
Langdagsbehandling af nelliker 
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størrelsen på behandlingstidspunktet. 
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Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
Ved dyrkning af nelliker, Dianthus caryophyl
lus L., er det af stor betydning at kunne kon
trollere blomstringstidspunktet, og derfor også 
vigtigt nøje at kende de faktorer, der influerer 
på vækst og blomstring. 

Tidspunktet for blomsterdannelsen afhænger 
af daglængden, lysintensiteten, temperaturen 
og skuddenes fysiologiske alder. 

Langdag fremskynder tidspunktet for blom
sterdannelsen, men er ikke nogen absolut betin
gelse for, at blomsterdanne1se overhovedet kan 
finde sted. Nelliken er en udpræget fakultativ 
(kvantitativ) landagsplante, som også danner 
blomst, når dagene er korte, men under lang
dagsbetingelser sker blomsterdannelsen på et 
tidligere udviklingstrin og dermed på et tidli
gere tidspunkt end under kortdagsbetingelser. 
Blomsterdannelsen sker således tidligere ved 
16 timers dag end ved 8 timers daglængde. 
(Harris and Ashford 1966, Dahab 1967). 

Ikke alene blomsterdanne1sen, men også 
væksten påvirkes af daglængden. Under lang
dagsbetingelser bliver internodierne længere 
(Harris and Harris 1962, Dahab 1967), og der 
dannes færre sideskud (Pokorny and Kamp 
1960, Noordegraaf 1967). Stilktykkelsen, blom
sterstørre1sen, antallet af kronblade samt· bla
denes længde og bredde påvirkes ikke - eller 
kun lidt - ved kort tids dagforIængelse (4-6 
uger), men ved længere tids behandling (3-6 
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måneder) er der fare for nedsat stilkstivhed. 
Desuden er der ved lang tids behandling fare 
for nedsat udbytte i andet flor på grund af den 
nedsatte sideskudsdannelse og udvikling (Harris 
1966, Dahab 1967). 

Antallet af bladpar er mindre hos stilke, 
hvor· blomsten er dannet under langdagsbetin
gelser end hos stilke, hvor blomsten er dannet 
tmder kortdagsbetingelser, fordi blomsten dan
nes tidligere ved langdag, og fordi der ikke dan
nes flere blade efter blomsterdannelsen (Da
hab 1967). 

HØj lysintensitet har samme virkning på 
biorosterdannelsen som langdag, men i modsæt
sætning til daglængden påvirker lysintensiteten 
ikke internodiernes længde. Derimod øges stilk
tykkeisen, antallet af kronblade, blomsterstør
reisen samt bladenes længde og bredde ved øget 
lysintensitet (Dahab 1967). 

Lave temperaturer fremmer blomsterinduk
tionen, men hæmmer udviklingen betydeligt. 
Dette fremgår af et forSØg med konstante tem
peraturer fra 9-24 o, udfØrt af Dahab i 1967. 
Mens det laveste antal bladpar, d.v.s. den tid
ligste induktion var at finde ved 9-12';, fandt 
den hurtigste udvikling sted ved 24 o. Selv det 
tidlige stadium, mikroskopisk knop, indtraf på 
et tidligere tidspunkt ved 24 o end ved 9 o, hvil
ket viser, at knopudviklingen selv på et meget 
tidligt stadium fremmes af hØje temperaturer. 
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Ved de fØlgende stadier i udviklingen blev for
skellen mellem 9 og 24 o behandling stadig 
større. Den hurtigste udvikling fås ved lav nat
temperatur og hØj dagtemperatur. Da kvalite
ten, d.v.s. stilkstivhed, holdbarhed samt blom
ster- og bladstørrelsen falder ved stigende tem
peratur, er det begrænset, hvor meget den hØje 
temperaturs udviklingsfremmende effekt kan 
udnyttes. 

Under danske forhold bevirker årsvariatio
nen i daglængden, lysintensiteten og tempera
tUren, at ca. halvdelen1 af blomsterproduk
tionen falder i sommermånederne juni, juli og 
august, hvor priserne er betydeligt lavere end 
om vinteren2

• Ønsket om at opnå. en hØjere 
produktion i vinterhalvåret er derfor stærkt ud
talt. 

Mange udenlandske og enkelte danske for
søg (Andersen og Klougart 1966, Gortz 1966, 
RehnstrØm 1967) har vist, at selv svag belys
ning med glødelamper til forlængelse af dagen 
giver tidligere blomstring, og belysning benyt
tes nu også i Danmark som et led i regulerin
gen af blomstringstidspunktet. Andre hjælpe
midler er plantetidspunkt og knibning. 

Formålet med de her udfØrte forsøg er yder
ligere at uddybe kendskabet tillangdagsbehand
ling af nelliker under danske forhold og spe
cielt at søge svarene på fØlgende spørgsmål: 

1. På hvor tidligt et udviklingstrin reagerer 
unge nellikeplanter på langdagsbehandling. 

2. Hvad er den korteste optimale behand
lingstid for forskellige plantestørrelser. 

3. Hvor meget fremskyndes blomstringstids
punktet ved langdagsbehandling i nov., 
dec. og jan. 

4. Hvor meget indvirker dagforlængelse på 
stilkstivheden, stilklængden og blomster
diameteren. 

Om det første spørgsmål siger Cox (1967), at 
unge skud er vegetative, indtil de har dannet 
5-7 udviklede bladpar, og angående behandlin
gens varighed har Harris og Ashford (1966) 

149 % som gns. af 1964. 65 og 66 ved GASA. Odense. 
2 Gns.prisen for dec .• jan. Og febr. er 2.5 gange så høj 

som gns.prisen for juni. juli Og august. 
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under engelske forhold fundet, at skud med 
7 bladpar kræver 6 uger med 24 timers dag
længde for at danne blomst, når dagforlængel
sen gives i dec.-jan. 

Forsøgene har været udstationeret fra Sta
tens Væksthusforsøg i Virum hos gartneriejer 
Sv. Bruun jun., Avedøre, som hermed bringes 
forsøgsvirksomhedens tak for den interesse og 
velvilje, der er vist. 

Forsøgsplan og apparatur 
ForSØg I og II er begge udført efter neden
stående forsøgsplan, men da udførelsen af de 
to forsøg på væsentlige punkter afviger fra 
hinanden, beskrives de hver for sig. 
Forsøgsplanen var: 

1. Planter med 4 bladpar. 
2. » » 6 lO 

3. lO li) 8 lO 

4. ,. » 10 » 

Belyses med 20 watt pr. m2 fra kI. 1600 til 
kl. 800 i henholdsvis 

a. O uger 
b. 4 » 

c. 6 » 

d. 8 li) 

e. 10 » 

I kombination ialt 20 forsøgsled. Sorten var 
William Sim. Der var 40 planter pr. led, og 
der anvendtes 2 fællesparceller. lait 800 plan
ter pr. forsøg. 

Begge forsøg blev udfØrt i et fritliggende 
8 X 50 m øst;vest orienteret væksthus. 

Lysanlægget bestod af 40 watt glØdelamper 
med skærm, ophængt 80 cm over plantetoppen 
med en indbyrdes afstand på 160 cm. Lam
perne blev hævet i takt med planternes vækst. 
De ubelyste planter blev afskærmet fra de be
lyste ved hjælp af et 250 cm højt og 200 cm 
bredt skygge gardin af sort plastic, som blev 
fjernet, når lamperne om dagen var slukkede. 

Ved planlægningen stod det klart, at udval
get af planter kunne foretages på fØlgende to 
måder med hver deres fordele og ulemper: 



1. Ved fremstilling af et plantemateriale der 
på et givet tidspunkt repræsenterer alle de 
fire plantestørrelser, så belysningen startes 
på samme tid for alle holds vedkommende. 

Fordel: Ens lysbetingelser fra starten. 
Ulempe: Vanskeligt at fremstille alle de fire 

udviklingstrin. 

2. Ved potning af et ensartet stiklingemate
riale som knibes og hensættes til senere 
behandling, efterhånden som skuddene når 
de Ønskede udviklingstrin. 

Fordel: Udvælgelsen af udviklingstrinene 
kan gøres ret nøjagtigt. 

Ulempe: Belysningen begyndes på forskel
lig tid med ændring af de naturlige 
dagslysforhold under forsøgenes udfØ
relse. 

Forsøg I 
I forSØg I er belysningen af de 4 forskellige ud
viklingstrin startet på samme tidspunkt. 

Forsøget begyndte den 16. oktober 1967 
med stikning af 4 hold stiklinger a 200 stk. Ved 
udvælgelsen blev det tilstræbt at få 4 hold med 
henholdsvis 4, 6, 8 eller 10 blad par, men som 
det fremgår af tabel 1, lykkedes det ikke at 
opnå så store forskelle ved denne metode. Hol
dene med 4 og 10 bladpar repræsenterede stik
lingetyper, som det er vanskeligt at få rod på. 

Efter rodningen blev planterne pottet i 15/15 
cm hvide plastpotter og anbragt pottetæt på et 
120 cm bredt betonbord. Der blev pottet 3 
planter pr. potte, og jorden var K-enhedsjord. 
Herefter blev potterne forsynet med stokke, og 
planterne bundet op til disse. 

Planterne blomstrede direkte, d.v.s. uden 
knibning og forblev i potterne under hele kul
turen. 

Den 21. november blev hvert af de 4 hold 
plantestØrrelser opdelt i 5 grupper, svarende til 
de 5 belysningsvarigheder, og hver gruppe igen 
delt i 2 fællesparceller a 20 planter. Samme dag 
begyndte belysningen. På dette tidspunkt havde 
planterne fØlgende antal bladpar og mål: 

19* 

Tabel l 

Tilstræbte Virkelige Skud- Stængel-
For- antal antal længde diameter 

søgsled bladpar bladpar iem mm 
1 4 5,04 11,3 4,70 
2 6 6,11 15,4 5,07 
3 8 6,28 19,6 4,82 
4 10 6,41 21,4 4,58 

Det bemærkes, at forskellen mellem antallet 
af bladpar er lille, hvorimod forskellen i højde 
er betydelig. Ydermere bemærkes, at når ud
viklingstrinet ved belysningens begyndelse ud
trykkes som antal bladpar, er forskellen mel
lem udviklingstrinene 6,11 og 6,28 bladpar 
samt mellem 6,28 og 6,41 bladpar ikke signifi
kant. Udtrykkes udviklingstrinet derimod som 
cm skudlængde, er forskellen mellem udvik
lingstrinene overalt signifikant. 

Antallet af bladpar er talt fra jordens over
flade op· til det endnu sammenhængende blad
par, der tælles med som et par. PlantehØjden 
er målt som plantens totalhøjde fra jordover
fladen. 

Efterhånden som grupperne havde fået det 
rette antal ugers belysning, blev de flyttet til 
en ikke belyst del af bordet. ForsØgets enkelte 
data fremgår af tabel 2. 

Tabel 2 

16. oktober 1967 stikning 
14. november » potning 
21. » » langdagsbehandling startet 
21. » » belysn. oph. for O ugers behandl. 
19. december» )} » » 4 )} » 
2. januar 1968 )} » )} 6 » » 

16. » » » » » 8 » » 
30. » » » » » 10 » » 

PlantehØjden måltes igen den 6. marts" og 
den 26. marts kunne hØstningen af den hurtigst 
blomstrende parcel begynde. 

Skæringen blev foretaget tre gange ugentlig 
og omfattede kun første flor. Stilkene blev skå
ret umiddelbart over jorden, og stilklængde og 
blomsterdiameter blev målt. Stilkstivheden blev 
bedØmt ved hjælp af en skala 1-10 med 1 O som 
bedste stivhed. Endvidere blev antallet af split
bægre registreret. 
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Kriterier for skuddenes udviklingstrin 
Da antal bladpar indtil nu internationalt har 
været det anvendte kriterium for skuddenes 
udviklingstrin, er dette kriterium også anvendt 
ved planlægningen af disse forsøg. Dog er til
lige skuddenes længde i cm målt. 

Ved forsøgsopgØrelsen viser det sig, at skud 
med omtrent samme antal bladpar kan reagere 
hØjst forskelligt med hensyn til blomstringstids
punktet. 

I forsØg I er der som vist i tabel l ingen sik
ker forskel på 6,11 og 6,28 bladpar, men skud
dene med 6,28 bladpar blomstrer 26 dage tid
ligere end skuddene med 6,11 bladpar (fig. 1). 

Baggrunden herfor er, at skuddene virkelig 
er forskellige, ikke med hensyn til antal blad
par, men derimod med hensyn til skudlæng
den. De to omtalte skudtyper, 6,11 og 6,28 
bladpar, svarer til 15,4 og 19,6 cm skudlængde, 
og når skudlængden anvendes som mål for 

Antal dage 

210 

200 

190 

180 

160 

150 

140 

130 

5,04 6,11 6,28 6,41 

bladpar 

Fig. l. Antal dage fra belysningens begyndelse til 
blomstring som funktion af skuddenes udviklingstrin 
udtrykt i antal blad par. Gns. af de fem belysnings
varigheder. 
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skuddenes udviklingstrin, er de to skud typer 
signifikant forskellige ved belysningens begyn
delse. Det er derfor også forståeligt, at de rea
gerer forskelligt med hensyn til blomstrings
tidspunktet. 

Spørgsmålet er da, om skudlængden er et 
bedre kriterium end antal bladpar. 

Det bedst tænkelige kriterium må være det, 
der har en sådan beskaffenhed, at en forøgelse 
af udviklingstrinet med en enhed giver en kon
stant fremskyndelse af blomstringstidspunktet 
uanset på hvilket niveau en enhed lægges til. 
Kort sagt, at kurven for blomstringstidspunk
tets afhængighed af udviklingstrinet fØlger en 
ret linie. 

I forsøg I er dette krav bedst opfyldt, hvor 
kriteriet er cm skudlængde (fig. 2). Hvor kri
teriet er antal bladpar, er kurven krum (fig. 1). 

I forsøg II (fig. 3 og 4) er de to kriterier sta
tistisk set lige gode. 

Antal, dage 

210 

200 

190 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

15,4 19,6 21,4 

cm skud længd e 

Fig. 2. Antal dage fra belysningens begyndelse til 
blomstring som funktion af skuddenes udviklingstrin 
udtrykt i cm skudlængde~ Gns: af de fem belysnings
varigheder. 



Antal dage 

7.9 9.9 
bladpar 

Fig. 3. Antal dage fra belysningens begyndelse til 
blomstring som funktion af skuddenes udviklingstrin 
udtrykt i antal blad par. Gns. af de fem belysnings
varigheder. 

Da skudlængden i det ene tilfælde er bedre 
og i det andet tilfælde et lige så godt kriterium 
som antal bladpar, angives skudlængden i det 
fØlgende som udtryk for skuddenes udviklings
trin. Antal bladpar angives i parentes, så en 
sammenligning med tidligere undersØgelser kan 
finde sted. 

Resultater 
Plantehøjden den 6. marts 1968, 3Yz måned 
efter plantningen fremgår af fig. 5. 

Forsøget viser, at plantestØrrelsen ved ud
plantningen har stor betydning for tilvæksten. 
Mens forskellen mellem den mindste og den 
største plantestØrrelse en uge efter udplantnin
gen var 10 cm, er denne forskel efter 31h må
ned øget til 30 cm. De store planter er vokset 
hurtigst til. ForsØget viser endvidere, at de be
lyste planter på dette tidspunkt, som fØlge af 

Antal dage 
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120 

110 

11.5 17,4 23.5 32.3 
cm skud 1ængd e 

Fig. 4. Antal dage fra belysningens begyndelse til 
blomstring som funktion af skuddenes udviklingstrin 
udtrykt i cm skud længde. Gns. af de fem belysnings
varigheder. 
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Fig. 5. De fire plantehøjder den 6. marts 1968, som 
funktion af de fire plantehøjder den 21. novePlber 
1967, en uge efter plantningen. 
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belysningens internodieforlængende effekt, er 
højere end de ubelyste. 

Fig. 6 og 7 viser, hvorledes de fire udvik
lingstrin ved belysningens begyndelse har rea
geret på de 5 belysningsvarigheder med hensyn 
til blomstringstidspunktet. 

~'.r----------------------------------, 

.00 

190 

lBo 

170 

160 

150 

130 

"------B .~ 
" ~ 15,4 C;;\ skud 

.~ 
• 

0___ :;c,6 CIa. ·skud 

--0-° ___ 0 
o _____ 0-----0 

-------o 2l,4 c:" ~kJ..:.d 

lo 

Ugera l.ylil 

Fig. 6. Antal dage fra langdagsbehandlingens begyn
delse til parcellens gennemsnitlige blomstringstids
punkt. 

M figur 6 og 7 fremgår, at der er en tyde
lig vekselvirkning mellem skuddenes længde og 
langdagsbehandlingens varighed. De 11,3 cm 
lange skud (5,04 bladpar) reagerer ikke på lang
dagsbehandling i op til 8 uger. FØrst efter 10 
ugers belysning er der en sikker virkning på 
13 dages tidligere blomstring sammenlignet 
med de ubehandlede. At der fremkommer en 
virkning ved 10 ugers lys skyldes formentlig, at 
planterne i løbet af den lange behandlingstid 
er vokset så meget, at de er blevet inducerbare. 

De 15,4 cm lange skud (6,11 bladpar) synes 
at ligge nær grænsen for det inducerbare. 4 
ugers belysning har ikke været nok til at frem-

Udviklingstrin 
ved 
belysningens 
begyndelse 

skudlængde 11,3 
ant. bladpar 5,04 

skudlængde 15,5 
ant. bladpar 6,11 

skudlængde 19,6 
ant. bladpar 6,28 

skudlængde 21,4 
ant. bladpar 6,41 

Fig. 7. Planterne den 26. marts, 4 måneder efter belysningens begyndelse. 
Tallene foran potterne angiver, hvor mange ugers lys planterne ·har fået. 
(Foto: Ane). 
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kalde en sikker virkning af langdagsbehand
lingen, men ved 6, 8 og 10 ugers belysning er 
virkningen sikker med henholdsvis 19, 24 og 
35 dages tidligere blomstring i forhold til ube
lyste. 

De to største udviklingstrin, 19,6 og 21,4 cm 
skudlængde (6,28 og 6,41 bladpar) reagerer 
begge kraftigt på 4 ugers langdagsbehandling 
med henholdsvis 33 og 41 dages tidligere blom
string end de ubehandlede, og for begge plante
stØrrelsers vedkommende giver længere be
handlingstid end 4 uger ikke yderligere tidli
gere blomstring. 4 uger er her den kortest op
timale behandlingstid, men yderligere forsøg 
må fortælle, om f. eks. 3 ugers belysning er 
tilstrækkeligt. 

Stilklængden ved de forskellige behandlin
ger er afbildet i fig. 8. 

Kurverne for stilklængden på skæringstids
punktet i figur 8 har samme forlØb som kur
verne for blomstringstidspunktet i fig. 6. Tidlig 
induktion giver som nævnt i indledningen færre 
bladpar og internodier og dermed kortere 
stilke. 

Om 

U. 
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• :~._. 11,3 cm .kud 
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.--'\" 
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O~g==-,:. 
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21,4 cm akud 

l. 
'Ugers ly_ 

Fig. 8. Stilklængden som funktion af plantestørrelsen 
ved belysningens begyndelse og langdagsbehandlin
gens varighed. 

For de to største udviklingstrins vedkom
mende er stiklængden, trods belysningens inter
nodieforlængende effekt, henholdsvis 21 og 22 
cm kortere ved 4 ugers belysning end ved O 
ugers belysning. Forskellen er signifikant. Også 
de 11 cm forskel mellem 6 ugers belysning af 
15,4 cm lange skud og ubelyste er signifikant. 
Kurven for de 11,3 cm lange skud (5,04 blad
par) . udviser ingen sikre torskelle mellem de be
lyste og ubelyste. 

Som det fremgår af fig. 9 aftager stilkstiv
heden ved virksom belysning. 

Nedgangen i stilkstivhed på 6 points for 4 
ugers belysning af de to største skudstØrrelser 
er signifikant og ligeledes nedgangen på 2,5 
points for 6 ugers belysning af de 15,4 cm lange 
skud. Derimod er stilkstivheden ikke påvirket 
af belysningen ved den mindste skudstørrelse. 

Nedgangen i stilkstivhed hænger formodent
lig sammen med, at blomsterne fremkommer 
på forskellige tider af året. De to største skud
størrelser blomstrede midt i apriL Den mind
ste midt i juni. ForsØget viser således, at stilk-

Poini 

lo 

8 

7 

,-------0________ 19.6 cm. skud 
O 0 __ 0 
0---0_0 ---D 21,4 cm skud 

lo 

Ugers lYIIII 

Fig. 9. Stilkstivheden som funktion af plantestørrel
sen ved belysningens begyndelse og langdagsbehand
lingens varighed. 
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stivheden antagelig mere er en funktion af 
blomstringstidspunktet og dermed af lysinten
~iteten end af skudstørrelsen og selve langdags
behandlingen. 

Ved blomsterdiameteren er der signifikant 
udslag for skudstørrelsen. De største skud gi
ver de største blomster, men forskellene er så 
små, at de i praksis er uden betydning. Lang
dagsbehandlingen er uden indflydelse på blom
sterdiameteren, se tabel 3. 

Antallet af splitbæger blev ikke påvirket af 
hverken skudstØrrelsen eller af belysningen. 

Tabel 3. Blomsterdiameteren i mm ved/orskelligt antal 
ugers belysning og forskellige plantestørrelser ved be-

lysningens start 
Ugers Blomster- Skud- Blomster-

belysning diameter længde diameter 
O 79,4 11,3 77,6 
4 80,1 15,4 79,7 
6 80,4 19,6 80,S 
8 79,6 21,4 81,4 

10 79,S Ons. 79,8 
-----~--

Ons. 79,8 LSD 1,09 
LSD 1,30 

Forsøg II 
I forsøg II er belysningen af de 4 skudstørrelser 
startet på forskellige tidspunkter, efterhånden 
som planterne nåede de rette stØrrelser. 

Som udgangsmateriale anvendtes et hold ens~ 
artede stiklinger, som blev pottet enkeltvis i 
15/15 cm plastpotter. Jorden var K-enhedsjord. 
Planterne blev knebet og senere udtyndet, så 
kun de tre bedste sideskud bevaredes. 

Efterhånden som skuddene nåede de Ønskede 
stØrrelser med 4, 6, 8 eller 10 bladpar, blev par
cellerne dels flyttet ind under lamperne og dels 
afmærket som ubelyste. Hver parcel indeholdt 
20 planter. Efter dagforlængelse i henholdsvis 
4, 6, 8 eller 10 uger, blev planterne fjernet fra 
lamperne. Tidspunktet for potning, knibning og 
belysning var fØlgende: 

12. oktober 1967 
26. » » 

6. december » 
S. januar 1968 
2. februar » 
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Tabel 4 
potning 
knibning 
belysn. startet for 4 og 6 bladpar 

» »» 8 bladpar 
» » » 10 » 

Ved belysningens start havde de 4 forskel
lige skudstØrrelser følgende antal bladpar og 
mål: 

Tabel 5 

Tilstræbte Virkelige Højde 
Forsøgsled antal antal 

bladpar bladpar cm 
1 ......... 4 4,4 11,5 
2 ......... 6 5,6 17,5 
3 ......... 8 7,9 23,5 
4 ......... 10 9,9 32,3 

Af tabel 5 fremgår, at der i dette forSØg er 
opnået en god overensstemmelse mellem det 
tilstræbte og virkelige antal bladpar, og at for
skellen i hØjde er stor. 

Skæringen af blomster og de foretagne re
gistreringer blev udført på samme måde som i 
forsøg I. Dog blev stilkene skåret umiddelbart 
over brydningsstedet i stedet for umiddelbart 
over jorden. 

Resultater 
Da belysningen af de 4 skudstørrelser er star
tet på forskellige tider af året, har de 4 skud
tØrrelser ikke haft samme naturlige daglængde 
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- Fig. 10. Antal dage fra belysningens begyndefse til 
blomstring. Ons. af 40 planter. 



og kan derfor ikke sammenlignes. Dog er de to 
mindste skudstØrrelser startet på samme tid. 
Tilbage bliver derfor hovedsagelig en sammen
ligning af de 5 belysningsvarigheders virkning 
inden for hver enkelt skudstØrrelse og belys
ningstidspunkt. Virkningen på blomstringstids
punktet fremgår af fig.l0. 

De 11,5 cm lange skud (4,4 bladpar) giver 
signifikant udslag for belysning allerede ved 4 
ugers belysning, men den optimale belysnings
tid er endnu ikke nået ved 10 ugers belysning. 
Ved 4 ugers belysning er forskellen mellem be
handlede og ubehandlede 11 dage, og ved 10 
uger 32 dage. De 17,5 cm lange skud (5,6 blad
par) har optimum med 35 dages tidligere blom
string ved 6 ugers belysning, og for de to stør
ste skudstørrelser ligger den kortest optimale 
belysningtid ved 4 ugers belysning med hen
holdsvis 25 og 17 dages tidligere blomstring. 

Som det fremgår af fig. 11 har kurverne for 
stilklængden også i dette forsøg samme forlØb 
som kurvernes for blomstring i fig.lO. 

Af fig. 11 ses, at langdagsbehandling giver 
kortere stilke for alle skudstørrelsers vedkom-
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Fig. 11. Stilklængden som funktion af langdagsbe
handlingens varighed for forskellige skud størrelser og 
belysningstidspunkter. 

mende. Som gennemsnit af alle 4 skudstørrel
ser har belysning i 4 uger givet en signifikant 
virkning på 11 cm kortere stilke i forhold til 
de ubelyste. 

Stilkstivheden fremgår af fig. 12. 

Point 

l. 

Ugere lys 

Fig. 12. StiIkstivheden som funktion af langdagsbe
handlingens varighed for forskellige skudstørrelser og 
belysningstidspunkter. 

De to mindste skudstørrelser, hvor belysnin
gen blev påbegyndt fØrst i december, har den 
ringeste stilkstivhed. Forskellen mellem de to 
mindste og de to største skudstørrelser er sig
nifikant, mens forskellene mellem de forskel
lige belysningsvarigheder ikke er signifikante. 

Blomsterdiameteren blev heller ikke i dette 
forSØg påvirket af skudstørrelsen eller af dag
længden. 

Diskussion 
Sammenholdes resultaterne fra forsøg I med 
resultaterne fra forsøg II viser det sig, at de 
to forsøg giver forskellige svar på, hvor tidligt 
unge nellikeskud reagerer på dagforlængelse. 
I forSØg I reagerede skuddene tidligst ved 15,4 
cm skudlængde (6,11 bladpar), mens de i for
søg II reagerede så tidligt som ved 11,5 cm 
skudlængde (4,4 bladpar). 

I forSØg I er der tale om hovedskuddet på 
uknebne planter, men i forSØg II om skud på 
knebne planter, og det er sandsynligvis dette 
forhold, der er årsag til de divergerende resul-
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tater. Det kan dog ikke helt fastslås, at skud 
på knebne planter reagerer tidligere på lang
dagsbehandling end hovedskuddet på uknebne 
planter, da belysningen af de knebne planter er 
begyndt 2-3 uger senere end de uknebne. 

De fundne resultater svarer i store træk til 
de i indledningen omtalte engelske forsØg. Dog 
har de her udfØrte forsøg vist, at skud mindre 
end 5 bladpar kan reagere på dagforlængelse. 

Hvor meget blomstringstidspunktet frem
skyndes ved 4 ugers langdagsbehandling i no
.vember, december, januar og februar under 
danske forhold, er vanskeligt at besvare gene
relt, idet det afhænger af skudstørrelsen, den 
nøjagtige tid på året, og om der er tale om 
knebne eller uknebne planter. I almindelighed 
kan man dog regne med, at virkningen på me
get små og på meget store skudstørrelser vil 
være lille. På de små, fordi de endnu ikke er 
inducerbare, og på de store, fordi de i forvejen 
er ved at blomstre i kraft af deres alder. Des
uden at virkningen aftager jo længere man 
kommer hen på året, d.v.s. i takt med den til
tagende naturlige daglængde. 

Holder man imidlertid fast ved, at skuddene 
skal være mindst 20 cm lange (6,3 bladpar) for 
uknebne og 18 cm lange (5,6 bladpar) for 
knebne planter, og at årstiden er november-de
cember, kan der regnes med ca. 30 dages tid
ligere blomstring som resultat af en 4 ugers 
langdagsbehandling. 

Resultaterne fra de to forsøg med langdags
behandlingens indflydelse på stilklængden, 
stilkstivheden og blomsterstørrelsen stemmer 
indbyrdes overens, og at blomsterstørrelsen 
ikke påvirkes, stemmer overens med Dahab's 
undersøgelser. 

Konklusion 
De to forsøg bekræfter, at langdagsbehandling 
af nelliker i vinterhalvåret giver tidligere blom
string i forsommeren. 

Skudlængdener et bedre kriterium for skud
denes udviklingstrin end antal bladpar . 

Store planter vokser hurtigere til og giver 
både som belyste og ubelyste tidligere blom
string end mindre planter. 
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Skud på knebne planter er tidligere inducer
bare end hovedskuddet på uknebne planter. 
Skud på knebne planter reagerer på 4 ugers 
langdagsbehandling, når de er 12 cm lange (4,4 
bladpar), mens hovedskuddet på uknebne plan
ter fØrst reagerer på 4 ugers behandling, når 
de er 15-20 cm lange (6,3 bladpar). 

For knebne planter er den korteste optimale 
behandlingstid 6 uger for 18 cm lange (5,6 
bladpar) og 4 uger for 24 cm lange skud (7,9 
bladpar). 

For knebne planter med 18 cm lange skud 
(5,6 bladpar) fremskyndes blomstringen 35 
dage ved 6 ugers belysning og 25 dage ved 4 
ugers belysning i december-januar. 

For uknebne planter er den korteste opti
male behandlingstid 4 uger for 20 cm lange 
skud (6,3 bladpar). Mindre skud kræver læn
gere tids belysning. 

For uknebne planter med 20 cm lange skud 
(6,3 bladpar) eller mere fremskyndes blomstrin
gen 30-40 dage ved 4 ugers belysning i novem
ber-december. 

Stilklængden bliver op til 20 cm kortere ved 
dagforlængelse. 

Stilkstivheden påvirkes ikke af selve belys
ningen eller den anvendte plantestØrrelse, men 
er ringere, jo tidligere på året blomstringen fal
der. 

BlomsterstØrrelsen påvirkes ikke, eller kun 
lidt af daglængden. 

Antallet af splitbæger påvirkes ikke af lang
dagsbehandling. 

Summary 
Effect of Shoot Size and Duration of Lighting on 
Flowering Date and Quality of the Carnation 
In 1967-68 two experiments on lighting of carnations 
were carried out by the State Research Station for 
Glass House Crops at Virum. 

The purpose of the experiments was to study the 
response of different shoot size to different duration 
of lighting in regard to flowering date and quality of 
the stem and flower. In both experiments the treat
ments were: 

Shoot size: 4, 6, 8 and 10 leaf paies. 
Duration of lighting: O, 4, 6, 8 and 10 weeks. 



Light intensity : 20 watt per sq.m. and ineandeseent 
light from dusk to dawn, i.e. 4. p.m.- 8. a.m. 

Experiment matters: All treatments combinated, 2 
replicates. 20 plants per plot. 

In both experiments the plants were planted in 15 
cm pots, where they remained as long as the experi
ment ran. Only the first flush was taken. In experiment 
I the plants flowered directly. In experiment II the 
plants were pinched once. 

In experiment I the illumination of all four sizes 
of plants was started on the 21st of November. The 
desired number of leaf pairs proved to be difficult to 
obtain. Consequently, the real number of leaf and 
shoot length in cms are shown in table 1. The time 
table for experiment I is shown in table 2. In fig. 6 
and 7 the interaction between shoot size and duration 
of lighting ean be seen, and fig. 8 and 9 show the 
effect on stem length and stem strength. The in
fluence on the flower diameter is shown in table 3. 

In experiment II the lighting of the different sizes 
of shoots were started as the shoots attained the right 
number of leaf pairs. This gave a good eorrespon
dance between the planned number of leaf pairs and 
the ones actuaIly obtained, but also caused the 
natural daylength not to be the same for all shoot 
sizes. This again caused some limits in the com
parison between different shoot sizes. Table 4 and 5 
show the time table and the aetual obtained number 
of leaf pairs respectively. Fig. 10 gives the number of 
days from the beginning of lighting to flowering date. 
Fig. II shows the influence of duration of lighting on 
the stem length, and fig. 12 the influence on stem 
strength. 

Criteria for shoot development 
As ean be seen from table l there is not much diffe
rence between the four shoot sizes in experiment I, 
if the development is expressed as number of leaf 
pairs. Actually the difference between e.g. 6,11 and 
6,28 leaf pairs is not signi/kant. 

From this one would expeet the two stages of 
development to be almost identical in regard to 
flowering date but this is not the case. The shoots 
with 6,28 leaf pairs flowered as much as 25 days 
earlier than the shoots with 6,11 leaf pairs (fig. I). 

If the shoot length is used as an expression for the 
development the four stages are all significantly 
different. And if this criterion is used, the correlation 
between flowering date and shoot size is as go od as 
shown in fig. 2. 

In experiment II the correlation is good for both 
criteria. 

As shoot length in one case was as good as the 
over all used number of leaf pairs, and in another 
case even better, it is suggested that shoot length in 
the future is used as the criterion for the development 
of the shoots. 

ConcIusion 
The two experiments confirm that a long day treat
ment during the winter months gives an earlier flower
ing in spring. 

Shoot length is abetter criterion for shoot develop
ment than number of leaf pairs. 

Big plants were found to grow quicker and flower 
earlier than smaller plants. 

Shoots of pinched plants are induceable at an 
earlier stage than the terminal shoots on not pinched 
plants. Shoots of pinched plants can be induced 
aiready, when they are 12 cms long (4,4 leaf pairs), 
whereas the lea ding shoot of not pinched plants do 
not react to a long day treatment of 4 weeks duration, 
before they are 15-20 cms long (6,3 pair of leaves). 

For pinched plants the shortest optimal duration 
of treatment is 6 weeks for 18 cms long shoots (5,6 
pair of leaves) in December, and 4 weeks for 24 cms 
long shoots (7,9 leaf pairs). 

For pinched plants with 18 cms long shoots (5,6 
pair of leaves) the reduction is 35 days by 6 weeks 
lighting and 25 days by 4 weeks lighting. 

For unpinched plants the shortest optimal duration 
of treatment is 4 weeks in November-December for 
plants with 20 cm shoots (6,3 pair of leaves). Smaller 
plants need a longer treatment. 

For unpinched plants with more than 20 cms Ion g 
shoots (6,3 pair of leaves) the reduction of time to 
flowering by 4 weeks lighting in November-December 
is as much as 30-40 days. 

Because of the earlier induction the stem length is 
shortened by lighting, the effect being as much as 
20 cms. 

The stem strength is not affected by the shoot size 
treated or by the long day treatment itself. The stem 
strength is weaker where the treatment causes flower
ing early in the year, where the naturallight intensity 
is low. The long day treatment does not affect flower 
size or number of splitcalyx. 
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