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Indledning 
Ved Statens Væksthusforsøg er der tidligere ud
ført forsøg med Asparagus plumosus: "ForsØg 
med forskellige bed typer og planteafstande« og 
"Forsøg med jordtyper, kvælstofgødning og 
vanding«, offentliggjort i henholdsvis 709. og 
815. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i 
Plantekultur. I disse forsøg har man udeluk
kende beskæftiget sig med opgaver, som kunne 
belyses i store, uinddelte væksthuse. Under ud
førelsen af forsøgene blev der imidlertid, ud
over de konkrete forsøgsresultater, indvundet 
erfaringer m. h. t. dyrkningen, som gjorde det 
klart, at der er et stort behov for at få under
søgt en række klimafaktorers indflydelse på 
kulturen. 

Sådanne klimaforsøg blev der mulighed for 
at udføre ved en aftale mellem Alm. dansk Gart
nerforening's plumosussektion og Statens 
Væksthusforsøg om udnyttelsen af 4 ens, frit
liggende væksthuse opført på Gartner- og 
Frugtavlerhøjskolen "Søhus«. I denne forbin
delse skal Alm. dansk Gartnerforening's plu
mosussektion takkes for samarbejdet, der har 
muliggjort disse forsøg. 

Først og fremmest var det vigtigt at få klar
lagt, hvilken lufttemperatur der giver størst ud
bytte. A. plumosus er en varmekrævende plan
te, og fyringsomkostningerne er en væsentlig 
del af udgifterne ved kulturen. I praksis er det 
almindeligt at holde højere temperatur om som-

meren end om vinteren således, at temperatu
ren følger indstrålingen året igennem. Tempe
raturer på 20-30° om sommeren efterfulgt af 
en nedtrapning i efterårsmånederne til 10-15 o 

om vinteren anses af mange plumosusgartnere 
for et godt temperatur-program. Hvad angår 
temperaturerne var det af speciel betydning at 
få klarlagt, hvilken indflydelse henholdsvis høj 
og lav temperatur i vintertiden har på fordelin
gen af produktionen i årets løb og dermed på 
den økonomiske afkastning. 

Samtidig med spørgsmålet om lufttemperatur 
var det ønskeligt at få belyst problemerne om
kring udnyttelsen af undervarme, idet man 
kunne tænke sig, dels at undervarme i sig selv 
var gavnlig for kulturen, og dels at en højere 
jordtemperatur mere eller mindre kunne kom
pensere for en lav lufttemperatur. Hvis dette 
er tilfældet, kan der spares varme, fordi det er 
billigere at opvarme jorden end luften i et 
væksthus. 

En anden klimafaktor, som måtte formodes 
at Øve stor indflydelse på væksten af A. plu
mosus, er CO2-koncentrationen, og det var af 
stor værdi at få undersøgt virkningen af CO2 -

tilskud ved høje og lave temperaturer. 
Om sommeren er det almindeligt, at vækst

husene til A. plumosus skygges ved påsprøjt
ning af skyggevæske. Herved sænkes lufttem
peraturen, hvilket må formodes at have en 
gavnlig indflydelse i den varmeste tid. Samtidig 
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mindskes imidlertid lysintensiteten, hvorved 
fotosyntesen nedsættes. Det var derfor af inter
esse at fastslå, om skygning virker overvejende 
positiv eller negativ på udbyttet. 

I tilknytning til disse forhold, som alle enten 
er klimafaktorer eller nært knyttet til disse, blev 
det besluttet at undersøge skæringens, eller ret
tere skæringstidspunkternes indflydelse på kva
litet og udbytte. 

Væksten af A. plumosus er, som hos andre 
planter, underkastet en årstidsvariation. Et 
skæringsforsøg kan derfor udføres efter to 
principielt forskellige retningslinier, enten ved 
at skære med faste tidsintervaller og derved 
høste forskellige mængder ad gangen, eller ved 
at høste samme mængde hver gang og variere 
tidsintervallerne mellem skæringerne. I dette 
forsøg blev der anvendt den sidste fremgangs
måde. 

Forsøgsplan 
Minimum lu!ttemperatur 
1. 100: Der tilføres varme, når lufttemperatu

ren kommer under 100. 
2. 20 0

: Der tilføres varme, når lufttemperatu-
ren kommer under 20 0

• 

I dagtimerne får temperaturen lov til at stige 
p. gr. a. indstrålingen til max. 30 0

, hvorefter 
der sættes luft på. 

Minimum jordtemperatur 
Der tilstræbes følgende forskelle mellem 

jord- og minimum lufttemperatur: -5, O, 5, 
10 og 15 0

• 

Termostatindstilling for jordtemperatur ved: 
100 lufttemp.: 5, IO, 15, 20 og 25° jordtemp. 
20 c lufttemp.: 15, 20, 25, 30 og 35 0 jordtemp. 

Tilførsel af kuldioxyd 
1. Afbrænding af propan i 5 timer fra 1 time 

før solopgang. 
Der tilstræbes 1400 ppm. 

2. Ingen kuldioxydtilførsel. 

Skygning 
1. Der anbringes rørvæv 2 m over benede fra 

1/3-1/9. 
2. Ingen skygge. 
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Skæring 
1. Der høstes, når der kan skæres 50 g 

modne grene pr. m2 

2. Der høstes, når den kan skæres 100 g 
modne grene pr. m2 

3. Der høstes, når der kan skærer 200 g 
modne grene pr. m2 

4. Der høstes, når der kan skæres 300 g 
modne grene pr. m2 

F orsøgets udførelse 
Forsøget er udført i 4 ens 8 X 15 m vækst
huse, placeret i kvadrat og med sydvendt glas
flade. Husene er indrettet med 10 cm høje og 
90 cm brede bede opdelt i I m2 store forsøgs
parceller. Der er ingen varmerØr omkring be
dene; de er alle anbragt ved tremplen og 2 m 
over jorden. Af hensyn til undervarmen er der 
som isolation mellem alle bede nedgravet 10 
cm tykke og 60 cm dybe rockwool-plader, ind
pakket i plastic. 

Forsøget blev plantet mellem 1. og 7. august 
1966 med 52 planter pr. m2 • 

Lul ttemperatur. Lufttemperaturen blev regu
leret ved hjælp af termostater, ophængt 1,5 m 
over bedene. Termostater og termometre var 
anbragt i et firkantet, blankt rØr forsynet med 
blæser. I overensstemmelse med forsøgsplanen 
var rumtermostaten indstillet hhv. på 10 og 
20°. Luftningstermostaten var indstillet ens i 
alle husene på 30 0

• 

På fig. 1 ses det ugentlige gennemsnit for de 
4 forsøgshuse af såvel minimum som maximum 
temperaturer. 

Det fremgår af minimum temperaturerne, at 
virkningen af de to temperaturprogrammer i 
særlig grad gør sig gældende i vinterhalvåret. 
I sommertiden modtager husene så megen var
me gennem indstrålingen, at forskellen er min
dre fremtrædende. Hvad angår maximum-tem
peraturer, d. v. s. dagtemperaturerne, er de 
praktisk taget ens i sommertiden fra april 
måned. 

Jordtemperatur. Jordtemperaturen i bedene 
blev reguleret ved hjælp af jordtermostater, 
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Fig. 1. Oversigt over maximum- og minimumtemperaturer, beregnet som ugentlige gennemsnitstemperaturer 
for 4 forsøgshuse. 

hvis følere var gravet 20 cm ned i bedene (der 
var lagt 2 varmestrenge med 50 cm afstand i 
60 cm dybde i bede tilført mindste varme
mængde og 4 varmestrenge med 20 cm afstand 
i 60 cm dybde i bede tilført største varme
mængde). Varme tilførtes, når temperaturen 
kom under den indstillede værdi. 

I tabel Ises gennemsnit af jordtemperaturen 
i 4 kvartaler. Det fremgår heraf, at jordtempe
raturen er afhængig af lufttemperaturen p. g. a. 
varmeafgivelse fra jord til luft og omvendt. 

Ved minimum 10 0 lufttemperatur er der op
nået praktisk taget samme jordtemperatur ved 
de 3 første behandlinger. D. V. S., at lufttempe-
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Tabel J. Oversigt over jordtemperaturer målt kl. 8. 

Gennemsnit i 4 kvartaler 

Luft- Periode Termostat-indstillet jord-tempo 
tempo 5° 10° 150 20° 25° 

10 0 e 1/8 -l/l [ 17,6 16,7 17,3 19,7 22,4 

1/11-1/2 13,5 14,3 15,1 19,9 23,2 

1/2-1/5 12,8 13,6 14,9 19,3 22,1 

l/S -1/8 15,3 15,8 16,2 19,5 22,2 
Gns. 14,8 15,1 15,9 19,6 22,5 

150 20° 25 0 30° 35' 
20 0 e 1/8 --l/Il 19,8 20,1 23,1 27,1 27,2 

1/11-1/2 18,0 20,3 24,2 28,5 29,1 

1/2 -1/5 18,0 20,2 23,9 28,2 28,6 

l/S -1/8 [9,5 20,5 24,7 27,2 28,8 

Gns. 18,8 20,3 24,0 27,8 28,4 

raturen, specielt i dagtimerne, har været så høj, 
at den har kunnet opvarme jorden således, at 
det ikke har været nØdvendigt at tilføre varme 
fra jorden. Hvad angår de 2 sidste behandlin
ger, har tilførsel af jordvarme ved 20° med
ført, at temperaturen har ligget ca. 100 over 
lufttemperaturen, og ved 25 ° 12-13 ° over luft
temperaturen. 

Ved minimum 20° lufttemperatur er der ved 
en indstilling af jordtermostaten på 15° opnået 
temperaturer, som ligger l-2° under lufttempe
raturen, medens der ved termostatindstilling på 
25, 30 og 35° er opnået jordtemperaturer, der 
er fra ca. 4° højere ved termostatindstilling på 
25° til ca. 8° højere ved termostatindstilling på 
30 og 35°. At jordtemperaturen er ens ved de 
to sidste behandlinger, må tilskrives varmeafgi
velsen fra jord til luft. 

Kuldioxyd. CO~ er tilført ved afbrænding af 
propan ca. 2 Vz m over jorden. Propanafbræn
dingen begyndte en time før solopgang og fort
satte ialt 5 timer om dagen. Hvis det p. gr. a. 
for høj temperatur blev nødvendigt at åbne for 
luftvinduerne, blev C02-tilførslen afbrudt. Der 
tilstræbtes en CO2-koncentration på 1400 ppm. 

Skygge. I halvdelen af hvert hus blev bedene 
skygget, ved at rØrvæv ophængtes 2 m over 
jorden i hele husets bredde. 
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Skæring og sortering. I tabel 2 ses en oversigt 
over antallet af skæringer i gennemsnit af hele 
forsøget. 

Tabel 2. Grenmængde og skæringshyppighed 

Antal skæringer i hele 
forsøget ............ 63 37 21 16 

Skæring, gram ad gangen 92 159 270 370 

Gange pr. år .......... 31 18 10 7 

Det fremgår heraf, at antallet af skæringer 
står i et passende forhold til hinanden, idet 
der er skåret ca. 4 gange så hyppigt ved den 
mindste mængde, som ved den største. 

Udbyttet i hver parcel er sorteret i 4 sorte
ringsgrupper:1

) 

I sorter. lang = I sorteringsgrene over 45 cm 
I sorter. kort = I sorteringsgrene und. 45 cm 
II sorter. = Il sorteringsgrene 
II sort. rank. = knebne ranker. 

Den sidste gruppe bliver ved Gartnernes 
Salgsforening i Odense (Plumosus-Pakkecen
tralen) solgt som II sortering, men der er i 
øjeblikket bestræbelser igang for at få disse 
grene solgt som en selvstændig sortering. 

Økonomisk vurdering. Foruden en angivelse i 
antal og vægt er der beregnet et udtryk for 
udbyttets pengeværdi. Beregningerne er fore
taget på basis af to års gennemsnit af afreg
ningspriserne til avlerne fra Plumosus-Pakke
centralen ved GASA, Odense, i årene 1966-67. 
Der er beregnet en gennemsnitlig månedlig af
regningspris for de tre hovedsorteringsgrupper 
i forsøget. Priserne fremgår af fig. 2. 

En sådan økonomisk vurdering kan ikke 
bruges som et håndfast mål for kulturens han
delsværdi, men er en stor hjælp ved indbyrdes 
sammenligning af de forskellige behandlinger. 

1) I sortering: grene med spids, der ikke er skæv eller 
mangler sidegrene. 
II sortering: grene med evt. manglende spids eller 
skæve stilke. 
Ubrugelige grene er kasseret og indgår ikke i total
vægt. 
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Fig. 2. Oversigt over anvendte afregningspriser i forsøget. Kurverne er tegnet på basis af aktuelle priser fra 
Plumosus-Pakkecentralen i Odense i årene 1966·67. 

Forsøgsresultater 
ForsØgets resultater er i de følgende afsnit op
gjort i antal og vægt pr. m2 netto areal. Af
hængig af husets indretning, gang- og bed
bredde kan nettoarealet variere noget, men er 
i praksis meget nær 2/3 af husets størrelse, 
d. v. S., at udbytteresultaterne skal reduceres 
med ca. 33 %, hvis de sættes i relation til 
bruttoarealet i praksis. 

Selvom plumosusgrene sælger stykvis fra 
plumosuspakkecentralen, sker afregningen fra 
avleren til pakkecentralen dog efter vægt, hvor
for det for avlerne er specielt vægtudbyttet, der 
har interesse. 

I et klimaforsøg som dette er samspillet mel
lem udbyttets størrelse og tidspunktet for hø
sten af særlig stor betydning. For de fleste be
handlinger er derfor vist en kurve, der måned 
for måned angiver, hvor stor forskellen er mel
lem to behandlinger (opsummeret differens). 

I gennemsnit af hele forsøget må resultatet 
siges at være tilfredsstillende og svarende til, 
hvad man kan forvente i praksis. 

Udbyttet har været betydeligt større andet 
år end første, dels fordi 1. års høstperiode har 
været de ca. 2 måneder kortere, der går fra til
plantning til de første grene kan skæres, og 
dels fordi der er høstet flere I sortering lang 
end II sortering. Som følge heraf er også kultu
rens økonomiske afkastning øget det andet år, 
og stigningen har næsten været proportional 
med stigningen i vægtudbyttet. 

I forsøget konstateres en meget stærk veksel
virkning mellem minimum lufttemperatur og 
tilførsel af CO2 , d. V. s., at virkningen af CO2 
i høj grad har været afhængig af, på hvilket 
temperatur-niveau den er tilført. Af denne 
grund vil forsøgets resultater i de følgende af
snit blive vist for alle fire kombinationer af 
minimum lufttemperatur og CO2 . 

De fire kombinationer i tabel 3, 4, 5, 6, 7, 
8 og fig. 5 er hele huse, så en eventuel forskel 
i husene indgår som forskel i forsøgsudslag. 

Mill. lujttemperatur og kuldioxyd. I tabel 3 ses 
udbyttet i antal, kg og kr. pr. m2 bed i første og 
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andet forsøgsår (fra august til august). Udbyttet 
er angivet i totalantal samt for hver af de fire 
anvendte sorteringsgrupper i vægt. 

CO2-tilførsel giver et betydeligt merudbytte 
i kr. ved minimum 20°, hvilket især skyldes et 
større totaludbytte både i antal og kg. Derimod 
bevirker CO2-tilførsel ved 100 minimum luft
temperatur en nedgang i det økonomiske ud
bytte. Denne nedgang skyldes ikke, at total ud
byttet er mindre ved 10 0 med CO2-tils'md, 
men først og fremmest, at produktionen især 

Den høje temperatur giver en meget stor for
øgelse af udbyttet i kr., idet der høstes flere 
grene og gennemgående er flere i I sortering 
lang og I sortering kort ved den høje end ved 
den lave temperatur. 

Tabel 3. Udbytte i alllal og kg pr. m 2 bed samt produktions-værdi i kr. pr. m 2 bed og h'alitet i kg pr. m 2 bed 
pr. år af Asparagus plumoslls dyrket ved 10° og 20° minimum lufttemperatur, kombineret med tilførsel af CO,. 

Minimum lufttemperatur 10° 20 0 

Kuldioxydtilførsel uden med uden med gns. LSD 

antal grene P(95%) 

l. år (1/8-31/7) .......... 578 463 641 641 581 
2. år 0/8-30/6) .......... 588 540 577 631 584 
Gns .................... 582 501 609 646 584 15 

kg grene 
I lang: 

l. år ................. 0,865 0,708 1,312 1,294 1,045 
2. år ................... 1,255 0,866 1,537 1,655 1,328 
Gns .................... 1,060 0,787 1,424 1,475 1,187 

I kort: 
l. år ................... 0,262 0,130 0,500 0,395 0,322 
2. år ................... 0,324 0,179 0,379 0,352 0,309 
Gns .................... 0,293 0,159 0.439 0,373 0,316 

II sortering: 
1. år .................. 0,401 0,353 0,296 0,354 0,351 
2. år ................... 0,909 1,396 0,587 0,818 0,928 
Gns .................... 0,655 0,875 0,441 0,586 0,649 

Ranker: 
1. år ................... 0,835 1,148 0,449 0,717 0,787 
2. år ................... 0,602 0,815 0,538 0,898 0,691 
Gns .................... 0,718 0,981 0,494 0,763 0,739 

I alt: 
l. år ................... 2,363 2,339 2,557 2,760 2,505 
2. år ................... 3,090 3,256 3,041 3,633 3,255 
Gns .................... 2,726 2,802 2,798 3,200 2,882 0,08 

udbytte i kr. 
1. år ................... 84,6 70,5 102,9 117,6 96,4 
2. år ................... 108,9 102,9 118,9 138,5 117,3 
Gns .................... 96,8 86,7 110,9 128,0 105,6 2,9 
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Fig. 3. Den opsummerede udbytteforskel i kg pr. m2 bed mellem A. plumosus dyrket ved 20° og 100 minimum 
lufttemperatur, begge med tilførsel afkuldioxyd. 

fremkommer i sommermånederne, hvor pri
serne er lave. Desuden sker der en mærkbar 
forringelse af kvaliteten, idet der forekommer 

1.0 

flere ranker og flere II sorterings grene end ved 
20° med CO2• 

Den opsummerede udbytteforskel mellem A. 

Okt. Dec. Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dec. Feb. Apr. Jun. Aug. 
1966 1967 1968 

Fig. 4. Den opsummerede udbytteforskel i kg pr. m" bed mellem A. plumosus dyrket med og uden kul
dioxyd-tilførsel, begge ved 20 0 minimum lufttemperatur. 
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Fig. 5. Produktionens fordeling året igennem hos A. Plumosus ved fire kombinationer af temperatur og CO •. 
Gram pr. netto m2 pr. måned. 

plumosus dyrket ved 200 og 10 0 minimum luft
temperatur ses i figur 3, medens figur 4 viser 
den opsummerede udbytteforskel ved dyrkning 
med og uden kuldioxydtilførsel. 

Produktionens fordeling året igennem ved de 
forskellige kombinationer af temperatur og 
CO 2 er vist i figur 5. 

De fire kurver er tegnet som udjævnede kur
ved på grundlag af tallene i tabel 4 (g pr. m2) 

og viser produktionen året igennem som gen
nemsnit af 2 år. 

Det fremgår, at CO2-tilskud ved lav tempe
ratur bevirker en forsinkelse af grenenes ud~ 
vikling i vintertiden, således at der ved lav 
temperatur høstes større udbytte uden CO2 
end med CO2 på denne årstid. 
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Holdes der høj temperatur (min. 20 0
), sker 

derimod en hurtig udvi~ling af grenene. Det 
bevirker, at minimum 20 0 er betydeligt mere 
fordelagtig m. h. t. vinterproduktionen end 10 0

, 

uanset om der gives CO2 eller ej. 
Det er interessant, at CO2-tilskud ved 20 0 

forstærker denne fordelagtige fordeling af pro
duktionen året igennem, idet minimum 20° 
kombineret med CO2 -tilskud giver den største 
vinter- og gennemgående laveste sommerpro
duktion af alle behandlinger. 

Tabellerne 4 og 5 viser, dels hvor stor en 
procentdel af produktionen, der falder i de en
kelte af årets måneder ved de forskellige be
handlinger, dels fordelingen af udbyttet målt 
i gram (tabel 4). 



Tabel 4. Fordelingen af udbyttet målt i gram saml produktionens procentvise fordeling på vægtbasis ved 4 kombi-
nationer af temperatur og CO, på månederne forsøget igennem 

Min. lufttemperatur 10° 20 0 

Kuldioxydtilførsel 1- CO, -CO, + CO, -CO, 
g/m' ~!~ g/m" o' g/m' ~,S g/m' O! /0 '0 

Oktober 1966 .... O O O O 14 O 7 O 

November ....... 15 O 14 O 145 2 130 2 
December ....... 42 1 34 205 3 124 2 
Januar 1967 .... O O 40 220 3 91 2 

Februar O O O O 123 2 109 2 
Marts 18 O 182 3 283 4 255 5 
April 253 5 599 11 50 18 O 

Maj 630 12 467 9 775 12 691 12 

Juni 584 IO 331 6 484 8 540 IO 

Juli 805 15 697 13 462 7 593 II 
August 418 7 429 8 494 8 315 6 
September 420 8 352 6 487 7 529 10 

Oktober 259 5 342 6 376 6 284 5 
November 183 3 80 2 144 2 137 2 
December 114 2 13 O 158 3 85 l 
Januar 1968 .... 26 O 97 2 17 l 3 141 3 
Februar 17 O 40 l 144 2 136 2 
Marts 19 O 270 5 184 3 149 3 

April 940 17 457 8 622 IO 409 7 
Maj 166 3 509 9 292 5 337 6 
Juni 694 12 499 9 560 9 518 9 

5603 100 5452 JOO 6393 JOO 5598 JOO 

Tabel 5. Produktionens procentvise fordeling på penge- Min. lufttemperatur 10° 20° 
basis ved 4 kombinationer af temperatur og CO2 pa Kuldioxydtilførsel +C02 -CO, +CO, -CO, 

månederne forsøget igennem o' /0 o' /0 % % 

Min. lufttemperatur IO c 20° December ........ 4 O 3 3 

Kuldioxydtilførsel -,CO, -CO, I CO2 -CO, 
Januar 1968 ........ O 3 4 4 

o' 0/ 0' o' Februar O l 3 4 
/0 /0 /0 /0 

Marts O 7 4 2 Oktober 1966 ...... O O O O 
November O O 2 2 

April 22 10 12 10 

December 2 l 5 4 
Maj 3 9 5 6 

Januar 1967 ........ O 2 6 3 
Juni 10 7 6 6 

Februar O O 3 4 100 100 100 100 

Marts O 6 7 7 
April 7 14 l O 
Maj 13 8 12 13 Min. lufttemperatur, undervarme og kuldioxyd. 
Juni 9 5 5 7 

I tabel 6 ses udbyttet i 5 undervarmetrin ved 4 
Juli 10 8 4 6 
August 5 5 5 3 

kombinationer af kuldioxyd og minimum luft-

September 6 5 5 6 temperatur (se iøvrigt talbel 1, der viser en 

Oktober 5 7 5 5 oversigt over jordtemperaturen delt op i kvar-

November 4 2 3 3 taler). 
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Tabel 6. Udbyttet i antal, kg og kr. pr. m 2 bed pr. år af Asparagus plumosus dyrket ved ]00 og 20° C mini-
mum lufttemperatur, kombineret med tilførsel af CO. ved 5 trin af jordvarme gns. af 2 år 

Minimum lufttemperatur 10° 20° 
Kuldioxydtilførsel uden med uden med LSD 
Antal grene P(95%} 

Termostatindstillet forskel _5° 587 500 587 612 
mellem jord- og min. O 597 508 586 681 
lufttemperatur : 5 558 499 641 638 33 

IO 593 497 615 661 
15 579 502 617 540 

kg grelle 
-5 2,77 2,81 2,84 3,20 

O 2,76 2,78 2,88 3,37 
5 2,69 2,90 2,94 3,38 ,19 

IO 2,77 2,80 2,66 3,13 
15 2,66 2,74 2,68 2,97 

Udbytte i kr. 
-5 96,3 85,4 107,8 124,3 

O 96,4 85,0 110,7 129,5 
5 93,0 87,5 115,7 132,7 6,3 

JO 98,7 86,8 107,8 124,0 
15 97,0 88,7 J08,8 123,9 

En statistisk analyse viser intet signifikant mum lufttemperatur og gns. 22,5° jordtempera-
udslag for jordvarme alene. tur (jordtermostatindstilling 25°) med 20 0 mi-

I figur 6 sammenlignes udbyttet måned for nimum lufttemperatur uden undervarme, gns. 
måned for A. plumosus dyrket ved 10° mini- 20,3°. 

1,0 

0,5 

Okt. Dec. Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dee. Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. 
1966 1967 1968 

Fig. 6. Den opsummerede udbytteforskel i kg pr. m' bed mellem A. plumosus dyrket ved 20° minimum 
lufttemperatur/20,3° jordtemperatur og 10° minimum lufttemperatur/22,5° jordtemperatur. 
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Hvis højere jordtemperatur skulle kunne 
kompensere for en lav lufttemperatur, ville ud
bytteforskellene mellem de to nævnte tempera
turprogrammer være få og små. Figur 6 viser, 
at dette ikke er tilfældet. 

Min. lujttemperatur, kuldioxyd og skygge. I 
tabel 7 ses udbyttet med og uden skygge om 
sommeren ved de fire kombinationer af mini
mum lufttemperatur og CO2• 

Tabel 7. Gennemsnitsudbytte pr. år af A.plumous dyr
ket med og uden skygge ved 10° og 20° minimum luft

temperatur kombineret med ti((ørsel af CO •. 

Minimum lufttemperatur 
10° 20 0 

Kuldioxydtilførsel 
uden med uden med LSD 

Antal grene pr. m' bed P(95%) 
Med skygge 558 489 596 638 21 
Uden » 608 513 623 655 

kg grene pr. m" bed 
Med skygge 2,56 2,61 2,68 2,98 0,12 
Uden » 2,90 2,99 2,97 3,45 

Kr. pr. m' bed 
Med skygge 91,2 82,8 107,4 120,3 4,0 
Uden » 101,3 90,6 114,9 134,7 

Grenvægt g pr. stk. 
Med skygge 4,6 5,3 4,5 4,7 
Uden » 4,8 5,8 4,8 5,3 

Det ses heraf, at anvendelse af skygge har 
reduceret udbyttet uanset de øvrige behand
linger, såvel m. h. t. antal, kg som i kr. Des
uden vejer de ikke skyggede grene i alle til
fælde mere. 

I figur 7 ses, hvordan forskellen mellem 
dyrkning med og uden skygge ændres igennem 
forsøget. 

Som det kunne forventes, gør virkningen 
sig gældende i sommermånederne. 

Min. [ufttemperatur, kuldioxyd og skæring. 
I tabel 8 vises udbyttet ved fire skæringshyp
pigheder ved fire kombinationer af minimum 
lufttemperatur og tilførsel af CO2 • 

S* 

Tabel 8. Udbytte i antal og kg pr. m" bed samt pro
duktionsværdi i kr. pr. m' bed pr. år af Asparagus plu
mosus dyrket ved 100 og 200 minimum lufttemperatur 
kombineret med ti((ørsel af CO. ved 4 skæringshyppig-

Skæring: 
g ad gan-
gan- ge 
gen pr. år 

92 31 
159 18 
270 10 
370 7 

92 31 
159 18 
270 10 
370 7 

92 31 
159 18 
270 10 
370 7 

heder. 

Minimum lufttemperatur 
100 20 0 

Kuldioxydtilførsel 

uden 

600 
620 
548 
562 

2,76 
2,75 
2,70 
2,71 

100,0 
98,5 
94,2 
92,4 

med med 
antal grene 

536 627 
492 639 
471 61\ 
506 559 

kg grene 
2,90 2,77 
2,79 2,78 
2,67 2,86 
2,86 2,80 

antal kr. 

med 

659 
662 
671 
589 

3,19 
3,32 
3,14 
3,19 

92,4 109,5 130,3 
85,7 110,2 132,4 
80, l 113,4 125,4 
88,5 107,4 121,8 

Det fremgår heraf, at forskellen i vægt mel
lem de forskellige skæringshyppigheder inden 
for hver kombination af minimum lufttempe
ratur og CO2-tilførsel er lille. Gennemgående 
opnås den højeste omsætning i kr. pr. m2 ved 
hyppigere skæring. 

Af figur 8 ses, hvordan udbytteforskellen 
mellem skæring med små intervaller (92 g) og 
store intervaller (370 g) ændrer sig under hele 
forsøget. 

Tabel 9 giver en oversigt over, hvordan kva
liteten som et gennemsnit af hele forsøget har 
været påvirket af de forskellige skæringshyp
pigheder. 

Medens skæringen knap nok har haft ind
flydelse på totaludbyttet i kg, er mængden af 
I sorterings grene i såvel lang som kort faldet 
stærkt, når der skæres med stort interval. Den
ne nedgang opvejes af større vægtudbytte i II 
sortering og ranker. 

67 



1,0 
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Fig. 7. Den opsummerede udbytteforskel i kg pr. m2 bed mellem A. plumosus, dyrket uden og med skygge. l 
begge tilfælde ved 20° minimum lufttemperatur og tilførsel af kuldioxyd. 

kg/ml. 

0.5 

O+---~---+~~~~~~~-b~--------~--------------~ 

0,5 Okt. Dec. Feb. Apr. Jun. Aug. Okt. Dec. Feb. Apr. Jun. 
1966 1967 1968 

Fig. 8. Den opsummerede udbytteforskel i kg pr. m 2 bed mellem A. plumosus, skåret med gns. 92 og 370 g 
ad gangen. I begge tilfælde ved 20° minimum lufttemperatur og tilførsel af kuldioxyd. 

Grenenes udviklingstid. I tilknytning til for
søget er det undersøgt, hvor længe plumosus
grene er om at udvikle sig fra synlig spire til 
høsttjenlige grene året igennem ved de forskel
lige kombinationer af temperatur og CO2-

tilskud. 
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Den l. i hver måned blev der afmærket 20 
nye skud, som var 1 cm lange. Grenene blev 
derefter høstet, så snart de var skæretjenlige, 
og høstdatoen noteret. 

Resultatet af disse undersøgelser er vist i 
tabel lO. 



Tabe/9. Udbyttet af Asparagus plumosus ved forskellig 
skæringshyppighed delt i 4 sorteringer 

Skæring, g ad gangen: 
92 159 270 370 

gange pr. år: 

31 18 10 7 
g grene pr, m 2 bed pr. år 

l sortering lang ... 1,306 1,252 1,102 1,074 
l » kort. .. 350 369 290 260 
Il » 560 602 665 732 
Ranker ......... 687 690 756 821 
Total. .......... 2,901 2,909 2,827 2.887 

Tabel 10. Antal dage fra l cm langt skud til skære 
t;enlighed. Grenene dyrket ved varieret lllfttemperatllr 
og CO.-forhold, men ved ens jordtemperatur, 20 u 

1967 l/I 1/2 1/3 1/6 1/7 1/9 l/IO lill 1/12 

20° +CO, 48 41 37 25 30 27 31 54 53 
20°-CO. 57 41 35 29 30 30 36 54 53 
lOG-CO. 71 70 42 32 30 34 72 140 116 
10°1 CO, 98 67 87 36 30 39 83 168 149 

Som det kunne forventes, fremgår det heraf, 
at grenene i vintertiden er meget længe om at 
udvikle sig ved den lave temperatur. Den læng
ste udviklingstid er ved 10° med CO2, hvor 
grenene er ikke mindre end 5 måneder om at 
udvikle sig. 

Ved den optimale behandling, 20° med CO2, 
er en gren ca. 1 måned om at udvikle sig i 
sommertiden, og knap 2 måneder om vinteren. 

Diskussion 
Forsøget har givet en række særdeles klare op
lysninger om, hvordan Asparagus plumosus re
agerer på forskellige kulturforhold. 

Den hØjere lufttemperatur (min. 20°) med
fører, at en betydelig del af grenene kan skæres 
i tidsrummet oktober-april. Dette skyldes ikke 
så meget, at kulturen vokser mere om vinteren, 
men at grenene modnes hurtigere ved den høje 
temperatur og derfor kan skæres før (se fig. 5). 

Det var under forsøget tydeligt at se, at store 
partier grene var »færdigdannede« i husene 
med den lave temperatur, men ikke kunne 
skæres, fordi de ikke var skæretjenlige. 

Undervarme har i forsøget hverken øget ud
byttet eller påvirket fordelingen af produktio
nen i gunstig retning. Desuden viser det sig, at 
en høj jordtemperatur ikke kan erstatte den 
høje lufttemperatur, som har vist sig at være så 
fordelagtig for A. plumosus. 

Anvendelsen af CO2 ved lav temperatur har 
vist sig at være direkte uheldig. Dette skyldes, 
at grenene ikke modner om vinteren. Ved den 
høje temperatur har C02-tilførsel derimod vist 
sig at være gavnlig, og merproduktioen har 
først og fremmest fundet sted i vinterhalvåret 
(se fig. 4). 

Den store fordel ved at holde 20° minimum 
lufttemperatur kombineret med tilførsel af CO2 
ligger ikke blot i en betydelig forøgelse af ud
byttet, men også i tidspunktet på året, hvor 
dette sker. De høje priser om vinteren med
fører, at udslaget gør sig stærkt gældende på 
omsætningen i penge. Der er således en forskel 
fra 10° minimum lufttemperatur uden CO"' til 
20° minimum lufttemperatur med COz pi ca. 
20 kr. pr. brutto m2 • 

Skygning har i alle forsøgsled medført, at 
udbyttet i sommermånederne er gået stærkt ned 
(se fig. 7). Derimod har behandlingen ikke haft 
nogen eftervirkende indflydelse på vinterpro
duktionen. Kvaliteten i de ikke skyggede par
celler har været fuldt på højde med de skyg
gede, og farven ikke anderledes. 

Hyppig skæring har i forsøget kun påvirket 
udbyttet lidt (tabel 8); derimod har den haft en 
positiv indflydelse på kvaliteten (se tabel 9), 
idet man for de to bedste sorteringer kan kon
statere øget mængde, jo hyppigere der skæres. 
Det modsatte gør sig gældende for II sorterings 
grene og ranker. Dette afspejler sig også i den 
økonomiske afkastning. 

Konklusion 
Forsøget viser, at det bedste resultat ved dyrk
ning af Asparagus plumosus opnås ved mini
mum lufttemperatur på 20° såvel sommer som 
vinter. 

Undervarme har i dette forsøg ingen positiv 
virkning haft, hverken i sig selv eller som kom
pensation for luftvarme. 
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Derimod opnåedes betydelige fordele ved til
førsel af CO2 i 5 timer begyndende 1 time 
før solopgang. Dog skal CO2 ikke tilføres, hvis 
minimum temperaturen er 10°, idet dette med
fører en forsinkelse af modningen af de udvik
lede grene om vinteren. 

Skygning i sommermånederne forårsager, at 
udbyttet i denne tid går stærkt ned og bør kun 
anvendes, hvis strengt nødvendigt, f.eks. af 
hensyn til arbejdet med skæringen. 

Endvidere viser forsøget, at skæring skal fo
retages med regelmæssige mellemrum året 
rundt. Om sommeren ca. hver 10. dag, om vin
teren dog sjældnere. 

Summary 
Di/ferent Minimum Air- and SoU Temperatures, 
Carbondioxide Application, Shading and Harvest
ing for Asparagus Fem (Asparges plummus Bak). 

At the State Experiment Station for Glasshouse 
Crops at Virum, Denmark, a multifactorial climate 
experiment with A. plumosus was carried out from 
1966-68. 

The experiment was started the first of August 
1966 in four similar 8 X 15 m glasshouses placed 
in a square with the glass surface facing south. 

The plants were planted on beds 10 cm high and 
90 cm wide. Plant density was 52 plants per 
square meter. In orde r to obtain different soiltem
peratures four heating pipes were placed in a depth 
of 60 cm in a distance of 20 cm in each bed, 
Between each plot insulating material 10 by 60 cm 
was buried. 

The experiment comprised the folIowing treat
ments: 

Minimum airtemperature 
l. 10° C: Heat was admitted, when the airtempe

rature went below 10° C. 
2. 20° C: Heat was admitted. when the airtempe

rature went below 20° C. 
During the day the temperature was alIowed, to 
rize until max. 3D· C. 

Minimum soiltemperature 
FolIowing differences between soil- and minimum 
airtemperature were aimed at: -5, O, 5, 10 and 
15° C. Thermostat adjustment for soiltemperature: 
at 10° airtemperature: 

5, 10, 15, 20 and 25° C soiltemperature 

70 

at 20° airtemperature: 
15, 20, 25, 30 and 35° C 

Carbondioxide application 
1. Propan was burned du ring 5 hours, starting one 

hour before sunset. The concentration was 
aimed at 1400 ppm. 

2. No carbondioxide application. 

Slzading 
1. Shading material (open reed mats) were placed 

2 m above the beds in the period 
l. March-l. September. 

2. No shading. 

Harvesting 
l. Harvesting when able to cut 50 g mature 

brar.ches pr. sq. m. 
2. Harvesting when able to cut 100 g mature 

branches pr. sq. m. 
3. Harvesting when able to cut 200 g mature 

branches pr. sq. m. 
4. Harvesting when able to cut 300 g mature 

branches pr. sq. m. 

Tlze results from the experiments were as follows: 

Minimum airtemperature: The high airtemperature 
causes that a greater deal of the branches eau be 
cut in the interval October-April. This does not 
mean that the plants grow more in the wintertime 
but is due to a quicker maturation of the branches 
(see fig. 5). 
Minimum Soil temperatures: In the experiment soH 
heating has neither increased the production nor 
had any influence on the distribution of the pro
duetion during the year. Additionally it is shown 
that a high soiltemperature cannot replace a high 
airtemperature (see fig. 6). 
Carbondioxide application: The use of CO2-enrich
ment at low temperature is not expedient, because 
the branches do not develop in winter at low tem
perature. At the high temperature however, COz-
application has been beneficial, mainly because the 
increased produktion has taken place in the winter 
time. The high prices at that time of the year (see 
fig. 2) result in a larger profit (see table 3). 
Shading: Shading has re sulte d in a decrease of the 
yield in the summer time (see fig. 7), but has not 
had any aftereffect on the winter produetion. 
Harvesting: Frequent cutting of the branches result 
in abetter quality, (see table 9), which also is 
reflected in the economic output. 
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