
Kulturforsøg med Gerbera 

I. Afbladning 

Ved Finn Rehnstrøm og Karen Dalbro 

902. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Ved Statens Væksthusforsøg er i 1966-68 udført forskellige kulturforsøg med Gerbera. Udbytteresultaterne heraf 
samt iagttagelser og resultater af mere forsøgsteoretisk interesse for anlæg af nye forsøg meddeles i denne og 
følgende beretninger. Forsøgsplanerne er udarbejdet af lic. agro. Finn Rehnstrøm, beretningen skrevet af lic. 
agro. Karen Dalbro og Finn Rehnstrøm. 

Datamaterialet er behandlet på NEUCC, Lundtofte, og der rettes hermed en tak til NEUCC for den service, 
der er ydet ved dette projekt. Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
I botanisk henseende hØrer slægten Gerbera 
til Compositae. Slægten omfatter ca. 50 arter, 
der forekommer i Afrika, fra Ethiopien og 
Madagaskar til Syd-Afrika. Desuden findes de 
i Syd Amerika (Chile, Argentina og i særdeles
hed Brasilien) samt udbredt over Himalaya til 
Kina og Japan. De fleste arter har ikke haft 
nogen gartnerisk interesse. 

Hjemstedet for den Økonomisk vigtige art 
Gerbera jamesonii B.er den Østlige og nord
Østlige del af Transvaal i den Syd-Afrikanske 
Union; der blev den fundet af Rehmann i 
1878. Snart efter blev den genfundet i distrik
tet Barberton af William Jameson, efter hvem 
arten fik navn. 

På dens naturlige vokseplads træffes G. 
jamesonii i en blandingsvegetation af buske 
og græs. Jordbunden er humusrig med en reak
tion mellem 5 og 6. Temperaturen kan blive 
ret lav; der skulle således være mulighed for 
mellem 20 og 120 dages frost om året. Under 
gunstige forhold kan den i naturen træffes 
blomstrende året rundt, medens det alminde
lige er, at der midt på vinteren (maj-juli) ind
træffer en hvileperiode (4, 7). 

Forædlingen af Gerbera begyndte hos J. 
Lynch i Cambridge. Han fik indsamlet en 
række varieteter af arten. Lynch krydsede disse 
med andre arter og fik som resultat af kryds
ningen med G. viridi/olia en række storblom
strende hybrider (1, 2). Disse har dannet grund
laget for den videre forædling over hele Euro-
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pa. Alle de senere krydsninger benævnes efter 
det sted, hvor forædlingen begyndte: Gerbera x 
cantabrigiensis Lynch. 

Over hele Europa var interessen for Ger
bera stor i årene omkring århundredskiftet. 
Mange af datidens kendte gartnere arbejdede 
med kulturen. I 20'erne og 30'erne stagnerede 
udviklingen, og fØrst omkring 1950 kom der 
påny en stigende interesse. Siden da har kultu
ren udviklet sig stærkt. Dette afspejles bl.a. 
deri, at der på adskillige steder i Europa ud
fØres forsØg og undersøgelser med det formål 
at klarlægge de kulturtekniske problemer, som 
er forbundet med dyrkningen. 

I. Afbladning af Gerbera 
Det angives i dyrkningsvejledninger til gerbe
rakuItur, at ældre blade skal fjernes jævnligt, 
nogle forfattere mener hver 14. dag. I perioder 
med kraftig vækst anbefales endog afbladning 
hver uge og ikke blot ved fjernelse af de 
ældste blade, men også blade fra midten af 
planten (3, 1). 

Det er en meget arbejdskrævende dyrknings
anvisning, og da arbejdsomkostningerne ved en 
gerberakuItur kan være omkring 30 pet. af 
samtlige omkostninger (3, II), vil det betyde en 
stor økonomisk fordel, hvis arbejdet med af
bladningen kunne indskrænkes eller helt bort
falde, uden at produktionen eller kvaliteten af 
blomster blev væsentlig forringet derved. 

Nogle forfattere (3) angiver, at det vil gå ud 
over blomsterdannelsen, hvis en gerberakultur 



får for kraftigt lØv. Dette skulle gælde, hvad 
enten det kraftige lØver forårsaget af rigelig 
vanding, rigelig gØdskning el. andre vækstfrem
mende foranstaltninger. Det angives også, at 
forskellige svampesygdomme let tager over
hånd, hvis lØvmængden bliver for stor. På den 
anden side skal man ved afbladningen sørge 
for, at der intet bliver tilbage af bladstilken, 
da der ellers vil optræde Botrytis. 

Det er påpeget, at temperatur og vanding -
både vandmængder og vandingsmetoder -
spiller en afgØrende rolle for udbredelse af 
svampesygdomme. Overholdes de gunstigst mu
lige dyrkningsbetingelser i denne henseende (3, 
5, 6, 8) skulle det ikke være noget problem at 
undgå svampesygdomme, selv med løvrige 
planter. 

Problemet er derfor at undersØge, om afblad
ning virkelig er nØdvendigt for god blomster
dannelse, og hvis det er nØdvendigt, hvilken 
metode skal da anvendes, skal man være 
meget omhyggelig med at fjerne hele stilken, 
eller gØr det ikke noget, om der sidder en rest 
tilbage? 
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Forsøgets anlæg og plan 
Frø af L P. Frandsens stamme blev sået d. 24. 
okt. 1966 i 6 cm firkantede fiberpotter med 
dampet jord. FrØene var forinden afsvampet 
ved neddypning i 0,15 % Tillantin. Spiretempe
raturen holdtes på 20-22° C i ca. 8 dage. Be
lysning med ca. 150 Watt pr. m2 i 16 timer 
daglig begyndte, så snart de grØnne kimblade 
var synlige d. 1. nov. og fortsattes ~ndtil 8. 
febr. 1967. Der tilførte s C02 til en koncentra
tion på 800-1000 ppm fra 5. dec. indtil udplant
ning. Planterne blev pottet d. 28. dec. 1966 i 
10 cm plastpotter, udplantet d. 10. marts 1967 
på afstand 35 X 34 cm i 3 bede, hver med 3 
parceller a 24 planter. 

Bedene var fyldt med sphagnum tilsat en· al
sidig gødningsblanding; senere blev der tilfØrt 
gØdning efter behov. Skadedyr blev bekæmpet 
ved sprØjtninger med Nikotin, KeIthane E 30, 
Phosdrin og Bladan. 

Bedene var forsynet med undervarme, der 
var tilsluttet fra 13. marts til 2. juli 1967 og 
igen fra 22. sept. 1967 til 10. juni 1968; van
dingen foregik gennem et drypvandingsanlæg, 
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Fig. 1. Temperaturforløbet i luft og jord, gens af kl. 7 og 16, 14 dages perioder 
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Temperaturerne blev ikke målt i dette forsøg, 
men i et andet forsØg i samme hus, få meter 
derfra. TemperaturforlØbet i disse bede er vist 
på fig. 1. 

ForsØgsplanen var fØlgende: 
ForsØgsled l Ingen grønne blade fjernes 

2 Blade skæres af, 5 cm stilk til 
rest 

3 Blade rives af, ingen rest. 
Der var 3 fællesparceller a 3,45 m2 • 

Afbladning i forsØgs1ed 2. og 3. blev fore
taget, når det skønnedes, at bladmassen var 
for tæt, og der blev da fjernet så mange blade, 
at jorden kunne ses. Der blev fjernet blade 8 
gange, jalt gennemsnitlig 0,98 kg blade pr. 
plante i forsØgsled 2 og 1,03 kg blade pr. plante 
i forsØgsled 3. Se tabel 1. 

Tabel l. Vægt af fjernede blade pr. forsøgsled, 
dekagram 

Dato for afbladning forsøgsled 2 forsøgsled 3 

22/6 - 1967 ......... 286 303 
27/7 - 1967 ......... 1016 1180 
10/8 - 1967 ......... 681 811 
15/9 - 1967 ......... 821 1015 
2/10 - 1967 ......... 685 670 
6/5 - 1968 ......... 1411 1463 

16/5 - 1968 ......... 277 203 
27/6 - 1968 ......... 1850 1780 

I alt ............ 7027 7425 

Midt i april 1967 begyndte blomstringen; fØr
ste hØstdag var 19. april, hvorefter der hØ-

stedes indtil 3 gange ugentlig alt efter blom
sterrigdom; forsøget blev afsluttet d. 29. juli 
1968. Der er altså tale om en kortvarig kultur, 
knap 11,6 år. 

Udbyttet fra hver enkelt plante blev hØstet 
for sig, stilklængden og blomsterdiameteren 
målt på alle blomster; endvidere blev der gjort 
bemærkninger om blomsternes farve og udseen
de, spec. forskellige deformiteter. I fig. 2 er vist 
eksempler på misdannelser, som i det fØlgende 
benævnes nikkende, deforme og grønne blom
ster. 

Resultater 
Sidst i januar 1968 blev hver plante bedØmt for 
bladfylde, bladfarve og sundhed. Karakteren 10 
blev givet for det bedste, O hvis planten var 
dØd. De dØde planter er ikke regnet med ved 
beregning af gennemsnit. Resultatet er vist i 
tabel 2. 

Tabel 2. Bedømmelse af planternes 
sundhedstilstand 

Antal 
planter Gens. karakter for 

Forsøgs- i live blad- blad- sund-
led (max; 72) fylde farve hed 

1. 70 7,0 9,3 8,9 
2. 70 7,3 9,4 9,5 
3. 70 7,4 9,4 9,4 

Det meget store datamateriale, der indkom 
ved at registrere udbytte m. v. for hver eneste 
plante, blev bearbejdet ved hjælp af EDB på 
NEUCC, Lundtofte. 

Tabel 3. Antal blomster pr. forsøgsled Il 72 planter 

Plukkeperiode .............. 19/4 - 15/12 16/12 - 29/7 1967-68 

Forsøgsled ................. 2 3 2 3 2 3 

Antal blomster i alt. ....... 1402 1348 1405 1869 1730 1855 3271 3078 3260 
» nikkende blomster .... 2 3 2 19 10 16 21 13 18 
» deforme » 38 31 21 33 19 19 71 50 40 
» grønne » .... O 28 O 28 1 56 

Gens. blomsterdiam. mm ... 107 104 108 106 105 106 107 105 107 
» stilklængde, cm •..... 61 62 64 64 65 63 62 64 63 

320 



Deform 

Grøn Nikkende 

Fig. 2. Unormale gerberablomster. 

Blomstringen faldt i to sæsoner, og grænsen 
mellem dem sattes til d. 15. dec. 1967. I tabel 3 
ses udbyttet pr. forsØgsled El 72 planter af de 
forskellige blomsterkvaliteter i første og sidste 

plukkeperiode. Gennemsnitlig blomsterdiame
ter og stilklængde er beregnet af de helt nor
male blomster; se også fig. 3, 4 og 5, der viser 
det samme pr. måned. 

321 



Antal blomster 
(number of flowers per plant) 

6,0 

5,0 

4,0 

--... 1, Ingen blade fjernes 
o- -o 2. Blade skæres af 
....... '3. Blade rive' af 

o maj jun. jul. aug.sep.okt.nov.dec .. jan. feb.mar.apr.maj jun. jul. 

Fig. 3. Høstede blomster ialt pr. plante for hver 

måned. 

Der er ikke signifikant forskel på de tre for
sØgsled, hverken med hensyn til udbyttets stør
relse eller kvalitet. 

Diskussion 
Selvom jordtemperaturen ikke var så hØj, som 
det kunne ønskes (Leffring anbefaler ca. 25° C 
om sommeren og 18° C om vinteren), var kul
turen dog fri for alvorlig svampeangreb. Plan
ternes sundhedstilstand var tilfredsstillende, ud
byttet af blomster ligeledes. I hollandske for
søgsresultater meddeles om et udbytte det første 
år på 90 blomster pr. m2

, det andet år på 190 
blomster pr. m2 ved en plantetæthed på 30-40 
cm el. 6-8 planter pr. m2 • Dette svarer til hen
holdsvis 13 og 27 blomster pr. plante eller 40 
blomster pr. plante i løbet af 2 år. 

I dette forSØg ligger udbyttet omkring 44 
blomster pr. plante i lØbet af kun l1h. år. 
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Afbladningen er ikke foretaget så ofte, som 
det anbefales fra hollandsk og tysk side, men 
kun ca. en gang om måneden i vækstsæsoneme. 
Alligevel ville man forvente, at afbladningen 
havde en vis virkning på udbyttet - det er dog 
en anselig bladmængde, der er fjernet, omkring 
1 kg pr. plante. 

Tilsyneladende har afbladningen stimuleret 
nyvækst, idet karaktererne for bladfylde givet 
i januar er en smule lavere for det ubehandlede 
forsØgs.Ied. Denne tilsyneladende forskel er dog 
ikke signifikant, og kan ikke tillægges betyd
ning. 

Forsøget kan ikke bekræfte formodningen om, 
at afbladning skulle virke fremmende på bio m
sterdannelsen. Resultatet viser snarere det mod
satte, idet de mest bladrige planter har givet 
flest blomster. 

Antal blomster 
(number ol flowers) 

_ 1. Ingen blade fjernes 
10 0- -o 2. Blade skæres af 

......... 3. Blade rives af 

10 

nikkende 

o o grønne 
1\ /\ 

,,\ ... 0.... " ',,- -o .... 
/ b' ..... --0, l "o 

I ''o...." 
I ..... 0.... ~d 

0~m=a~jj~un~.~ju~l.a~u~g.=se~p.~ok7t.~no~v~.d=ec~.ja~n~.fe~b~.m=a~r.a~p~r.=m~aj~ju~n.~ju~l.~ 

Fig. 4. Forekomst af misdannede blomster pr. måned 
pr. forsøgsled Il 72 planter. 



mm Blomsterdiameter ~ 1. Ingen blade fjernes 
2. Blade skæres af 
3. Blade rives af 

cm Stilklængde 

70 

50 maj jun. jul. aug.sep.okt,nov,dec.jan.feb.mar,apr.maj jun. jul. 

Fig. 5. Gennemsnitlig blomsterstørrelse og stilklængde 
pr. måned. 

Korrelationen mellem bladfylde (x) og ud
bytte (y) er beregnet på enkeItplanter og giver 
en korrelationskoefficient på 0,73 og regres
sionsligningen y = 6,8 x - 3,6. D.v.s. en gen
nemsnitlig karakter for bladfylde på f. eks. 7,0 
svarer til et udbytte på 44 blomster pr. plante, 
mens en større bladfylde på 8,0 svarer til 51 
blomster pr. plante. 

Udbyttet forøges altså ikke ved at foretage 
afbladning. Bliver kvaliteten af blomsterne da 
bedre? De små forskelle i tabel 3 på blomster
stØrrelse og stilklængde erikke signifikante, der 
har altså heller ikke på kvaliteten kunnet på
vises gavnlig effekt af afbladning. 

Med hensyn til forekomst af misdannede 
blomster - deforme, grønne og nikkende - er 
de fundne forskelle ikke signifikante. Det er 
iagttaget, at det er be;;temte planter, der for
trinsvis giver unormale blomster, og det beror 
på tilfældigheder, om disse planter er kommet 
til at stå i en parcel, der hØrer til forsØgSJled l, 
2 eller 3. I tabel 4 ses, hvor forholdsvis få af 
de 72 planter i hvert forsØgsled, der har givet 
unormale blomster. F.eks. er de 56 grønne 
blomster i forsØgsled 2 fremkommet ved, at 6 
planter har givet grønne blomster. 

Noget tilsvarende gør sig gældende for de 
andre misdannelser, omend ikke i så udpræget 
grad. På fig. 6 ses, at der også findes enkelte 
planter, som giver usædvanlig mange. nikkende 
blomstvr eller usædvanlig mange deforme blom
ster, men at mange planter kun har haft en, 
enkelt nikkende eller en enkelt deform blomst. 

Konklusion 
Afbladning af Gerbera efter to metoder, hen
holdsvis afskæring med 5 cm af stilken til rest 
og afrivning af hele bladet, er sammenlignet 
med ingen afbladning. ForsØget udfØrtes i en 
kultur, der udplantedes i marts 1967, og som 
afsluttedes i juli 1968. 

Der ·er ikke påvist sikker forskel i udbyttet 
fra de tre forsøgsled, det gælder både udbyttets 
størrelse og kvalitet. Man skal være forsigtig 
med at generalisere ud fra et enkelt forsøg, men 

Tabel 4. Oversigt over de enkelte planters blomsterkvalitet 

Plukkeperiode .......................... 19/4 - 15/12 16{12 - 29/7 

ForsøgsIed ............................. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Antal planter med helt normale blomster 54 52 58 48 38 46 
» » » nogle nikkende» 2 3 2 7 10 12 
» » » » deforme » 19 17 15 14 15 14 
» » }) » grønne » O 3 O 1 6 1 
» » » slet ingen » O O O 7 5 3 
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Antal planter 

(Number ol plants in the group) 

30 

20 
nikkende 

10 

o~~~--~----------------------
50 

40 

30 

241Jh October 1966, and plants were planted in 
glasshDuse beds at 35 X 34 cm o.n 10th March 
1967. There' were 24 plants per plot with three 
replicates. Supplementary light and C02 were 
given. 

Three treatments were applied: 
1. Nc green leaves removed. 
2. Leaves cut off, 5 cm of petiole le,ft. 
3. Leaves tDm off. 

Yield per plant was reeorded from the start of 
blooming in April 1967, until the end af vhe expe
riment on 29th July 1968. 

No significant treatment differences in yield or 
n bloom quality were found (Table 3 and Fi

gure 3). 
deforme The amount of foliage was estimated for eaeh 

20 

10 

o~~~~~~------------~------

Antal blomster pr. plante 
(Number ol flowers per plant) 

Fig. 6. Fordeling af nikkende, deforme og grønne 
blomster. 

da forsøget var vellykket, d.v.s. planterne sunde 
og udbyttet hØjt, og da det er et betydeligt ar
bejde, der spares, kan det anbefales at undlade 
afbladning i kortvarige gerberakulturer. 

Summary 
Gerbera experiments. I. Defoliation. 
During 1966-68 an experiment was carried out 
with Gerbera x cantabrigiensis to investigate the 
effects of defoliation. Some authors reeommend 
the removal of old leaves every other week in 
order to promote flowering. It is also claimed that 
to avoid disease infeetion, no leaf remz:ant should 
be left. 

Seeds Df I. P. Frandsen's strain were SDwn Dn 
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plant in January 1968. Plants with the highest 
rating for foliage (x) gave the greatest number of 
flowers (y). Regression line y = 6.8 x - 3.6, 
coefficient of correlation = 0.73. 

It was observed that some individual plants gave 
high numbers of abnorm al flowers (Fig. 6). 
Defoliation is a very costly proeess and, as it 
does not increase yield in a short crop, it is recom
mended not to remove green leaves. 
Table 1. Weight of removed leaves per treatment. 
Table 3. Total yield, number of nodding, defor-

med and »green« flowers per treatment of 72 
plants. Mean flower diameter and mean stalk 
length. 

Figure 3. Monthly yield per plant. 
Figure 6. Distribution of nodding, deformed and 

green flowers 
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