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Resume 
Ved Statens Væksthusforsøg er udført 5 forsøg 
med tiltrækning og udplantning af tomat på 
forskellige måder og tidspunkter samt i for
skellige pottetyper og -størrelser. 

Størst praktisk værdi har resultaterne ved
rørende planternåden: at stille potten ovenpå 
jorden. Virkningerne var dels et 12 % større 
udbytte i 1. hØstmåned, dels en række rent 
praktiske a!rbejdsbesparende fordele. 

Brugen af den store pottestørrelse gav større 
tidligt udbytte, end tilfældet var med de små 
potter. 

Udover den direkte indvirkning på udbyttet 
havde de forskellige planternåder, plantetids
punkter, pottetyper og pottestørrelser, forskel
lige nærmere beskrevne vækst- og udviklings
rnæssige virkninger. 

Indledning 
Ved den almindeligste fremgangsmåde, som nu 
anvendes i danske tomatgartnerier, tiltrækkes 
planterne i plastic-, ler- eller asfaltpappotter og 
stilles ud i husene på plasticfolie 2 til 3 uger 
før udplantning. Herved begrænses planternes 
rodvirksomhed i kulturens første vanskelige tid. 
Normalt slås planterne ud af potten ved plant
ning, og man regner med, at det bedste ud
plantningstidspunkt er, når den l. blomst viser 
farve. 

l udlandet (specielt England) anvendes i tid
lige tomatkulturer ofte de såkaldte tompotter, 
dvs. asfaltpappotter, som er uden bund og 
20-25 cm høje og lige så brede. Disse stilles 

oven på jorden, og planterne, som tiltrækkes 
på sædvanlig måde, plantes ud i tompotterne 
og får lov til frit at vokse ned i jorden. 
Anvendelse af tompotter giver også begrænset 
rodvirksomhed i begyndelsen af kulturen, lige
som det sandsynligvis bevirker en noget højere 
jordtemperatur. Forsøg i England har vist, at 
der opnås et lidt støHe udbytte ved denne me
tode, som imidlertid er arbejdskrævende og 
derfor ikke har vundet særlig stor udbredelse 
her i landet. 

Arsagen til at tomatplanter i tompotter giver 
merudbytte kan dels skyldes en varmeæ jord, 
dels at rødderne ikke ødelægges. Derfor kunne 
man tænke sig, at der ved at anbringe tomat
planter, tiltrukket i relativt store asfaltpotter, 
direkte oven på jorden, i nogen grad vil kunne 
opnås samme virkning som ved anvendelse af 
tompotter. Dertil kommer, at man kan opnå 
en betydelig arbejdsbesparelse ved at undlade 
plantning. 

Foruden at så direkte i potten, kunne en 
egentlig udplantning undlades ved kun at grave 
potte og plante ned, eller mere radikalt - efter 
såning direkte i potten - blot at stille denne ud 
på blivestedet, som skitseret senere i denne be
retning. 

Planterne tiltrækkes, som alle,rede nævnt, så
vel i asfaltpappotter som i plasticpotter, men 
mens man i asfaltpappotter har konstateret, at 
rødderne kan vokse igennem bunden, er det 
ikke givet, at den før skitserede planternåde 
kan anvendes til plasticpotten, der kun har 3 
ca. 1 cm store huller i bunden. Desuden er 
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tompotter 'store beholdere, hvorimod de her i 
landet anvendte potter fortrinsvis er 9-10 cm 
i diameter. iDen største pottestørrelse, det vil 
være pmktisk at anvende under tiltrækning, vil 
formodentlig næppe overstige 12-13 cm. 

Formålet med forsøget var derfor at fastslå: 

1) om hulantal og "Størrelse i standardplast
potter er tilstræk,kelige for planten under 
normale kultuNorhold, eller om det er 
nødvendigt at anvende plasticpotter med 
særlig store huller (evt. netbund), 

2) om asfaItpappotter anvendt på denne 
måde kan holdes intakte under en lang
varig kultur, 

3) om pottestørrelsen under tiltrækning og 
anvendt på den skitserede måde har no
gen betydning for totaludbytte og tid
lighed, 

4) om den sædvanlige plantning kan erstat·· 
tes af, at potten sættes direkte på jorden, 

5) samt betydningen af plantetidspunktet 
ved den traditionelle udplantning. 

Tidligere udførte arbejder. Der er udført 
mange forsøg med tiltrækning af tomater. Her 
skal nævnes nogle af de forsøgsresultater, som 
har relation til de he,r udførte forsøg. 

Det var tidligere almindeligt efter engelsk 
mønster (Lawrence, 1949) at udføre tiltræk
ningen af tomatplanter i 3 etaper, nemlig: 1) 
såning, 2) prikling og 3) potning. Lawrence 
(1950) viste, at denne metode var uhensigts
mæssig. Omskolingen gav langvarige eftervirk
ninger, bl.a. på bekostning af den efterstræbte 
tidlighed væsentligst fordi rødderne såres. Ska
derne øges, hvis priklingen eller ompotningen 
sker sent, hvorfor bredsåede spæde planter 
hæmmes mindre ved prikling end f.eks. af
standssåede planter, som oppottes. Bl.a. for at 
undgå rodskader har først jordpotter og senere 
Jiffy-potter været fremhævet. 

Cooper og Hurd (1968) undersøgte væksten 
af tomatplanter, der var sået, pottet op og 
dyrket i potten stående på udplantningsstedet 
på plasticfolie, indtil den første blomst åbnede 
sig. Herefter fandt udplantning sted, når kim-
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bladene havde udviklet sig i horizontal stil
ling. Virkningen ved at holde planteme i pot
ter, fremfor at plante dem ud ved spiringen 
var, at blomstringen af den første og den anden 
blomsterstand blev fremskyndet, og at den 
tredie og følgende blomstringer blev forsin
kede. Jo længere planterne holdtes i potte før 
udplantning, des større var virkningen. 

Ved at så og tiltrække tomatplanter i store 
potter fandt Lamm (1960), at omskolingen 
kunne elimineres, og at skader p.g.a. sårede 
rødder følgelig udsattes til udplantningstids
punktet. 

Væksten hos planter, der er tiltrukket i pot
ter indtil udplantning, er ofte afhængig af den 
størrelse potter, der bruges. Små potter redu
cerer væksten, hvilket kan skyldes utilstrække
lige forsyninger af vand og næring (Lawrence 
1963). 

Ved en tidlig tomatkultur er man interesseret 
i en sådan reduktion af den vegetative vækst, 
og mange metoder (i>e Large, 1965) har været 
brugt for at reducere væks>ten, indtil blom
sterne på den 1. klase viser farve. 

Large (1965) fandt, at brug af en stor potte
stØrrelse (lO cm) gav et højere udbytte. Dette 
bekræftedes af Jones (1965), der ved en sam
menligning mellem 10 cm og 13 cm potter til 
tiltrækning af tomatplanter fik et tidligt mer
udbytte for den store potte. Det udlignedes dog 
senere i kulturen. 

Metodik 
Forsøgsplan. Forsøgene er delt ,j to afsnit, da 
det i det første orienterende forsøg udeluk
kende var hensigten at måle den såkaldte 
tompot-effekt. Der blev her kun anvendt store 
asfaltpappotter. Forsøget udførtes efter følgen
de plan: 

Forsøg I 
Normal udplantning; planten slås ud af potten: 

1. Udplantning, når 1. blomst blomstrer. 
2. Udplantning ved indflytning. 

Ingen udplantning; potten sættes direkte på 
jorden: 

3. Bunden fjernes ikke. 



4. Bunden fjernes. 
Ingen udplantning; potten sættes halvt ned 
jorden: 

5. Bunden fjennes ikke. 
6. Bunden fjernes. 

Dette forsøg blev i 1967 udført på Statens 
Væksthusforsøg i Virum og ved Statsfængslet 
iRenbæk. 

På baggrund af forsøgenes resultater, som 
var meget lovende (se tabel 1), blev forsøgs
planen i 1968 ændret og udvidet, idet kun de 
tre fønste behandlinger fortsatte. 

Tabel 1. Udbytte i kg pr. m2 efter log 5 måneders høst. 
Gennemsnit af 2 forsøg 1967. Se iøvrigt Anon. (1968) 

Forsøgsled 1. md. 5 mdr. 

Forsøg Il 
Pottetyper: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

A. Asfaltpap 
B. Plastic, alm. 
C. Plastic, netbund 

Pottestørrelser: 

2,12 20,55 
2,05 20,79 
2,59 24,13 
2,57 22.52 
2,37 20,33 
2,41 22,55 

1. Små, 9 cm, ca. 350-450 cm3 rumindhold. 
2. Store, 13 om, 1050-1300 cm3 rumindhold. 

Hver af disse potter blev udplantet på 3 måder: 
x. Potten fjernes (traditionel plantning). 
y. Potten fjernes ikke, men graves ned. 
z. Potten stilles oven på jorden. 

Desuden blev der for kombinationer af de to 
behandhnger, hvor der er tale om plantning 
(dvs. x og,y) valgt to tidspunkter: 

m. Plantning ved indfl.ytning. 
n. Plantning, når 1. blomst viser farve. 

Forsøgets udførelse. I tabel 2 ses en oversigt 
over de udførte forsøg. 
Planterne til alle forsøg er enten tiltrukket på 
Statens Væksthusforsøg i Virum eller i et til
træknings-gartilleri ved ÅJ.;hus. Til alle forsøg er 
frøet sået direkte i potten, og tiltrækning fore
taget ved anvendelse af tilskudslys. DYl1kning 
af alle kulturerne er sket i moderne syd~vendte 
væksthuse. Såvel i Virum som i Karlebo er 
vanding og gødskning foretaget v.hj.a. dryp
vanding, idet drypstedet er anbragt direkte i 
potten. I Renbæk er vandingen foretaget med 
slange. 

Forsøget i Virum 1967 er forløbet tilfreds
stillende. I Renbæk har der været visse proble
mer med jordstrukturen begge år. I Karlebo 
forløb det første fOl1SØg særdeles tilfredsstillen
de, hvorimod det var nødvendigt at kassere 
visse parceller i 1969 p.gr.a. vandskade. 

Forsøgets resultater 
Under 'Og lige efter tiltrækningen blev der i 
1968 foretaget en række målinger og optæl
linger. 

Procent spirede frø og kimbladlængde. Op
tælling af spirede frø skete ca. 10 dage efter 
såning. Samtidig blev længden af et kimblad 
pr. plante på 15 tilfældigt udvalgte planter 
hver gruppe målt. Resultaterne ses i tabel 3. 

Tabel 2. Oversigt over de 5 forsøg 

Forsøgsplan ....•.•.. I II II II 

Ar ................ , 1967 1967 1968 1969 1969 
Forsøgssted ......... Virum Renbæk Karlebo Karlebo Renbæk 
Tiltrækningssted ..... Virum Arhus Virum Virum Arhus 
Dato for såning ..... 28/11 66 28/11 66 8/12 67 6/12 68 17/1268 
» » 1. plantning 21/2 20/2 26/1 24/1 4/2 
» » 2. » 3/3 28/2 14/2 20/2 19/2 

Antal planter pr. m 2 •• 3 3 2,5 2,5 3 
Antal høstdage ....... 84 56 70 70 55 
Parcelstørrelse, m2 •••• 6 9 6,7 6,7 4,5 
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Fig. l. Pottetyper og pottestørre!ser. 
øverst: 
Asfaltpappotter: tv. stor potte, th. lille
potte. 
imidten: 
Plasticpotter , alm. huller: tv. stor potte, 
th. lille potte. 
nederst: 
Plasticpotter, netbund: tv. stor potte, 
th. IilIe potte. 



Tabel 3. Pct. spirede frø og kimbladslængde i mm i 6 
forskellige potter. Gennemsnit Virum, Arhus, 1968 

pct. kimblads-
spirede længde 

frø (mm) 

Asfaltpappotter, små ........ 87,7 24,4 
» , store ....... 89,2 24,7 

Plastpott. alm, små ......... 86,1 24,3 
» » , store ......... 89,5 25,1 

Plastp. netbund, små ........ 90,6 22,6 
» » , store ....... 87,8 24,2 

LSD ...................... n.s. n.s. 

Der findes ingen sikker forskel i pet. spirede 
frø m.h.t. pottetype eller -størrelse. Det samme 
gør sig gældende m.h.t. kimbladets længde. 

Plantehøjde. Planternes højde i cm måltes 3 
måneder efter såning (hvilket svarer til godt 
1 måned efter indflytning). Resultaterne frem
går af tabel 4. 

Tabel 4. Plantehøjde i cm, målt 3 måneder efter 
såning LSD 

Asfaltpappotter . . . . . . . . . . . . . . . . . 91,3 
Plasticpotter alm. . . . . . . . . . . . . . . . 79,9 

» netbund. . . . . . . . . . . . 91,1 

Små potter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,9 
Store potter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88,1 

Potten fjernes (trad. plantning). . . 86,5 
» graves ned. . . . . . . . . . . . . . 88,5 
» stilles oven på jorden. . . . . 85,2 

Plantning ved indflytning ....... . 
» når l. blomst viser farve 

88,1 
85,5 

P(95%) 

1,26 

1,03 

1,62 

1,62 

M.h.t. plantemåde fremkommer de laveste 
planter, hvis potten fjernes, og udplantningen 
sker, når 1. blomst viser farve, samt hvis potten 
stilles oven på jorden. De højeste planter op
nås, hvis potten graves ned med planten straks 
ved indflytning. 

M.h.t. pottetyper giver de almindelige pla
sticpotter lavere vækst end både asfaltpappot
terne og plastienetbund-potteme. Stor p otte
størrelse forøger højdevæksten. 
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Fig. 2. Blomstrende 1. klase på tomatplante. 
Pilen viser målestedet på stænglen over 1. klase. 

Plantetykkelse. Plantetykkelse i mm er målt på 
stængelen umiddelbart over 1. klase (se fig. 2) 
3 måneder efter såning og fremgår af tabel 5. 

Tabel 5. Plante tykkelse i mm, målt 3 måneder 
efter såning 

Asfaltpappotter ................ . 
Plasticpotter alm ............... . 

» netbund ........... . 

Små potter .................... . 

LSD 
P(95%) 

10,5 0,21 
9,7 
9,7 

9,6 
Store potter.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10,3 0,17 

Potten fjernes (trad. plantning) ... 
» 
» 

graves ned .............. . 
stilles oven på jorden .... . 

Plantning ved indflytning ....... . 
» når 1. blomst viser farve 

10,3 
9,7 
9,8 

10,3 
9,5 

0,27 

0,27 

De tykkeste stængler fremkommer, når potten 
fjernes, og plantningen sker ved indflytning, 
mens planter, som graves ned med potten, når 
1. blomst viser farve, har mindste stængeldia
meter. 

Asfaltpappotter resulterer i større stængel
diameter end de andre pottetyper, ligesom den 
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store pottestørrelse, 13 cm, giver tykkere stæn
gel end den mindre, 9 cm. Dette kan skyldes 
detstøl'fe rum- og dermed jordindhold i disse 
potter. 

Blomsterantal i l. klase. 3 måneder efter så
ning taltes antal blomster i 1. klase. Resultatet 
ses af tabel 6. 

Tabel 6. Antal blomster i 1. klase, talt 3 måneder 
efter såning 

Asfaltpappotter. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,13 
Plasticpotter alm ............... . 

» netbund ........... . 

Små potter .................... . 
Store potter ................... . 

Potten fjernes (trad. plantning) .. . 
» graves ned .............. . 
» stilles oven på jorden .... . 

Plantning ved indflytning ....... . 
)} når 1. blomst viser farve 

3,05 
4,31 

3,66 
3,20 

3,00 
3,82 
3,54 

3,15 
3,87 

LSD 
P(95%) 

0,26 

0,22 

0,34 

0,34 

Hvis potten fjernes, og plantningen sker ved 
indflytning, resulterer dette i det mindste antal 
blomster. Det største antal fremkommer, når 
planten graves ned med potten, og plantningen 
sker, når 1. blomst viser farve. 

Af pottetyperne giver plasticpotter med net-

bund og den mindste pottestørrelse størst antal 
blomster. 

HØstudbytte. Af tabel 7 fremgår, at pottetypen 
i disse forsøg kun har haft en ubetydelig virk
ning på udbyttets størrelse, idet forskellene i 
hØstudbytte, både hvad angår tidlighed og to
taludb ytte , er små. Derimod er der for potte
størrelse et tidligt merudbytte for den store 
13 cm potte svarende til 12,5 %. Denne for
skel udlignes imidlertid i kulturens videre for
løb, og på totaludbyttet er der ingen forskel. 
Ved at stille potten oven på jorden og undlade 
en egentlig udplantning er der opnået et større 
tidligt udbytte, svarende til ca. 12 %, sammen
lignet med den traditionelle plantemåde. På 
totaludbyttet er der ingen forskel. M.h.t. plant
ningstidspunktet findes ingen sikker forskel. 

Diskussion 
Det har ved kulturens afslutning vist sig, at 
rodvæksten gennem plastpottens bund er kraf
tig, uanset bundhullernes størrelse. 

Asfaltpappotterne har i ,alle forsøg holdt sig 
intakte under hele kulturen, dog skal de be
handles med nogen forsigtighed under flytning 
fra formering til væksthus. Gennemvoksning af 
bunden har ikke voldt problemer. 

Pottetyperne giver ingen forskel i pet. spi
rede frø og kimbladlængde, men derimod hvad 
angår plantehøjde, hvor asfaltpappotterne og 
plasticnetbundpotterne giver den største højde. 

Tabel 7. Udbytte j kg pr. m' i første høstmåned og total. Gennemsnit fra forsøgene 
i Karlebo 1968 og Renbæk ~969 

Asfaltpappotter ................... . 
Plasticpotter alm .................. . 

» netbund .............. . 

Små potter ....................... . 
Store potter ...................... . 

Potten fjernes (trad. plantning) ..... . 
» graves ned ................ . 
» stilles oven på jorden. . ..... . 

Plantning ved indflytning ........... . 
» når l. blomst viser farve ... . 
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Udbytte i LSD Udbytte LSD 
l. høstmd. P(95 %) 

4,1 
4,2 n.s. 
4,S 

4,0 
4,5 

4,1 
4,5 
4,6 

4,3 
4,2 

0,3 

0,4 

n.S. 

i alt 
19,0 
19,2 
19,4 

19,1 
19,3 

19,7 
19,0 
19,7 

19,4 
19,0 

P(95%} 

n.S. 

n.s. 

n.s. 

n.S. 



For asfaltpappottemes vedkommende resulte
rer de i større stængel-diameter, mens plastie
netbundpotterne giver største antal blomster. 
På høstudbyttet er der ingen sikker forskel 
m.h.t. pottetyper. 

PottestørreJsen har i dette forsøg ikke øvet 
nogen indflydelse på pet. spirede frø og kim
bladlængde, men den store pottestørrelse har 
gennemgående øget højdevæksten og resulteret 
i tykkere stængel end den mindste, i hvilken 
planterne til gengæld har flest blomster i 1. 
klase. Den store pottestørrelse har givet et tid
ligt merudbytte, hvilket svarer nøje til de af 
Jones (1965) opnåede resultater. 

Plantemåden,at grave potten ned, resultere,r 
i de højeste planter, og det største antal blom
ster i 1. klase, mens den traditionelle plant
ning, hvor planten først slås ud af potten, gjver 
den tykkeste stængel. 

Fordelen ved at stille potten oven på jorden 
viser sig, dels i et større tidligt udbytte, og dels 
som rent praktiske arbejdsbesparende fordele. 

Det større tidlige udbytte kan skyldes den 
sene udplantning, som påpeget af Large (1965). 
Men også en højere jordtemperatur, en be
grænset rodvækst og den totale elimination af 
rod skad er kan spille ind. Metodens afgørende 
betydning for tiltrækkeren og gartneren er dog 
de arbejds- og tidsmæssige fordele, der opnås 
m.h.t. aftale om levering, opbinding m.v. Der
til kommer, at man ved denne fremgangsmåde 
undgår at sætte potten på plas,ticfolie, lave 
plantehuller, slå planten ud af potten og 
plante ud. 

Plantetidspunktets betydning viser sig ved 
højere og tykkere planter, når plantningen sker 
ved indflytning, hvorimod antallet af blomster 
i 1. klase er størst, hvis plantning sker, når 
første blomst viser farve. Dette sidste er på 
linie med iagttagelser af Cooper og Hurd 
(1968). M.h.t. høstudbyttet er der ingen sikker 
forskel mellem plantetidspunkterne. 

Konklusion 
Planternåden: at stille potten oven på jorden og 
undlade egentlig plantning, har vist sig at have 
flere gunstige virkninger. 

Disse v~rkninger afspejler sig dels som et 
12 % større udbytte i 1. høstmåned, og dels 
som rent praktiske arbejdsbesparende fordele. 

Væsentligt for tiltræ~keren og gartneren er i 
denne forbindelse de tids- og arbejdsmæssige 
fordele, metoden giver mulighed for m.h.t. 
flek,sibilitet hvad angår aftale om levering, 
selve plantningen, opbinding m.v. 

Dertil kommer at metoden foruden at virke 
arbejdsbesparende sLkrer en roligere arbejds
gang i virksomheden. 

Endvidere viste brugen af den store potte
størrelse sig <at give et tidligt merudbytte på 
12,5 %. 

Erkendtlighed 

Nogle af forsøgene har været udstationerede. Dette 
har været tilfældet på Statsfængslet Renbæk i 1967 og 
1969 samt hos gartneriejer Ejvind Sørensen, Karlebo, 
i 1968 og 1969. Forsøgsværterne takkes for det udførte 
arbejde. 

En del af den statistiske behandling af talmaterialet 
er foretaget v. hj. a EDB på NEUCC af Forsøgsteore
tisk afdeling i Lyngby. 

Summary 
Planting Methods and Pottypes for Glasshouse Toma
toes. 
From 1967·69, 5 experiments with glasshouse toma
toes were carried out at the State Research Station 
for Glasshouse Crops at Virum, and in commercial 
nurseries at Renbæk and Karlebo. Preliminary re
sults from the experiments in 1967 have -earlier been 
reported by Anon. (1968). 

Experimental design 
In the experiments the folio wing factors were com

pared in a factorial design: 

Type of pots: 

1. whalehide pot (= asfaltpappotter) 
2. plasticpot, normal holes (= plastpotte alm.) 
3. plasticpot, big bottomholes (= plastpotte netbund) 

Size of pots: 

1. small, 9 cm, containing 350-450 cms, (= små pot
ter) 

2. large, 13 cm, containing 1050-1300 cms, (= store 
potter) 
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Fig. 3. No planting, whalehide pot only placed upon 
the ground. Foto taken 9 month later. 

Planting-out methods. 
1. traditional planting, pots removed, (= potten 

fjernes) 
2. traditional planting, pots not removed, (_.~ potten 

graves ned) 
3. no planting, pots only placed upon the ground 

(= potten stilles oven på jorden) 

Planting dates: 
1. planted when moved to the glassllOuse (-~ plant

ning ved indflytning) 
2. planted when first flower shows colour (~ plant

ning, når I. blomst viser farve) 
In all the experiments the seeds were sown directly in 
the pots. Irradiation was given during propagation. 

Tables and figures 
Table 2 shows the dates for sowing (= såning), first 
planting (= 1. plantning) and second planting (= 2. 
planting). 

In table 3 is shown per cent gerrninated seeds (= 

pet. spirede frø) and the length of the eotyledons in 
mm (~ kimbladlængde) for the different types and 
sizes of pots (see also fig. 1). 

In table 4 the plant height recorded in 1968 three 
month af ter sowing, ean be seen, and table 5 shows 
the diameter of the stem three month af ter sowing. 

The number offlowers in the first truss three months 
af ter sowing ean be seen in table 6. 
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Table 7 shows the yield in kilos per square meter in 
the first month (= udbytte i 1. høstmåned) and total 
yield (= udbytte i alt) as an average from the experi
ments at Karlebo 1968 and Renbæk 1969. 

Results 
The type of pots do not have any influenee on per 
cent gerrninated seed and the length of the eotyledons. 
The whalehide pot inereases the height and the stem 
diameter of the plants while the plastic pot with big 
bottom holes increases the plant height, and gives a 
higher number of flowers in the first tru ss. 

The large pot size gives higher plants with thicker 
stems and results in the greatest early yield. Replacing 
the traditional planting method by plaeing the pot 
direetly upon the gro und gives a lower and thinner 
plant bearing more flowers in the first truss followed 

by an inereased early yield. 
This greater earl y yield ean either be due to the late 

planting or the elimination of root damages. 
However, the main argument for the grower to use 

this method is the time- and labour saving advantages 
that is obtained eoneerning arrangement of deIivery, 
the planting itself, propping up etc. 

Planting when first flower showed colour, resulted 
in a greater amount of flowers in the first truss but no 
significant differences in yield was observed. 
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