
Plantemåder og plantetætheder til agurker i væksthus 

Ved V. Aa. Hallig og M. G. Amsen 

891. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Beretningen redegør for et forsøg med forskellige rækkeafstande og plantetætheder udført på Statens Vækst
husforsøg samt fire udstationerede forsøg omfattende forskellige plantemåder og plantetætheder. De sidstnævnte 
forsøg er udført hos gartneriejer Verner Rasmussen, Herstedøster, i 1967 og 68; hos gartneriejer Dirch Jørgen
sen, Kildebrønde, i 1967 samt hos gartneriejer H. Vesterager Nielsen, Risby, i 1968. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
Forsøg med rækkeafstand og plantetæthed til 
agur:ker i væksthus har været udført flere gange 
ved Statens VæksthusforsØg i Virum. Disse' for
søg viser alle, at en lille rækkeafstand giver 
størst udbytte. 699. meddelelse fra Statens 
Forsøgsvirksomhed i Plantekultur omhandler 
således forSØg med fire rækkeafstande: 1,0, 1,5, 
2,0 og 2,5 m, men med ens afstand (50 cm) 
mellem planterne, hvilket vil sige, at stigende 
rrekkeafstand medfØrer aftagende plantetæt
hed. Resultaterne viser, at det hØjeste udbytte 
opnås ved en rækkeafstand på l m, svarende 
til 2 planter pr. m2• 

For at belyse rækkeafstandens betydning for 
udbyttet ved samme plante tæthed (1,1 planter 
pr. m2) udførtes herefter et forSØg, hvori der 
anvendtes to rækkeafstande, 1,2 og 1,5 m. Re
sultatet er offentliggjort i 1967 i 776. beretning 
fra Statens ForsØg&virksomhed i Plantekultur. 
Også her fandtes det største udbytte ved den 
mindste rækkeafstand. 

Resultaterne af disse to forsøg kan tolkes 
sådan, at udbyttet er størst, når plantemåden 
nærmer sig et kvadratisk plantemønster. I prak
sis er man ~midlertid bundet til en bestemt 
rrekkeafstand, idet denne er givet af husets 
indretning, hovedsagelig varmerØrenes place
ring. Det vil sige, at det er vanskeligt at ud
nytte den viden, som forSØgene giver, nemlig, 
at mindre rækkeafstand giver et større ud
bytte. 

Det var ·derfor en naturlig opgave at under
søge, om man ved forskellige plantemåder, 

hvilket egentlig vil sige IEorskellig fordeling af 
planterne i huset, kan tilnærme sig et kvadra
tisk plantemØDster, der kan tilpasses de almin
delige varmerØrs placering. 

Andre forsøg med agurker i væksthus har 
vist, at udplantning på opskovlede rabatter 
ikke er nØdvendig for at opnå et tilfredsstil
lende udbytte (841. beretning fra Statens For· 
sØgsvirksomhed i Plantekultur, 1969). Dette 
medfØrer, at man ikke er bundet til at plante 
i enkeltrækker, men f.eks. kan plante i ddb
beltrækker imellem val'merørene og evt. sætte 
planterne forskudt for hinanden. Foretrækker 
man at dyrke agurkplanter på ophØjede bede, 
er det muligt at tilnærme sig en kvadratisk 
plantefordeling ved at binde planterne skråt 
ud fra planterækkerne således, at toppene bliver 
forskudt for hinanden (se iøvrigt fig. 1). 

Forsøg med forskellig plantemåde og plantetæthed 
I et faktorielt forsøg udfØrt i 1968 blev føl
gende plantemåder og antal planter pr. m2 

afprØvet: 
pI. m' pr. plante-

pr. mi plante afstand 
cm 

DobbeItrække ............ 1,04 0,960 128 
1,52 0,660 88 
2,15 0,465 62 

Enkeltrækker m. udbinding 1,04 0,960 64 
1,52 0,660 44 
2,15 0,465 31 

Enkeltrækker ............. 1,04 0,960 64 
1,52 0,660 44 
2,15 0,465 31 
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Fig. l. Forskellige plantemåder ved samme varmerørs placering. 

Der var overalt 1,50 m mellem rækkerne. De 
forskellige plantemåder fremgår af fig. 1. 
2 fæHesparceller af alle behandlinger. Sort: Best
seller, Ny Munkegård, S 63. 

Forsøgets ud/øre Ise 
'Jiabel 1 viser en oversigt over de 4 forsøg. 

Alle forsøg er udfØrt i moderne, lyse vækst
huse. I HerstedØster 1967-68 i et fritliggende 
20 m bredt øst-vendt væksthus. I KildebrØnde 
1967 i et friMiggoode 12 m nord-sydvendt 
væksthus med planterækker i husets længde
retning. I 1968 i Risby i en 2 X 10 m blok, 

nord-sydvendt. Gødskning og vanding er ud
fØrt ved drypvanding. 

I forsØget hos gartneriejer Dirch Jørgensen, 
KildebrØnde, 1967, er forsØgsleddet med 2 
planter pr. m2 udeladt. Bortset fra forsØget 
i 1968 hos gartneriejer H. Vesterager Nielsen, 
Risby, er forsØgene plantet på samme tids
punkt. 

I 1967 er beskæring udfØrt af forsøgsstatio
nens personale og arbejd!>forbruget i antal 
minutter pr. parcel for de enkelte behandlin
ger noteret. I 1968 er beskæringen foretaget 
af gartneriets eget mandskab. HØst og sorte-

Tabel l. Oversigt over 4 forsøg 

Sted ................ Kildebrønde Herstedøster Herstedøster Risby 
Ar. ................. 1967 1967 1968 1968 
Sået. ............... 2{12 2{12 15/11 28/12 
Plantet .............. 20/1 18/1 17/1 12/2 
l. høstdag ........... 3/3 3/3 23/2 20/3 
Sidste høstdag ....... 28/8 28/8 19/8 12/8 
Antal høstdage ....... 77 77 77 62 
Antal pI. pr. parcel: 
1 plante pr. In" •.• 14 14 14 17 
1 1/2 » » » 20 20 20 24 
2 » » » ... 28 28 34 
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Tabel 2. Udbytte pr. m2 i 4 forsøg 

Plantemåde ........... Dobbeltrække Enkeltrk. m. udbinding Enkeltrække 
Planter pr. m" ......... l l 1/2 2 l l 1/2 2 l 1/2 2 
Forsøg Ar Antal i alt 

Kildebrønde .......... 67 104 120 l33 98 117 128 97 108 111 
Herstedøster .......... 67 95 117 128 97 112 126 100 110 111 

» .......... .. 68 99 119 132 102 120 l35 99 112 113 
Risby ................ 68 87 106 116 83 106 110 81 96 100 
Gns .................. 96 116 127 95 114 125 94 107 109 

Kg i alt 
Kildebrønde. . ........ 67 38 44 48 36 43 46 35 39 39 
Herstedøster .......... 67 35 43 46 36 42 45 36 39 39 

» .............. .. 68 34 41 45 36 42 47 34 38 38 
Risby ................ 68 29 36 39 28 36 37 27 33 33 
Gns .................. 34 41 45 34 41 44 33 37 37 

Antal i 1. måned (31 dage) 
Gns .................. 17 21 24 16 21 24 17 19 19 

Antal i I sortering 
Gns .................. 74 89 100 73 88 97 71 82 82 

Antal % i 1. måned 
Gns .................. 17 18 19 17 18 19 18 18 17 

Antal % i I sortering 
Gns .................. 77 79 79 77 77 78 77 76 75 

ring er foretaget 3 gange ugentlig af forsØgssta
tionens personale og antal frugter ialt, antal 
frugter i I sortering samt totaludbytte i deka
gram pr. parcel er registreret. I de fleste for
søg har det været muligt at holde kulturen 
nogenlunde sund til slutningen af august. Der
efter optrådte sygdomme, der var ret typiske 
og forskellige for hvert gartneri. Således var 
gråskimmel fremherskende i Herstedøster, rod
halsråd i KildebrØnde, mens angreb af spinde
mider i Risby gjorde det nØdvendigt at afslutte 
forsØgene ret tidligt. 

ForSØgets resultater 
I tabel 2 ses udbytte i antal og kg pr. m2 i 
4 forSØg. 

Der er god overensstemmelse mellem be
handlingsudslagene i de 4 forsØg. Det lavere 
udbytte i Risby 1968 skyldes kun kortere 
høsttid. 

ForsØgene viser, at udbyttet er stærkt af
hængigt af plantemåden. 

I tabel 3 gives en oversigt over det antal 
minutter, der iaIt er brugt til beskæring pr. m2 

og pr. plante. 

Tabel 3. Arbejdsforbrug ved beskæring 

Enkeltrækker med 
Dobbeltrækker udbinding Enkeltrækker 

Ant. pI. pr. m". 1,04 1,52 2,15 1,04 1,52 2,15 1,04 1,52 2,15 
Ant. min./m· .. 32 39 44 33 39 45 31 36 40 
Ant. min./pl .... 32 27 22 32 27 22 31 25 19 
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Arbejdsforbruget ,i minutter er beregnet på 
baggrund af den tid, der er brugt til beskæring 
af 2 fællesparceller i 2 forsøg i 1967. Der er 
beskåret en gang ugentlig. 

Forsøg med forskellig rækkeafstand og plantetæthcd 
Medens det foregående forsØg udelukkende ta
ger sigte på at belyse plantetæthed og plante
måde ved samme rækkeafstand, 1,50 m, mang
ler der stadigvæk en undersØgelse, der kan 
fastslå den optimale plantetæthed ved den lille 
rækkealfstam.d, som i alle foregående forsØg 
har givet det største udbytte. Som et supple
ment til det netop omtalte forsØg er der derfor 
udfØrt endnu et faktorielt forsØg med forskel
lig plantetæthed og rækkeafstande. 

I dette forsØg er rækkeafstandene 1,2 og 
1,5 m kombineret med henholdsvis 1, 1 Vz, 2 
og 2V:z plante pr. m2

, på fØlgende måde: 

Række- Plante- Planter m 2 pr. Planter 
afstand afstand pr. m" plante pr. parcel 

1,2 83 l 8 

56 1,5 0,67 12 
42 2 0,50 16 
33 2,5 0,40 20 

1,5 67 l 10 
44 1,5 0,67 15 
33 2 0,50 20 
27 2,5 0,40 25 

Sort: Bestseller, Ny Munkegård S 63, 2 fællespar
celler af alle kombinationer. 

ForSØgets udfØrelse 
I et 10 X 50 m fritliggende væksthus på Sta
tens VæksthusforsØg, Virum, med sydvendt 
glasflade er der plantet i rækker på tværs af 
husets længderetning, og planterne er stoppet 
i 2 m hØjde. Parcellængden er ens for alle be
handlinger, hvilket medfører, at parcelstørrel
sen er 8 m2 ved 1,2 m rækkeafstand og 10 m2 

ved 1,5 m rækkeafstand: 
Planterne er tiltrukket under blandingslys

lamper og plantet den 6. februar. Inden ud
plantnin~ blev jorden dampet og tilfØrt 12 
baller spagnum og 500 g halm pr. 100 m2

• 

GØdning under kulturen blev fortrinsvis til-

172 

ført som 1 %0 kalksalpeter i vandingsvandet_ 
Beskæring er foretaget som normalt i pmksis, 
d.v.s. at sideskud blev knebet over 1 til 2 blade_ 

Sporadiske angreb af spindemider er fore
kommet i maj måned og bekæmpet med ugent
lige sprøjtninger med »Morestan«_ Meldug har 
ikke været noget pI'Oblem, ,idet der kontinuer
ligt blev anvendt svovlfordampere fra begyndel
sen af maj måned. 

I lØbet af kulturen skete der ret alvorlige 
angreb af rodhalsråd, som medfØrte, at en del 
planter dØde. 

Tabel 4. Antal manglende planter JO dage 
efter forsøgets afslutning 

Række 
afstand 

1,2 

1,5 

Antal 
pI. pr. m2 

l 

l 1/2 
2 

21/2 

l 

l 1/2 
2 

21/2 

Manglende 
planter: % 

2,5 
8 

13 

12 

3 

7 

5 
4 

HØst blev foretaget 3 gange ugentlig og 
udbyttet bestemt i antal I sortering og antal 
ialt pr. forsØgsled. Vægtudbyttet i dekagram 
blev bestemt for hver fællesparcel. 

De fØrste frugter blev høstet den 7. marts. 
HØsten blev afsluttet den 15. juli således, at 
der iah er hØstet i 4 perioder a 14 hØstdage 
svarende til 32 kalender;dage pr. periode. 

ForsØgets resultater 
Tabel 5 viser udbyttet i antal ialt, antal I sor
tering, samt antal kg pr. m2

• For at få et ud
tryk for kulturens tidlighed opgives desuden 
udbyttet i 1. periode omfattende de fØrste 14 
hØstdage svarende til 32 kalenderdage. 

Efter at forsØget var afsluttet, er der talt, 
hvor mange planter der var fjernet på grund af 
rodhalsråd. Resultatet er vist i tabel 4 som pet. 
manglende planter af det totale antal plante
de. Det fremgår heraf, at der var flest planter 



Tabel 5. Udbytte i antal og kg pr. m2 

Række- Antal Antal pr. m2 

afstand pi. pr. m2 1. periode ialt 

1,2 l 14,9 59,3 
I 1/2 17,8 n,5 
2 18,3 n,6 
2 1/2 18, l 68,1 

1,5 14,0 62,4 
l 1/2 16,4 64,1 
2 15,8 62,9 
21/2 16,2 62,8 

ved den største plantetæthed og en rækkeafstand 
på 1,2 m. 

I fig. 2 ses udbyttet pr. m2 i relation til 
plantens vokserum, d.v.s. m2 pr. plante. Også 
her illustreres meget tydeligt den store veksel
virkning mellem række afstand og planteantal. 
Medens der ved en rækkeafstand på 1,20 findes 
et tydeligt optimum ved 1,5 planter pr. m2

, 

synes m2-udbyttet praktisk talt upåvirket af 

antal 
pr. ni' 
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l sortering kg pr. m2 

1. periode ialt l. periode ialt 

8,5 42,9 4,21 18,75 
10,3 51,1 4,97 22,81 
11,7 52,3 5,24 22,62 
11,6 48,4 5,15 20,93 

8,4 45,6 4,05 19,79 
9,9 45,3 4,65 20,02 

10,2 44,1 4,51 19,61 
10,6 44,0 4,56 19,22 

pbnteantaUet ved den større rækkeafstand 
på 1,5 m. 

Diskussion 
Forsøgsresultaterne viser, at udbyttet hos agur
ker i væksthus er afhængigt af såvel antallet af 
planter pr. m2 som af planternåden. Både i 
forsØget med forskeUige rækkeafstande i Virum 
(tabel 5) og i de udstationerede forSØg med 
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nl'/plante 
planter/uf 

Fig. 2. Udbytte i antal og kg ved forskellig plantetæthed og rækkeafstand. 
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forskellige plamtemåder (tabel 2) ses, at udbyt
tet pr. m2 stiger, når planteantallet øges fra 
1 til Jl/2 plante pr. m2. 

øges planteantallet yderligere fra 1 ~ til 2 
planter pr. mll,er det plantemåden, der er ud
slaggivende for resultatet. I forSØget med 
forskellige rækkeafs1Jande i Virum kan det, 
uanset om rækkeafstanden er 1,2 m eller 1,5 m 
ikke betale sig at plante mere end 1 Y2 plante 
pr. m2• Dette er i god overensstemmelse med 
resultatet fra de udstationerede forSØg med 
forskellige p1amtemåder, hvor der ved 1,5 m 
rækkeMstand og plantning i enkeltrækker ikke 
opnås merudbytte ved at øge planteantallet 
fra 1 Vz til 2 pr. m.2. 

Skal der derfor opnås et merudbytte ved at 
øge planteantallet, må det ske samtidig med, 
at der ændres på plantemåden. 

Ved plantning i dobbeltrækker, evt. ved en
keltrækker med »udbinding«, opnås et mer
udbytte ved at øge planteantallet fra 1 til 1 Y2 
plante pr. m2 , og dette merudbytte er større, 
end hvis der plantes i enkeltrækker. Desuden 
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pr m 

50 

40 

30 

20 

10 
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viser det sig, at en yderligere forØgelse af plan
teantallet til 2 planter pr. m2 også giver et be
tydeligt merudbytte. Forskellen i frugtud
bytte mellem l og 2 planter pr. m2 er i 
dette tilfælde mere end 30 %. 
Tidlighed. For at denne udbytteforØgelse også 
skal have den rette Økonomiske betydning, skal 
den helst gøre sig gældende allerede fra kul
turens begyndelse, når priserne erfaringsmæs
sigt er højest. Som det fremgår af tabel 2 er 
dette også tilfældet. Der er hØstet flere frugter i 
1. måned. Pet. frugter i fØrse periode er ens 
for alle behandlinger, hvilket vil sige, at ud
bytteforØgelsen i 1. periode er proportional med 
udbytteforøgelsen under hele kulturen. Det 
sidste ses også i figur 3, der "iser den opsum
merede ugentlige forskel mellem 1 og 2 plan
ter pr. m2 plantet i dobbeltrækker. Som det 
fremgår, øges forskellen støt og jævn igennem 
hele kulturen. 
Kvalitet. En udbytteforøgelse, der medfØrer en 
forringelse af kvaliteten, er naturligvis mindre 
eftertragtet. Det kunne tænkes, at den tættere 

2 planter/m2 

l 

J J A s 
Fig. 3. Den opsummerede forskel mellem I. og 2. planter pr. m2

, plantet i dobbeltrækker. 
Gennemsnit af to års forsøg i Herstedøster. 
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pl:::ntning medfØrte, at frugteme var mindre 
og/eller, at der "ar flere krogede frugter. Dette 
er ikke tilfældet (tabel 2). Ved øget antal plan
ter pr. m2 er der også høstet flere fmgter i 
I sortering. Kvaliteten er ikke ændret på grund 
af planternåde eller -tæthed, idet pet. frugter· i 
I sortering er ens for alle behandlinger. 
ArbejdS'jorbrug. Der er således meget, der taler 
for at anvende et større antal planter pr. m2 

kombineret med plantning i dobbeltrækker . 
Dette bør dog ikke ske, uden at der samtidi.g 
tages hensyn til det Øgede apbejdsforbrug. der 
uvægerligt er forbundet med anvendelsen af 
flere planter. I ,,25. beretning over gartneri
Økonomien «, Gartnernes Regnskabsforening, 
København 1969, angives arbejdsforbruget i en 
agurkkultur til beskæring og opbinding til 45 
min. pr. plante. I de undersøgelser over ar
bejdsforbrug, der er foretaget i forbindelse med 
disse forsØg (se tabel 3), er det fundet, at be
skæring alene tager ca. 33 min. pr. m2 • Der 
er således god overensstemmelse mellem disse 
angivelser. 

Ved en fordobling af planteantallet fra 1 til 
2 planter pr. m2 øges arbejdsforbruget fra 33 
til 44 min., d.v.s. 30 %. Selvom tættere plan
tebestand medfØrer øget arbejdsbyrde, er denne 
altså ikke proportional med planteantallet, dels 
fordi afstanden fra plante til plante bliver min
dre, men først og fremmest, fordi planterne 
ikke vokser så kraftigt. 
Økonomisk vurdering. For at få den bedste ud
nyttelse af disse forsøgsresultater bØr man ikke 
vurdere bruttoudbyttet alene. Udbyttet skal 
nemlig reduceres med de Øgede omkostninger, 
som skyldes ændringerne i plantemåder og 
-antal. En forØgelse af planteantallet medfØrer 
såvel en udgift til flere planter som et Øget 
arbejdsforbrug. Dette er vist i fig. 4, hvor 
udbyttet er reduceret med disse udgifter, ud
trykt som antal frugter pr. m2, hvis der er 
benyttet en forud fastsat gennemsnitspris pr. 
frugt. (Som udgangspunkt er brugt en arbejds
løn på 12 kr. pr. time samt en udgift til plan
ter på 3 kr. pr. stk.) 

Uanset om værdien af en agurk sættes til 
.80, 60 eller 40 Øre, er det i alle tilfælde en 

Antal------------.., 
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Fig. 4. Udbyttet reduceret med omkostninger til be
skæring og planter ved forskellige gennemsnitspriser 

på agurker. 

fordel at plante tæt, idet det må skØnnes, at 
udgifter til forrentning, afskrivning, varme, 
gØdskning, vanding osv. er ens uanset plante
tæthed. 

Der gøres opmærksom på, at ingen af kur
verne når toppunktet ved de 3 viste eksem
pler, og det er ikke sandsynligt, at det vil være 
fordelagtigt at plante flere end 2 planter pr. m2

• 

FØrst hvis prisen ansættes så lavt som til 20 
Øre pr. frugt, er det ikke længere nogen fordel 
at øge planteailltallet fra Ph til 2 planter pr. m2

• 

Konklusion 
Selvom en fordobling af planteantallet fra 1 til 
2 planter pr. m2 medfører, at omkostningerne til 
ekstra planter og arbejdsforbrug stiger med ca. 
45 %, viser forsØget tydeligt, at et større ud
bytte kan opnås ved at fordele planterne bedre 
i huset, enten ved at plante i dobbeltrækker 
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eller ved at binde toppene ud (se fig. 1) og 
samtidig øge planteanta:llet til 2 planter pr. nr. 

Det kan derfor anbefales, at der ved agurk
kulturer plantes i dobbeltrækker, d.v.s. ca. 15 
cm inden for varmerØrene samt, at der plan
tes mindst 2 planter pr. nr. 

Summary 
Differen! spacing and planting pattem jor 
cucumber under glass 
Experiments with different spacing for cucumbers 
under glass have been carried out since 1960 at 
the State Research Station for Glasshouse Crops 
at Virum, Denmak. 

These experiments have shawn that cucumbers 
produce a higher yield if the space between the 
rows (beds) are decreased from the normal 1,50 m 
to 1,20 m or 1,0 m. This is the case regardless af 
the plant densiity being 1,1 or 2,0 plants per m2 • 

These results indicate that the yield is highest 
if the planting pattern approaches a quadratic one. 
Unfortunately, suoh a way of planting is rather 
difficuIt to adapt to healing pipes etc. in a normal 
glasshouse. 

The experiments were, consequently, continued 
in order to find out if yield can be increased by 
planting as dose as possibie to a quadratic pattern 
and in sneh a way that it ean be used in practiee 
in a normal glasshouse. 
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Fig. 1 shows the different ways of planting, 
tried in the experiment e.g. double rows and single 
rows with every second plant 'bent to each side. 
These planting patterns were tried with 1,04, 1,52 
and 2,15 plants per m2 • In all case's the distance 
between rows was 1,50 m. 

This experirnent was earried oult in a 20 m 
and a 12 m wide glasshouse at three commercial 
nurseries near Copenhagen in both 1967 and 1968. 

As the experiment described above only aims 
at finding the optimal number af plants per m2 

and !:he best planting pattern at ane distance be
tween rows, 1,50 m, was supplemented with 
another experiment in arder to find the optimal 
number af plants per m2 with a smaller space 
between rows. 

This last experiment was carried out at the Re
search Station at Virum. 

ResuIts 
The experiments show that the highest ineæase 
of yield is obtained when bath the number of 
plants is increased and the distance between the 
rows is decreased ,at the same time. 

It is reeommended to plant 2 plants per m2 in 
double rows (see fig. l). 

A bigger number of plants per rn2 will, af 
course, increase the demand for labonr. The 
expel1jment shows !:hat thls demand beoornes about 
30 % higher if the number of plants are doubled. 


