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Resumé
Kemiske vækststoffer og deres virkning på vækst potteplantekultur. Hvis datamængden gør det
og blomstring i 60 potteplantekulturer er be- påkrævet, er der yderligere foretaget en opde-
skrevet efter gennemgang af al tilgængelig litte- ling i vækststoffernes: anvendelsesmåde, behand-
ratur fremkommet fra ca. 1960 til 1970. Efter lingstidspunkt, koncentration og bestandighed,
indholdsfortegnelse og indledning følger en in- Deres virkning afhængig af: sorter, årstid, tempe-
troduktion af vækststofferne: B-9, A.R.-85, F-5, ratur, luftfugtighed, jord og gødning samt deres
CCC, Phosfon, Ethrel, BOH, kemiske knibnings- virkning på: stængel, blomsterstilk, blade, bl om-
midler, gibbereliner, auxiner og cytokininer. Der- stringstid, blomsterantal og -størrelse, blomstrin-
efter er potteplantearterne placeret i alfabetisk gens varighed, tørke- og frostresistens, frisk- og
rækkefølge. Hvor oplysninger haves, er afsnittet tørvægt samt næringsindhold i planten. Der af-
for hver potteplanteart inddelt med omtale af sluttes med et engelsk summary og en litteratur-
hvert vækststofs virkning på den pågældende liste med 310 henvisninger.
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Indledning

Begrebet plantevækststoffer kan defineres som
naturligt forekommende eller syntetisk fremstil-
lede organiske forbindelser, som fremmer, hæm-
mer, modificerer eller udløser en eller flere vækst-
processer i planterne, og som ikke hører til gød-
ningsmidlerne. Denne definition tager ikke hen-
syn til stoffernes kemiske beskaffenhed, men er
baseret udelukkende på fysiologisk grundlag,
altså på stoffernes virkning på planten.

Man kan derfor ikke - som visse forfattere -
skelne mellem vækststoffer og retarderingsmid-
ler, idet et retarderingsmiddel - efter de her fore-
liggende oplysninger - kan defineres som et
vækststof, hvis økonomisk vigtigste betydning
er, at det i visse koncentrationer kan hæmme
eller standse strækningsvæksten i planter.

Vækststoffer er i de fleste tilfælde virksomme
i meget små mængder, idet de anvendte koncen-
trationer ligger mellem 1 ppm og 1 % aktivt stof.
Kun knibningsmidlerne skal anvendes i lidt
stærkere koncentrationer.

I de senere år er der gennem forskning og

udviklingsarbejde opdaget og markedsført en
lang række af disse vækststoffer, som kan med-
virke til at billiggøre produktionen, forøge vare-
sortimentet og forbedre kvaliteten af potteplan-
ter. Udforskningen af vækststoffernes anvendel-
sesmuligheder er tilsvarende intensiveret.

Efterhånden er der opbygget et fond af viden,
som det er forsøgt at samle ved at gennemgå al
relevant litteratur om kemisk vækstregulering af
potteplanter fremkommet i perioden fra omkring
1960 til 1. august 1970.

Da litteraturen inden for kemisk vækstregule-
ring er meget omfattende, har det været nødven-
digt at begrænse beretningen til kun at omtale
forsøg med de kemikalier, der idag synes at have
størst interesse ved deres virkning på planternes
vækst og blomstring. Kun undtagelsesvis er om-
talt forsøg vedrørende vækststoffernes virkning
på spiring af frø eller roddannelse på stiklinger.

Der bringes først en kort introduktion af de
enkelte vækststoffer. Derefter følger i alfabetisk
rækkefølge de 60 potteplantekulturer, hvorom
det har været muligt at finde litteratur om dette
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Indledning - Introduktion af kemikalier

emne. Af praktiske grunde er arterne inden for
Bromeliaceae-familien samlet i ét hovedafsnit.
Hvis datamængden indenfor den enkelte potte-
kultur gør det påkrævet, er hver kultur delt op i
afsnit med omtale af hvert vækststof for sig.
Rækkefølgen, hvormed vækststofferne omtales
indenfor de enkelte kulturer, fremgår af indholds-
fortegnelsen og er bestemt, dels af deres nuvæ-
rende betydning (de mest anvendte først), og
dels af deres samhørighed mht. virkemåde. Der-
udover er følgende punkter søgt belyst:

Vækststoffernes
Anvendelsesmåde.
Behandlingstidspunkt.
Koncentration.
Bestandighed.

deres virkning afhængig af
Sorter.
Årstid^
Temperatur.
Luftfugtighed.
Jord.
Gødning.

og deres virkning på:
Stængel.
Blomsterstilk.
Blade.
Blomstringstid.
Blomsterantal og -størrelse.
Blomstringens varighed.
Tørke- og frostresis tens.
Frisk- og tørvægt.
Næringsindhold i planten.

Før hvert større afsnit er anbragt et resumé,
der kan betragtes som en mere eller mindre
fyldestgørende brugsanvisning for de enkelte
midlers anvendelse til pågældende kultur med de
i litteraturen fremkomne oplysninger som basis.

Som afslutning på hver potteplanteart har
forfatteren som sin konklusion givet en kort
bemærkning om, hvilke midler der evt. bør fore-
trækkes.

Ved at opstille stoffet på denne måde er det i
vid udstrækning muligt, direkte at slå op på
det emne, som har læserens interesse.

Ved stavemåde og tilføjelse af autor navne til
de latinske plantenavne har forfatteren støttet
sig til Bailey (1968) bortset fra, at artsnavnet
efter nyere principper er skrevet med lille be-
gyndelsesbogstav også selv om artsnavnet kan
henføres til et personnavn. Hvis arten ikke har
været at finde hos Bailey (1968) er Zander, Encke
og Buchheim (1964) blevet anvendt. Derudover
har det været nødvendigt at rette henvendelse
til Bot. Have i København vedrørende autor-
navne for enkelte plantearter.

I de tilfælde hvor flere arter er omtalt under
en pottekultur er kun slægtsnavnet angivet i
overskriften for afsnittet. Men under kulturer
med omtale af kun én (evt. to) art(er) er slægts,-
arts- og autornavn nævnt i overskriften.

Hvis kun slægtsnavnet er nævnt riede i teksten,
skyldes det, at artsnavnet ikke er nævnt eller
ikke kan udledes af den citerede tekst. Det kan
f.eks. være en almindelig dyrket hybrid med op-
rindelse i flere forskellige arter. På samme måde
kan det ske, at kun sorten er nævnt, uden at det
kan ses, hvilken art sorten tilhører.

Litteraturen er samlet dels ved gennemgang
af Horticultural abstracts (fra Commonwealth
Bureau af Horticulture and Plantation Crops,
East Malling, Kent, England), dels v.hj.a. Vækst-
husinfo, Nybøllevej 53, DK-2750 Ballerup/Dan-
mark, og dels ved personlig gennemgang af fag-
blade og årsskrifter. Endvidere er der ført en
direkte korrespondance med udenlandske for-
skere. Så vidt muligt er de originale artikler
skaffet hjem og gennemlæst.

Anvendte forkortelser:
KD =• Kortdag
LD — Langdag

Introduktion af kemikalier
B~9
B-9 har vækstretarderende virkning på et meget
stort antal plantearter. Det er anført i litteraturen
under følgende betegnelser, som alle indeholder
samme aktive kemiske stof: ,

B-9, B-995, B-Nine og BENINE. Det aktive
stof er N-(dimethylamin)ravsyre eller ravsyre
- 2,2 - dimethylhydrazid.
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De tilsvarende betegnelser på engelsk er N-
dimethylamino succinamic acid (DASA) og
succinic acid 2,2 - dimethylhydrazide (SADH).

Strukturformlen for det aktive stof er:

O

CH2—C—NH—N<
I

CH2—COOH
CHa

B-9 har en molekylvægt på 160, og opløselighe-
den i vand udgør 5% (vægt%). B-9 anvendes
næsten udelukkende som sprøjtemiddel. Hvis
det udvandes i jorden, er forskellen mellem den
koncentration, der giver optimal positiv virkning,
og den, der giver skadevirkning, meget lille.
Bestandigheden i jord er 3-4 uger, og det ned-
nedbrydes ved dampning. Bælgplanter anvendes
som testplanter.

Handelspræparatet af B-9 er en opløsning med
5% aktivt stof og henføres til fareklasse C. I
denne beretning angives B-9 altid i % aktivt stof.

Der sprøjtes normalt til dryppunktet, både
fordi mindre mængde sprøjtevæske giver ringere
virkning, og fordi dette kriterium er nemmest
at standardisere, da det er vigtigt at sprøjte på
samme måde fra gang til gang. Sprøjtning til
dryppunktet svarer til, at der med en håndsprøjte
med fin forstøvning skal anvendes 100-200 ml
sprøjtevæske pr, m2, afhængig af bladmassens
størrelse.

Da B-9 optages gennem bladene skal disse på
sprøjtetidspunktet værre tørre på bladpladen og
saftspændte (åbne stomata), hvorved optagelsen
sker mest effektivt. Der må ikke vandes på bla-
dene de første 24 timer efter behandlingen, såle-
des at kemikaliet kan nå at blive absorberet af
planterne. Nogle forsøg tyder på, at jo højere
luftighedsgraden er ved behandlingstidspunktet,
des mere effektiv virkning opnås med samme
koncentration. Anvendes koncentrationer i nær-
heden af skadegrænsen, vil kraftig sol øge svid-
ningsfaren.

Introduktion af kemikalier
B-9 - A.R.-85 - F-5 - CCC

A.R.-85
A.R.-85 er det samme, som i andre lande be-
nævnes Alar. Det indeholder samme aktive be-
standdel som B-9, men handelspræparatet, som
er et pulver, indeholder 85% aktivt stof. Pulve-
ret kan opløses i vand til en koncentration på
indtil 5% (vægt%) aktivt stof og har iøvrigt
samme egenskaber og virkninger som B-9 (se
dette afsnit). A.R.-85 anvendes som sprøjtemid-
del.

Når A.R.-85 er opløst i vand, har det begræn-
set holdbarhed. Hvis det ikke anvendes straks
efter fremstilling af opløsningen, bør det opbeva-
res køligt og mørkt, og kan da stå nogle uger.
Men normalt bør der ikke fremstilles mere, end
der skal udsprøjtes samme dag.

F-5 ' " " ' '.":. . ' .
F-5 er nært beslægtet med B-9, og de første for-
søg med F-5 blev offentliggjort i 1969.

F-5 benævnes ved følgende synonymer: F-5,
F-Five samt UNI-F 529 og indeholder som ak-
tivt stof N-pyrrolidinravsyremonoamid, på en-
gelsk: N-pyrrolidino-succinamic acid.

Strukturformlen for denne syre er:

O

CH2—C—NH—N/ - |

CH2—COOH

og molekylvægten er 186,
Hidtil udførte forsøg tyder på, at F-5 har en

retarderende virkning indenfor samme plante-
arter, som reagerer på B-9, men i nogle plante-
arter er virkningens varighed - specielt om som-
meren - længere med F-5 end med B-9.

CCC
CCC retarderer væksten hos et meget stort antal
plantearter, men kan ved små koncentrationer i
visse tilfælde virke vækststimulerende.

Følgende betegnelser indeholder alle samme
aktive bestanddel: CCC, Cycocel, WR 62, chlo-
rocholine chloride og chlormequat.
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Introduktion af kemikalier
CCC - Phosfon - Ethrel

Det aktive stof er 2-chlorethyltrimethylammo-
nium-chlorid.

Strukturformlen er:

CH3

Cl—CH2—CH2—N+—CH3—Cl+

CH3

CCC har en molekylvægt på 158 og er fuld-
stændig opløseligt i vand. Det anvendes som
sprøjtemiddel eller ved udvanding i pottejord,
eventuelt gennem et automatisk vandingssystem.
CCC som pulver kan blandes i jorden inden pot-
ning. Bestandigheden i jord er 3-4 uger, og det
nedbrydes ved dampning. Hvede og agurk an-
vendes som testplanter.

Handelsvaren her i landet er for tiden CCC
40, som indeholder 37,5% aktivt CCC og hen-
føres til fareklasse B. I første halvdel af I960'
erne blev der anvendt Cycocel med 11,8% stof.
Senere kom der i Tyskland WR 62 og Cycocel
BASF med 41,2% aktivt stof. I denne beretning
er CCC koncentrationerne omregnet til% ak-
tivt stof. M.h.t. sprøjtemetodik gælder det sam-
me som for B-9. løvrigt henvises til afsnittet om
poinsettiakulturen {Euphorbia pulcherrimd), hvor
anvendelsesmåden er udførligt omtalt.

Phosfon
Phosfon har vækstretarderende virkning på
nogle plantearter. Det er i litteraturen tit anført
med tilføjelse af et bogstav fx. »Phosfon D«
(dust), »-L« (liquid), »-F« (fluid), »-S« (spray)
eller »-G« (granulat), alt efter konsistens eller
anvendelsesmåde.

Den kemiske betegnelse er: 2,4-dichlorbenzyl-
tributyl-phosphoniumchlorid.

Strukturformlen er:

I »Phosfon S« er P erstattet med N, således at
stoffet bliver et ammoniumchlorid.

Phosfon har en molekylvægt på 378 (»Phos-
fon S« 361) og er fuldstændig opløseligt i vand.
Det blandes eller udvandes i jorden (»Phosfon
S« udsprøjtes) og kan bevare sin virkning i jor-
den i over et år. Det nedbrydes ikke ved damp-
ning. Bønne og chrysanthemum anvendes som
testplanter.

Phosfon sælges her i landet næsten udeluk-
kende som granulat (»Phosfon G«) som dog
nærmest er pulveragtigt og har et indhold på
1,5% aktivt stof. De flydende former for Phosfon
indeholder 10% aktivt stof, det samme som
»Phosfon D« først i 1960'erne, mens »Phosfon
D« (i England) nu indeholder 1,5% aktivt stof.
I denne beretning er alle angivelser omregnet
til aktivt stof.

Overdosis af phosfon giver bladribber uden
klorofyl og permanent brune bladrande.

Ethrel
Den aktive bestanddel af Ethrel er 2-chlorethyl-
phosphonsyre. På engelsk (2-chloroethyl)-phos-
phonic acid (CEPA), også kaldet ethephon.

Strukturformlen er:

O

Cl—CH2—CH2—P'

og molekylvægten er 144.
Ethrels virkning beror på, at det er i stand til

at frigøre ethylen i planternes celler.

Den kemiske reaktion kan illustreres således:
O

Cl—C

H
•C-

H

H
- :C*

Cl

C4H9

P+-C 4 H 9 -Cl -

Cl--CH2—CH2—P—OH

O -

CH.-C

+ O H -

0
||

+ P
1
P—(OH)2+ C1+

C4H9
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Ved pH 4,1 vil vandige opløsninger kun frigøre
lidt ethylen. Da pH i plantecellernes cytoplasma
er større end 4,1, vil 2-chlorethylenphosphon-
syre, der absorberes af planten, spaltes og fri-
gøre ethylen. Med stigende pH øges reaktions-
hastigheden.

Ethrel har selv et pH på omkring 1,0 og er
derfor stabilt, indtil det fortyndes med vand
(pH 7). Fortyndede opløsninger bør derfor an-
vendes indenfor få timer efter fremstillingen,
især hvis vandet er alkalisk.

Blandt de fysiologiske virkninger, der er op-
nået med ethylen eller Ethrel, kan nævnes:

Apikal dominans fjernes.
Udvikling af sideknopper stimuleres.
Vegetativ vækst blokeres eller stimuleres.
Blade, blomster og frugter afkastes.
Blomstring initieres eller retarderes.
Frugtdannelse blokeres eller retarderes.
Frugtmodning accelereres.
Roddannelse induceres.
Hvilende plantevæv stimuleres.
Enzym-systemer stimuleres eller blokeres.
Stofskifte og ånding ændres.
Auxin transporten influeres.
Celleform, -størrelse og -permeabilitet
modificeres.
Blomsternes køn modificeres.
Nedbrydning af klorofyl induceres.

Ethrel kan derfor betegnes som et særdeles
alsidigt vækststof. Desværre kan man ikke for-
udsige nøjagtigt, hvilke virkninger, det har inden-
for de enkelte plantearter. Derfor må dette un-
dersøges i hvert enkelt tilfælde.

Ethrel anvendes næsten udelukkende som
sprøjtemiddel, men positive virkninger kan også
fås ved udvanding. Ved udsprøjtning anvendes
samme retningslinier som nævnt i afsnittet om
B-9.

Handelsvaren Ethrel-Flor 40, der i sommeren
1970 kom på markedet her i landet, indeholder
3,91% aktivt stof, svarende til ca. 40 g aktivt
stof pr. liter. Det er relativt ugiftigt og henføres
til fareklasse C. I Holland sælges det samme

Introduktion af kemikalier
Ethrel - BOH - kern. knibning

middel under navnet Ethrel-Brom, idet det har
vist sig særdeles effektivt til blomstringsinduk-
tion af bromeliaceer. Ethrel-Flor 40 er opbygget
på ren syrebasis, ligesom fx. forsøgspræparatet
Amchem (= ACP) 68-250 (48% aktivt stof),
mens tidligere Ethrel formulationer, bl.a. Amchen
66-329 (24% aktivt stof) og 68-64 (48% aktivt
stof) er en blanding af syre + ester + anhydrid.
Ethrel er endvidere afprøvet under kode nr.
G-996 og XTR-4.

I denne beretning er koncentrationer af Ethrel
altid angivet i % aktivt stof af 2-chlorethylphos-
phonsyre.

BOH

BOH = beta-hydroxyethylhydrazin.

Strukturformlen er:

HO—CH2—CH2—NH—NH2

og molekylvægten er 62.
Det har været anvendt til blomstringsinduk-

tion af bromeliaceer, navnlig i Holland, Belgien
og Vest-Tyskland, men vil sandsynligvis blive
afløst af Ethrel.

Kemiske knibningsmidler
En del kemiske forbindelser har været under ud-
vikling til kemisk knibning af azalea og enkelte
andre kulturer. Bl.a. Emery's Chemical Pincher
samt Procter & Gamble No. 2. Det sidste er
resulteret i Off-Shoot-O, som nu fås som han-
delsvare.

I USA er der således i 1969 med Off-Shoot-O
kemisk knebet 50-60 mill, azalea på trods af, at
det endnu ikke er helt problemfrit at anvende,
men mangelen på kvalificeret arbejdskraft har
fremskyndet stoffets anvendelse i praktisk gart-
neri.

Off-Shoot-O indeholder som aktivt materiale
en blanding med methylestere af fedtsyrer, hvor
antallet af kulstofatomer i de fedtsyrer, der er
esterificeret, varierer fra C6 til C12.
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Introduktion af kemikalier
kern. knibning - gibberelliner - auxiner

Handelsvaren indeholder 45% aktivt stof og
er iblandet sprede- og klæbemiddel. Vægtfylden
af Off-Shoot-O er 0,989.

Strukturformlen for en methylester af en fedt-
syre, hvor syredelen eksempelvis har 10 kulstof-
atomer, er:

HgC—CH2—CH2—C1X2—CH2—C^ri2—

O
II

OH2—CH2—CH2—C—O—CHJJ

Kemisk knibning foregår på den måde, at knib-
ningsmidlet selektivt trænger ind og dræber
planternes skudspidser, da disse normalt ikke,
i modsætning til plantens ældre dele, er beskyttet
af et lag kutikula. Det gælder derfor om under
sprøjtningen at ramme alle skudspidser og an-
vende en koncentration, der netop dræber skud-
spidsen, men ikke beskadiger de andre dele af
planterne. De plantearter eller sorter, hvor skud-
spidserne beskyttes af hår eller skæl (fx. blom-
sterknopskæl) er dog vanskelige at knibe ke-
misk,
^Koncentrationerne af de kemiske knibnings-

midler er i denne beretning angivet som% ak-
tivt stof.

Gibberelliner

Med gibberellin kan man i nogle plantearter
forøge internodielængden, erstatte kølebehand-
ling og/eller fremskynde blomstringen.

Der er indtil nu fundet omkring 30 gibberel-
liner, som betegnes GA l5 GA2, GA3 osv. Den
vigtigste af gibberellinerne synes at være GA3,
gibberellinsyre, som er anvendt i langt de fleste
af de i beretningen omtalte forsøg, og omtales
i det efterfølgende blot som GA. Hvis det er
uvist, hvilken form for gibberellin, der er an-
vendt i et forsøg, bruges GA-betegnelsen ikke,
men i stedet den citerede forfatters egen benæv-
nelse af stoffet.

Molekularformlen af GA er: C19H22O6

og strukturformlen er:

H

HC
H
C

c=o
HC

HO C

CHo
COOH

H2 <

\

CH2

C - O H

Molekylvægten er 346.

I de koncentrationer, som anvendes til potte-
planter, anses GA at være helt uskadeligt for
dyr og mennesker. GA fås både som pulver og i
tabletform hos større kemikaliefirmaer. Som
tørt krystallinsk stof er GA fuldstændig stabilt,
men hvis det opløses i vand, mister det langsomt
sin virkning, og en vandig opløsning af GA bør
udsprøjtes samme dag, som den er fremstilles
for at få den fulde virkning af det aktive stof.

GA opløses lettere i ethylalkohol end i vand.
Derfor opløser man som regel først GA i ethyl-
alkohol og derefter fyldes op med vand til den
beregnede mængde. Eventuelt tilsættes et sprede-
middel, fx. 1 ml Tween 20 pr. 1 opløsning.

GA er let bevægeligt inde i planterne, og på-
sprøjtning kan ske efter samme retningslinier
som nævnt i afsnittet om B-9. Udvandes GA
går nogen virkning tabt, når opløsningen kom-
mer i kontakt med jorden.

I de tyske forsøg omkring 1960 er anvendt
Gibboe, et handelspræparat leveret i småposer,
hvis indhold er beregnet til at opløses i 1 liter
vand. 1 portion indeholder ifølge Ruge (1963)
10 mg GA + 1 0 mg purinblanding + 2,0 g
KNO3.

GA er i beretningen angivet enten i ppm eller
i mikrogram aktivt stof.

Auxiner
Kun få forsøg er udført, hvor auxiners virkning
på vækst og blomstring hos potteplanter er be-
lyst. Ingen af disse forsøg viser resultater, der
umiddelbart kan udnyttes økonomisk fordel-
agtigt.
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IAA
IAA bruges almindeligvis som international be-
tegnelse for indol-3-eddikesyre = beta-indolyl-
eddikesyre = IES, eng.: Indolyl-3-acetic acid =
IAA.

Strukturformlen er:

H
C

HC C C—CH2—COOH
I II il

HC C CH

C N
H H

og molekylvægten er 175.

NAA
NAA anvendes som international betegnelse
for 1-naphthyleddikesyre = NES, eng.: alfa-
Naphtylacetic acid — NAA.

Strukturformlen er:

H
C

HC C

I II
HC C

CH2-COOH

C

' \
CH

I
CH

\ : / \ /
C C
H H

og molekylvægten er 185.

Cytokininer
Cytokininer fremmer celledelingen og anvendes
foreløbig hovedsageligt i væv- og meristemkul-
turer. I nogle tilfælde kan de anvendes sammen
med gibberellin og forstærke gibberellinens virk-
ning.

Blandt de syntetisk fremstillede cytokininer er
furfuryladenin (kinetin) og N6-benzyladenin (BA)
de mest kendte. N6-benzyladenin er det samme
som N6-benzylaminopurin (BAP). Verdan er et

Introduktion af kemikalier
auxiner - cytokininer

præparat, der indeholder benzyladeniri, ligesom
der har været udført forsøg med et stof med type-
betegnelsen SD 4901, og som også indeholder
benzyladenin. I denne beretning anvendes for-
kortelsen BA for N6-benzyladenin og koncentra-
tioner angives i aktivt stof.

Strukturformlen for N6-benzyladenin er:

H
C

\
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CH

CH

C

CH2

NH

N C— -N

HC CH

\
N N

H

og molekylvægten er 225.

Det kan opløses i ethylalkohol, hvorefter vand
tilsættes til den beregnede mængde. Endvidere
øges virkningen, hvis der tilsættes et spredemid-
del, f.eks. 1 ml Tween 20 pr. 1 opløsning.

Nyere forsøg tyder på, at cytokininer praktisk
taget ikke videretransporteres inden i plante-
vævet. Det må derfor påsprøjtes netop der, hvor
virkningen ønskes.
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Potteplantekulturer alfabetisk
ABUTILON Mill

Sprøjtning med 0,25, 0,5 og 1,0% aktivt stof
B-9 på. A. x hybridum hort. når skuddene er 2-4
cm lange efter knibning har ingen virkning på
strækningsvæksten (Hildrum 1969).

ccc
Resumé
Abutilon kan retarderes med CCC. Koncentra-
tionen afhænger af arten og kan ved sprøjtning
være i området 0,00625-1,0% aktivt stof. Vækst-
hæmning fås også ved udvanding af CCC.

Andersen (1967) finder, at sprøjtning med
0,0125% CCC er tilstrækkeligt til at frembringe
kortere internodier i A. megapotanicum St. Hil.
& Naud., og blomsterne kommer til at sidde til-
svarende tæt. Ved brug af kraftigere koncentra-
tion opstår bladsvidninger, og bladene bliver
for grønne og ligesom lukker sig sammen om
stænglen. Tidspunktet for behandlingen var, da
skuddene nåede hinanden øverst i støttebøjlen.
Herved stoppes hovedskuddets vækst, og side-
skuddene udvikler sig med meget korte inter-
nodier og tætsiddende blomster. A. striatum
Dickson var. thompsonii Veitch reagerer lige-
ledes kraftigt på CCC. Ved sprøjtning, når plan-
terne har salgsstørrelsen, giver 0,00625% CCC
den bedste virkning.

Hermann (1967) beretter om et forsøg med
CCC til Abutilon og anbefaler sprøjtning med
0,04-0,1% CCC (10-20 liter opløsning pr. 100
m2) eller udvanding af 0,1% CCC med 50 ml
opløsning pr. 10 cm potte. Behandlingen fore-
tages lige efter væksten er kommet i gang igen
efter oppotning i 10 cm potten. Retarderingen
er dog kun 3-6 cm svarende til 14-27%. Højere
koncentrationer giver stærkere retardering, men
kan give lyse bladrande.

Hildrum (1969) har sprøjtet 0,025, 0,05 og
0,1% CCC på stiklingeformerede A. x hybridum
hort., når de nye skud efter knibning var 2-4
cm (d. 26/7). Ved målinger den 24/10 konstate-
redes hhv. 3,6, 5,1 og 7,8 cm retardering svarende
til 14, 20 og 30%. Ved sprøjtning med 0,1% CCC

kan der fremkomme bladskader. Derfor bør der
ikke anvendes stærkere koncentration end 0,05%,

Phosfon
Udvanding af 0,025, 0,05 og 0,1% aktivt stof
Phosfon med 50 ml pr. 10 cm potte til A. x hy-
bridum hort., når de nye skud efter knibning er
2-4 cm lange, giver hhv. 3,5, 4,4 og 5,0 cm lavere
planter svarende til 13, 17 og 19% retardering.
Der er således kun lille forskel på virkningen af
de 3 koncentrationer {Hildrum 1969).

Konklusion

Hidtil udførte forsøg med B-9, CCC og Phosfon
til forskellige Abutilon-axter viser, at CCC bør
foretrækkes.

ACALYPHA HISP1DA Burm.f.
B-9
Forsøg udført af Munch og Fritzsche (1970) vi-
ser, at sprøjtning med 0,125 eller 0,25% B-9
(aktivt stof) på 7-18 cm høje uknebne A. hispida
ikke hæmmer væksten af planterne.

CCC
Hermann (1967) beretter om et forsøg med CCC
til A. hispida, hvor der fås god retardering af til-
væksten ved sprøjtning med 0,2% aktivt stof
CCC eller udvanding af 0,2-0,4% CCC, når
planterne er ca. 15 cm høje. Tilvæksten bliver
ved disse behandlinger reduceret til ca. halvde-
len. Desuden får planterne, når CCC anvendes,
også ved høje temperaturer en god opbygning og
derved forbedret salgsværdi.

Leinfelder (1968) har ligeledes udført forsøg
med CCC til A. hispida og finder, at det bedste
behandlingstidspunkt er ved en plantestørrelse
på 11-12 cm (i dette forsøg d. 15/6), hvis der ud-
vandes koncentrationer på 0,15-0,3% CCC ak-
tivt stof med 100 ml pr. 11 cm potte. løvrigt
opnås stærkere retardering, jo mindre planterne
er på behandlingstidspunktet og jo stærkere kon-
centration, der anvendes. Ved for stærk retarde-
ring kommer blomsterstandene til at hvile på
jorden. 2 gange behandling giver ikke yderligere
væksthæmning, men endnu mere mørkegrønne
blade end én behandling. Blomsterstandene bliver
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med CCC kraftigere, tykkere, længere og mere
intensive i farven. I det afprøvede koncentra-
tionsområde, 0,05-0,4% CCC, dannes det samme
antal blade som på ubehandlede planter, kun
internodierne bliver kortere.

Stort set samme resultater finder Manch og
Fritzsche (1970) både ved udvanding af og sprøjt-
ning med 0,1-0,4% CCC på 12-13 cm høje
uknebne A.hispida. Retarderingen bliver med
disse koncentrationer ved udvanding 22-26%,
svarende til 6,2-7,2 cm lavere planter, mens
sprøjtning (100 ml sprøjtevæske pr. m2) giver
en retardering på 14-23% svarende til 4,0-6,4
cm reduceret plantehøjde. Målinger, der blev
foretaget hver 10. dag, viser, at den kraftigste
væksthæmning ved udvanding forekommer de
første dage efter behandling, og ved sprøjtning
de 10 første dage efter, men iøvrigt er der retar-
dering af væksten lige til forsøgets opgørelse
50 dage efter behandling.

Konklusion

B-9 hæmmer i de afprøvede koncentrationer ikke
væksten hos Acalypha hispida, mens CCC giver
en god retardering og forbedrer blomsterstande-
nes udseende.

ACHIMENES P.Br.
B-9
Ved sprøjtning d. 11/8 med 0,25% aktivt stof
B-9 på Achimenessorten 'Little Beauty' fjorten
dage efter, at der pr. 8 cm potte er plantet 3
stiklinger, fås d. 14/9 halvt så høje planter som
ubehandlede. Planterne bliver således mere kom-
pakte og får mørkere blade. Desuden forsinkes
blomstringen lidt, og blomsterdiameteren bliver
lidt mindre (3 cm mod ubehandlede 4 cm). Ud-
vanding af 0,15% aktivt stof B-9 giver endnu
stærkere retardering, men tillige lysere blade og
blomster samt lette rodskader (Loeser og Essig
1968).

von Hentig og Heimann (1970) angiver i deres
kulturvejledning til Achimenes-arter og -hybrider,
at sprøjtning med 0,25-0,375% aktivt stof B-9
på 5 cm lange skud giver god væksthæmning.
Men det anbefales at foretage nogle prøvesprøjt-
ninger først.

CCC
Udvanding af 0,4% CCC aktivt stof d. 11/8,
fjorten dage efter oppotning i 8 cm potter, redu-
cerer højden i Achimenessorten 'Little Beauty'
med 10 cm (opgørelse d. 14/9) svarende til 43%
i forhold til ubehandlede. Sprøjtning med 0,2%
CCC giver i samme forsøg 8 cm lavere planter.
Begge CCC behandlinger giver mørkere løv-
farve og kun lille forsinkelse af blomstringen.
Udvanding af 0,4% CCC giver 0,5 cm mindre
blomsterdiameter end ubehandlede, mens blom-
sterdiameteren ikke ændres i forhold til ubehand-
lede efter sprøjtning med 0,2% CCC (Loeser og
Essig 1968).

Dipner (1970) skriver, at CCC udover retarde-
ring øger blomsternes holdbarhed i Achimenes
Michelssen-hybriderne.

Konklusion

Både B-9 og CCC kan efter de foreliggende for-
søg anvendes til vækstretardering af Achimenes.

AESCHYNANTHUS SPECIOUS Hook.
Ethrel
Christensen (1969) finder, at sprøjtning med
0,05% og 0,1% Ethrel (aktivt stof) på unge
skud giver svidninger i A. speciosus. I et efter-
følgende forsøg blev der sprøjtet hhv. 1, 2 og 3
gange (10/4, 24/4, 9/5) med koncentrationer på
0,0015 - 0,003 - 0,006 - 0,0125 og 0,025% Ethrel.
Det viser sig, at Ethrel forsinker blomstringen
indtil 3 uger (mest med 3 x 0,025%). Desuden
får man en vækstretardering, idet internodie-
længden reduceres fra 4 cm til 2,5 cm med 0,025%
Ethrel og til 3 cm med de øvrige koncentrationer.
Gentagne sprøjtninger giver ikke yderligere re-
tardering. Antallet af skud med blomster for-
bliver stort set uændret med de anvendte kon-
centrationer, mens antallet af blomster + knop-
per pr. skud øges ved sprøjtning 2-3 gange, og
stigende koncentration giver flere blomster.

Konklusion
Ethrel kan retardere væksten og øge antallet
af knopper + blomster pr. skud hos Aeschynan-
thus speciosus, men sinker blomstringen.
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APHELANDRA SQUARROSA Nees VAR.
LEOPOLDII Van Houtte
B-9
Fritzsche (1966/67) har udsprøjtet 0,125 og 0,25%
B-9 (aktivt stof) på A. squarrosa-sorten 'Typ
Königer', men får kun meget ringe retardering.
Desuden forsinkes blomstringen 4-6 dage.

Loeser og Essig (1968) har forsøgt at sprøjte
med 0,25% B-9 (aktivt stof). Forsøget udførtes
med A. squarrosa-sorten 'Dania', men der op-
nåedes kun 5% retardering, og blomstringen
forsinkedes.

ccc
Resumé
A. squarrosa kan blive omkring 20% lavere, når
0,2-0,3% CCC (aktivt stof) udvandes i pottejor-
den eller sprøjtes på planterne. Jo tidligere be-
handling des kraftigere væksthæmning. Bladene
bliver lidt mere krusede og mere mørkegrønne,
mens blomstringen kan blive forsinket få dage.
Længden af blomsterstanden bliver knap 1 cm
kortere.

Fritzsche(\966l61) har udført forsøg med sprøjt-
ning og udvanding af CCC på A. squarrosa-
sorten 'Typ Königer' og får med 0,2-0,4% CCC
(aktivt stof) 5-6 cm lavere planter svarende til
20-25% retardering. Da 0,4% CCC ikke giver
væsentlig større retardering end 0,3%, anbefales
det at anvende 0,2 eller 0,3% CCC. Udvanding
foregår med 100 ml pr. 11 cm potte, og sprøjtning
på saftspændte planter indtil dryppunktet. Med
disse koncentrationer fås kun 1-3 dages senere
blomstring. Bladene bliver lidt mere krusede,
men til gengæld mere mørkegrønne. Endvidere
kan blomsterstanden blive indtil 1 cm kortere.
Ved udvanding af 0,3% CCC til planter, der på
behandlingstidspunktet er 4,5 8,0 og 11,5 cm
bliver salgshøjden hhv. 14,5, 19,5 og 24,0 cm.
Behandlingstidspunktet kan således bestemmes
udfra den salgsstørrelse, der ønskes. Til sen be-
handling eller til høje sorter kan eventuelt an-
vendes 0,4% CCC.

Hermann (1967) finder i A. squarrosa 'Dania',
at tidlig behandling giver stærkeste retardering,
men retarderingen udgør dog ikke mere end ca.

3 cm svarende til 15% ved sprøjtning med 0,2%
(aktivt stof) på 4-5 bladstadiet.

Loeser og Essig (1968) har udvandet 0,4 og
0,8% CCC (aktivt stof) 10 dage efter oppotning i
12 cm potte og får med 0,4% CCC 20% retar-
dering i ^.s.-sorten 'Dania'. 0,8% giver 40%
retardering, men ved denne koncentration dan-
ner 1/3 af planterne ikke knopper, og blomstrin-
gen bliver stærkt forsinket.

Konklusion
A. squarrosa retarderes kraftigere med CCC end
med B-9.

BEGONIA L.
B-9
von Heutig og Przyrembel (1969) har udført for-
søg med vækstretardering af Begonia 'Cleopatra'
v.hj.a. B-9 og finder, at der kan fås god retarde-
ring af bladstilkene ved at sprøjte 2-3 gange med
10 dages mellemrum med 0,25% B-9 (aktivt stof)
2 måneder efter formering. Samtidig giver B-9
en intensivering af bladfarven over i det brun-
røde, og antallet af blade fordobles; derudover
fås kraftigere bladstilk. Hvis der yderligere sprøj-
tes én gang med 0,25% B-9 60-70 dage efter KD
behandlingens begyndelse, når blomsterstilkene
kommer til syne og er indtil 5 cm lange, fås des-
uden en harmonisering mellem bladstilklængde
og blomsterstilklængde. For at undgå bladskader
blev 0,05% Riedel tilsat som sprede- og klæbe-
middel. Virkningen af B-9 på planterne bevares
mindst i 2 måneder efter behandling (målinger
ikke foretaget senere).

Sprøjtning med 1,26% B-9 (aktivt stof) 12 ml
pr. plante (til dryppunktet) en uge efter knibning
giver ca. 33% retardering af skud og bladstilke i
B. X cheimantha Everett 'Mørk Marina'. Lige-
ledes formindskes bladstørrelsen, og blomstrin-
gen forsinkes 11-12 dage. Kulturen blev holdt
på 21 °C og langdag. B-9 hæmmer stærkt ad-
ventivknopdannelsen, mens roddannelsen ikke
ændres nævneværdigt {Heide 1969).
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CCC
von Hentig og Przyrembel (1969) har udført for-
søg med sprøjtning på Begonia 'Cleopatra' med
0,2% CCC (aktivt stof) på samme måde som
omtalt under B-9. Derved fås lidt mindre retarde-
ring samt kortere varende virkning end med B-9,
og bladfarven bliver kun meget lidt intensiveret,
mens bladantallet fordobles, og bladstilkene bli-
ver kraftigere ligesom med B-9. Der er også ud-
ført forsøg med højere koncentrationer CCC,
men disse anbefales ikke.

Heide (1969) har knebet B. x cheimantha'Mørk
Marina' d. 1/2. En uge efter blev der udvandet
100 ml 1,26% CCC (aktivt stof) pr. 10 cm potte,
og derefter blev planterne dyrket ved 21 °C og
LD. 2 uger senere kom der lidt klorose på de
yngste blade, og kort tid efter kunne retarderingen
iagttages. 2 måneder efter behandlingen var skud-
dene og bladstilkene kun omkring halvt så lange
som på de ubehandlede planter, og bladpladens
diameter var reduceret fra 11,6 cm til 7,2 cm. De
CCC behandlede planter blomstrer 64 dage efter
behandling, mens ubehandlede først blomstrer
102 dage senere. CCC fremmer således blomst-
ringen 38 dage og giver samtidig en rigere blomst-
ring. CCC har ingen indflydelse på bladenes vil-
lighed til at danne adventivknopper. Dette blev
bekræftet i et senere forsøg. I et andet forsøg
blev planterne knebet d. 19/6. En uge senere
blev de behandlet med 0,08, 0,31 og 1,26% CCC
(aktivt stof) udvandet med 50 ml pr. 8 cm potte.
6 uger senere blev planterne oppottet i 10 cm
potter. Umiddelbart efter CCC behandlingen blev
planterne stillet ved 18, 21 eller 24 °C. Ved 21 og
24 °C gav kun den stærkeste koncentration retar-
dering, mens den svageste koncentration tvært-
imod gav vækststimulering. Ved 18° gav alle 3
koncentrationer retardering, stigende med kon-
centrationen. Kulturen blev også her dyrket ved
LD (24 timer). Ved 24 °C dannedes ingen blom-
ster, hverken med eller uden CCC. Ved 21 °C
gav CCC 3-7 dage tidligere blomstring, tidligst
med den stærkeste koncentration. Ved 18°C for-
blev blomstringstidspunktet stort set uændret med
CCC. Blomsterdiameteren reduceredes 0,5 cm
med 1,26% CCC, men forblev uændret ved de
lavere koncentrationer.

Retardering af bladstilkene i Begonia rex-cul-
torum Bailey fås ved at dyppe stiklingerne 2 gange
ugentlig i 0,015% CCC (Prevot og Chlyah 1968).

Sprøjtning med 0,5% CCC (aktivt stof) er op-
timal koncentration til at hæmme den vegetative
vækst i Begonia tuberhybrida Voss., samtidig fås
dog forsinkelse af blomstringen. 0,7 og 1,0%
CCC giver en del skader på planterne og en re-
duktion af knoldudbyttet (Patdkovd 1969).

Phosfon

Udvanding af 0,015% aktivt stof Phosfon (100
ml pr. 10 cm potte) retarderer ikke væksten og
ændrer ikke blomstringstidspunktet i B. x chei-
mantha 'Mørk Marina' {Heide 1969).

Gibberellin (GA)

Gundersen (1959) har udsprøjtet 1, 10 og 100
ppm GA én gang pr. uge i 7 uger på en Begonia-
hybrid {B. semperflorens Link & Otto X B.
fuchsioides Hook) og får med 10 og 100 ppm
GA længere skud og bladstilke, uændret farve
på bladene, uændret antal blade, mens blomst-
ringen hindres eller forsinkes. 1 ppm GA har
kun svag virkning, men hæmmer dog blomstrin-
gen og retarderer blomsterstilkene.

Konklusion

B-9 og tildels CCC kan anvendes til retardering
af visse begonier, mens Phosfon ingen virkning
har. Gibberellin hindrer eller sinker blomstringen.

BELOPERONE GUTTATA Brandegee
B-9, CCC og Phosfon

CCC udsprøjtet på bladene af B. guttata er bedre
end sprøjtning med indtil 0,4% B-9 (aktivt stof)
eller udvanding af indtil 0,08% Phosfon (aktivt
stof) med 10 ml. pr. plante. B. guttata er dog meget
følsom over for høje koncentrationer, idet over-
dosering af CCC forårsager fuldstændig vækst-
standsning, bladsvidninger og forkrøblede blade.
Ved at anvende 0,0125 og 0,00625% CCC (ak-
tivt stof) udsprøjtet til dryppunktet opnås en
passende vækstretardering uden bladsvidninger.
Planternes vækst og udseende bliver dog mere
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hård, og de virker ikke så frodige som ubehand-
lede planter (Andersen 1967).

Ethrel
Ifølge Andersen (1969) fås tydelig retardering i
B. guttata ved sprøjtning med 0,024 og 0,036%
Ethrel (aktivt stof).

Konklusion

Ønskes retardering af B. guttata kan dette indtil
videre bedst gøres v.hj.a. CCC, men også Ethrel
har nogen vækstretarderende virkning.

BOUGAINVILLEA Comm.
B-9
Hackett og Sachs (1967) har sprøjtet Bougain-
villea med B-9 4 gange med en uges mellemrum
fra begyndelsen af KD-perioden (8 timers dag-
længde). Koncentrationerne var 0,25,0,5 og 1,0%
aktivt stof. Disse retarderer skudvæksten hhv.
27, 32 og 32%, giver lidt færre nodier pr. skud,
men fremmer blomstringen betydeligt, idet blom-
sterne med de nævnte koncentrationer B-9 allerede
dannes efter hhv. 14., 9. og 7. nodie på samtlige
planter i pågældende parcel. De ubehandlede
blomstrer først, når der er dannet 24 nodier og
kun 2 ud af 10 planter blomstrer. Forsøget ud-
førtes på den kraftigtvoksende sort 'San Diego
Red'. Det ses af ovenstående, at der ikke fås
yderligere retardering ved at hæve koncentra-
tionen fra 0,5 til 1,0% B-9.

CCC
Udvanding af 2 g aktivt stof CCC pr. 15 cm potte
til Bougainvillea 'San Diego Red' ved KD be-
handlingens (8 timer dag) begyndelse retarderer
skudvæksten 24%, giver lidt færre nodier og
blomstring allerede efter 4. nodie, mens ubehand-
lede først blomstrer, når der er dannet 25 nodier.
Holdes planter af samme hold under LD forhold,
giver samme CCC behandling 20% retardering
(Hackett og Sachs 1967).

Hackett og Sachs (1968), der har fortsat for-
søgene med CCC til Bougainvillea, bekræfter tid-
ligere iagttagelser og finder desuden, at blom-
sterne initieres under alle omstændigheder, både
under KD og LD, men hastigheden, hvormed
blomsterne udvikles, øges betydeligt med: KD,

CCC, en nogenlunde konstant temperatur om-
kring 24 °C og ved en lysintensitet over 40.000
lux. Det menes, marginal belysningen ligger på
ca. 25.000 lux, da man ved denne lysintensitet
får en meget uensartet blomstring.

Lavsen (1968) skriver, at CCC ikke retarderer
Bougainvillea og desuden giver svidninger.

Gibberellin (GA)
Ved at tilføre en 10 mikroliter dråbe G A til skud-
spidsen én gang hver uge fås 25% forøgelse af
skudlængden i sorten 'San Diego Red' under
KD. Samme GA mængde under LD og samme
hold planter giver 11% forlængelse af skuddet.
Også antallet af nodier forøges, mens blomstrin-
gen hæmmes stærkt under KD. Gives GA sam-
men med CCC modvirker de 2 stoffer hinanden
(er antagonister). I dette forsøg har virkningen
af GA været lidt stærkere end den modsat rettede
rettede virkning af CCC (Hackett og Sachs 1967).

Hackett og Sachs (1968) har fortsat forsøgene
med GA og bekræfter iagttagelserne fra oven-
stående forsøg.

Konklusion
Med både B-9 og CCC er det efter de forelig-
gende forsøg muligt at fremskynde blomstringen
betydeligt i Bougainvillea 'San Diego Red', hvor-
ved kulturtiden afkortes, ligesom en vis retarde-
ring opnås.

Gibberellin hæmmer derimod blomsterdannel-
sen stærkt.

BROMELIACEAE
Ethrel
Resumé
Der gives et kort uddrag af Zimmer''s (1968) af-
handling om virkningen af acetylen, ethylen og
BOH på blomsterdannelsen hos bromeliaceer, og
derefter omtales de indledende og efterfølgende
forsøg med Ethrel til styring af blomstringen i
Aechmea fasciata Baker, Neorgelia spp., Nidula-
rium spp., Vriesia splendens Lem. og Tillandsia
lindeniana Regel.

Indledning
Zimmer (1968) har i forbindelse med egne forsøg,
med acetylen og BOH til styring af blomstringen
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i bromeliaceer, samtidig omtalt al relevant litte-
ratur indtil 1968. Det er derfor unødvendigt at
gennemgå hele denne litteratur.

I stedet gives et resumé over Zimmers afhand-
ling, som dermed vil danne grundlag for den vi-
dere beretning om Ethrel, idet Ethrel ifølge
Vanluchene (1969) er i stand til at styre blomstrin-
gen bedre og nemmere end acetylen, ethylen og
BOH. Da Ethrel har en med ovennævnte stoffer
beslægtet virkemåde, vil det være af stor værdi
at kende de erfaringer, der hidtil er gjort med
disse stoffer til styring af blomstringen i bromelia-
ceer. Også andre forhold af betydning for blomst-
ringen er berørt.

Følgende hovedpunkter af Zimmers afhand-
ling skal fremhæves:
1. Blomsterinduktion i Bromeliaceae v.hj.a. ace-

tylen, ethylen og BOH sker med enkelte und-
tagelser uafhængigt af årstiden, og dermed
uafhængigt af daglængden.

2. Lysintensiteten efter kemikaliebehandling har
stor betydning for udviklingen af knopperne
fra induktion til blomstring, idet lav lysinten-
sitet forsinker blomstringen og kan give for-
krøblede blomster. Der fås således længere
udviklingstid om vinteren. For enkelte arter,
fx. Aechmea chantinii, kan lav lysintensitet
hindre inducering.

3. Temperaturen har ligeledes indflydelse på
knoppernes udvikling til blomster. Opti-
mumstemperaturen fra behandling til blomst-
ring ligger generelt mellem 20 og 25 °C dag
og nat afhængig af lysintensiteten således, at
der skal høj lysintensitet til at udnytte de
25 °C. Er lysintensiteten lav, fås en bedre
blomsterkvalitet, men senere blomstring ved
20 °C. For Vriesia splendens gælder, at ace-
tylen ikke kan inducere knopperne ved en
temperatur på 15°C, og ved temperaturer
over 30 °C udvikles kun svage og misdannede
blomsterstande. I Aechmea fasciata forhindres
blomsterdannelse ved temperaturer under
16°C.

4. Planternes ernæringstilstand har stor betyd-
ning for, hvornår i planternes udviklingssta-
dium en knopinduktion kan fremtvinges. Man
kan fremme det blomstringsmodne stadium
ved den rette gødningstilførsel til planterne
via blade og rødder eller i vandet i den tragt,
som visse bromeliaceers blade danner. Bl.a.
har daglig CO2 tilførsel til vandet i tragten vist
sig at fremme det blomstringsmodne stadium.
Det er således ikke direkte planternes alder,
men deres udviklingsstadium, der bestemmer,
hvornår planterne kan induceres til blomstring.

5. Acetylenbehandling kan ikke fremme udvik-

Da Ethrel formodes at have næsten samme virkemåde som BOH og acetylen bringes nedenstående oversigt
over tiden fra behandling til blomstring.

Antal dage
Art Middel fra behandling til blomstring Citeret forfatter

sommer vinter

Guzmania monostachya Rusby acetylen, BOH 30 45 Leinfelder (1967)
» zahnii Mez acetylen 90 120* Leinfelder (1967)

Tillandsia lindeniana Regel Ethrel 105 Vanluchene (1969)
Vriesia splendens Lem acetylen, BOH, 75 135 Leinfelder (1967)

Ethrel 115 Vanluchene, van Onsem og
Otten (1968)

Aechmea chantinii Bak acetylen, BOH 60 100 Zimmer (1968)
» fasciata Baker acetylen, BOH 64 100 Zimmer (1968)

Billbergia pyramidalis Lindl BOH 28 40 Cathey og Downs (1965)
Nidularium spp Ethrel 90 Vanluchene, van Onsem og

Otten (1968)
Neoregelia carolinae L acetylen, BOH 90 120 Zimmer (1968)

* LD behandling med 40 W/m2 er nødvendig for udløsning af blomstringen med acetylen i vintertiden.
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Ungen af allerede inducerede blomster i
Vriesia splendens.

6. Undersøgelser med Vriesia splendens har vist,
at acetylen eller BOH-behandlede planter giver
normal frugtdannelse. Frøet er fuldt spirings-
dygtigt og kan opbevares ca. 6 måneder.

Forsøg med Ethrel
Vanluchene et al. (1968) har udført nogle ind-
ledende forsøg med Ethrel til Aechmea fasciata,
Baker, Neoregelia spp., Vriesia splendens Lem og
Tillandsia lindeniana Regel. Ethrel blev tilført
enten ved udvanding i bladtragten eller ved
sprøjtning på hele planten. Det omtales, at det er
muligt at inducere knopper i 1^ år gamle Aechmea
fasciata. Forfatterne skriver endvidere, at blad-
gødskning - som er en kraftig vækststimulans i
epifytiske planter - ikke bør anvendes den sidste
måned før behandling med Ethrel, da knopin-
duktionen derved modvirkes. Vanluchene (1969)
videreførte forsøg i vinteren 1967/68 med ud-
sprøjtning af Ethrel på ovennævnte bromelia-
ceer. Fra disse forsøg skal følgende fremhæves:

Udsprøjtning af Ethrel er bedre til at danne
knopper og er tillige mindre fytotoksisk samt
meget nemmere at anvende sammenlignet med
udvanding af acetylen og BÖH i bladtragten.
Det blev forsøgt at udsprøjte samme kvantum
aktive stof v.h.a. 100, 200, 300 og 400 ml opløs-
ning pr. m2. Det viser sig, at virkningen er bedre
jo mere vand, der anvendes til at fordele det
aktive stof. Forfatteren anbefaler 200 ml pr. m2.
Dette svarer til, at en lille del af sprøjtevæsken
løber af bladene ned i hjertet på planterne.

Aechmea fasciata Baker
Den laveste koncentration, hvormed 100% knop-
induktion sker i Aechmea fasciata, er meget af-
hængig af plantens udvikling. Jo mindre udvik-
lede planterne er, des stærkere koncentration
kræves til at initiere knopperne. Vanluchene
(19̂ 69) får med 0,2% Ethrel (aktivt stof) udsprøj-
tet den 21/2 med 200 ml opløsning pr. m2, 2\ år
gamle A. fasciata 100% i knop, enten planterne
er udviklet mere eller mindre godt. Derimod er
0,125% Ethrel tilstrækkeligt, når 3 år gamle

planter behandles den 21/11. Opgørelsen af knop
dannelse blev udført ca. 1 måned efter behand-
lingen. Koncentrationer højere end 0,25% med
200 ml pr. m2 giver en mindre forsinkelse af
knopdannelse og knopudvikling i forhold til
lavere koncentrationer. Der konstateres ingen
bladskader med 0,375% Ethrel og 200 ml pr.
m2. Det oplyses ikke, hvordan knopperne udvik-
les til blomster.

Neoregelia spp.
Vanluchene (1969) finder, at ved behandling med
Ethrel den 10/1 eller 21/3 af If år gamle planter
af Neoregelia-axter, skal der, for at få alle plan-
ter i knop, udsprøjtes 0,025-0,05% (aktivt stof)
Ethrel, når der anvendes 200 ml pr. m2. Højere
dosis, med 0,15% som optimum, giver 100%
knopsatte planter på kortere tid og med bedre
farvede blade.

Nidularium spp.
Vanluchene et al. (1968) udførte nogle forsøg
med Ethrel (ACP 66-329) til en hybrid, som
er krydsning mellem N. innocentii Lem. og N.
Mme. Morobé. Nogle af parcellerne blev belyst
med 500 lux fra skumring til kl. 24 og Fra kl.
6 til dagslyset nåede en intensitet på 1000 lux.
Udvanding af 10 ml 0,1,0,2 eller 0,3% (aktivt
stof) Ethrel i bladtragten på hver plante den
7/9 giver knopdannelse omkring den 24/10 hos
nogle planter, og en del af disse blomstrer den
20/11. Med stigende koncentration øges antallet
af blomstrende planter. Bedste virkning fås i de
ubelyste parceller, hvor 8 ud af 10 planter blom-
strer efter udvanding af 0,3% Ethrel. Oriente-
rende forsøg udført sideløbende med egentlige
forsøg tyder på, at endnu stærkere koncentratio-
ner giver 100% blomstring. Belysning omkring
behandlingstidspunktet giver en vækststimulering
og modvirker derved blomsterinduktionen.

Vriesia splendens Lem
De indledende forsøg med Ethrel til V. splendens,
udført af Vanluchene et al. (1968), viser, at 0,2-
0,3% Ethrel (aktivt stof) tilført med 10 ml opløSr
ning i bladtragten den 5/9 under mørke vækst-

740



Bromeliaceae - Browallia - Brunfelsia - Bryophyllum

betingelser giver 100% knopdannelse (24/10) og
blomstring (den 28/12). D.v.s. tiden fra behand-
ling til blomstring stort set svarer til, hvad andre
forskere tidligere har opnået v.h.a. acetylen og
BOH. De behandlede planters alder er ikke an-
givet.

Ud fra de fortsatte forsøg af Vanluchene (1969)
med udsprøjtning af Ethrel anbefales generelt
en koncentration på 0,125% Ethrel med 200 ml
pr. m2 til V. splendens, men det oplyses, at næ-
sten fuldt udvoksede planter kan bringes i knop
med 0,00625%. Jo yngre og jo dårligere udviklet
planterne er, des højere koncentration kræves
for at inducere knopperne. Med 0,2% Ethrel og
derover kommer ikke alle planter i knop. Med
fx. 0,8% induceres kun 52% af de behandlede
V. splendens. Interessant nok er det de største
planter, der ikke kommer i knop ved overdose-
ring.

Planterne i forsøget blev behandlet den 30/1
eller 5/2 og opgjort ca. 1J måned senere.

Tillandsia lindeniana Regel

Denne art danner ikke bladtragt som mange
andre bromeliaceer. Styring af knopinduktionen
er derfor med Ethrel blevet meget enklere, hur-
tigere og mere effektiv, fordi Ethrel kan udsprøj-
tes direkte på bladene. Tidligere har man måttet
lede ethylen ind under plasticfolie, hvorunder
planterne stod. Ved behandling 12/2 på mindst
4 år gamle planter er den optimale dosis 0,15%
aktivt stof Ethrel med 200 ml sprøjtevæske pr.
m2, hvis kulturen holdes på en minimumstempe-
ratur på 22 °C og en maximum temperatur på
30 °C. Er minimum temperaturen 17 °C og max.
30 °C, vil det være tilstrækkeligt med 0,1% for
at få 100% knopinduktion. Med 0,05% fås
95,8% knopinduktion. 0,1% og derover frem-
kalder en gulfarvning af de nederste blade. De
gulfarvede blade visner senere bort, således at
dette forhold ikke forringer salgskvaliteten. 3£
måned efter sprøjtning med 0,15% Ethrel kom-
mer planterne i blomst. Man mangler derefter
at undersøge, om yngre planter også kan bringes
i knop med 0,15-0,2% Ethrel {Vanluchene 1969).

Konklusion

Anvendelse af Ethrel synes ud fra de foreliggende
forsøg at være et stort skridt fremad mod en
mere sikker og nemmere styring af blomstringen
i bromeliaceer.

BROWALLIA SPECIOSA Hook
B-9, CCC og Phosfon
B-9 giver stærk væksthæmning hos Browallia,
men virkningen er meget kortvarig ved høj tem-
peratur i sommerhalvåret. Sprøjtning med CCC
giver ingen virkning, mens udvanding af CCC
giver svag væksthæmning. Phosfon har kraftig
virkning. Med 0,1% (aktivt stof) Phosfon og
50 ml pr. plante bliver væksten stærkt hæmmet,
men samtidig opstår kraftige bladskader. Kon-
centrationen skal helt ned på 0,025%, for at
bladskader helt kan undgås, men ved en så lav
koncentration, hæmmes væksten kun ganske
svagt (Hildrum 1970a).

Konklusion
B-9 synes mere anvendelig til vækstretardering af
Browallia end CCC og Phosfon.

BRUNFELSIA L.
CCC
Lavsen (1968) skriver, at Brunfelsia reagerer noget
forskelligt over for CCC. Den bedste virkning er
opnået ved udvanding af 100 ml 0,6% aktivt
stof CCC pr. plante.

Konklusion

CCC er formentlig ikke den endelige løsning for
retardering af Brunfelsia.

BRYOPHYLLUM Salisb.
Gibberellin (GA)
Ifølge Penner (1960) er Bryophyllum daigremon-
tianum Berger, B. crenatum Baker og B. tubiflorum
Harvey LD-KD planter, hvori GA kan erstatte
LD's blomster-stimulerende virkning. B. crena-
tum og B. tubiflorum kan blomstre, når planterne
er få måneder gamle, hvis de får LD efterfulgt
af KD. B. daigremontianum kan først bringes til
at blomstre det 2. år ved denne metode. Dryppes
eller injiceres derimod 7,5 mikrogram GA på
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eller i hver plante af 4 måneder gamle B. daigre-
montianum, vil blomstringen ske, når planterne
er ca. 5 måneder, enten de før behandlingen har
stået ved LD eller KD. Efter behandling med G A
var planterne placeret ved KD. For at få optimal
virkning skal GA mængden ligge over et bestemt
niveau, som afhængig af plantearten ligger mel-
lem 1 og 100 mikrogram pr. plante. Overdose-
ring inden for dette område giver ingen skader.
KD kan ikke erstattes af GA, men i visse til-
fælde kan utilstrækkelig antal KD suppleres med
GA og give blomstring. Hvis planterne har fået
tilstrækkelig med LD og KD til at blomstre,
fremmer GA ikke blomstringen yderligere.

Tilsvarende finder Marcelle og Sironval (1964),
at anvendes GA under KD til B. tubiflorum in-
duceres blomstringen (d.v.s. LD erstattes). Med
20 mikrogram GA pr. plante, sker blomstringen
tidligere, og der kommer flere blomster pr. blom-
sterstand end med 10 mikrogram pr. plante. An-
vendes GA under naturlig LD, øges antallet af
inducerede blomster ved den gradvise overgang
til naturlig KD. Phosfon reducerer virkningen af
GA betydeligt.

Konklusion
Ifølge ovenstående er det muligt med gibberellin
at styre blomstringen i B. daigremontianum, B.
crenatum og B. tubiflorum under KD forhold.

CALCEOLARIA HERBEOHYBRIDA Voss.
CCC
Ganslmeier (1968) anbefaler udvanding af 100 ml
0,5% CCC (aktivt stof) pr. potte til retardering
af C. herbeohybrida.

Konklusion

C. herbeohybrida retarderes med CCC. Det er
ikke oplyst, om der er forsøgt med andre midler.

CAMELLIA L.
CCC
CCC øger antallet af inducerede blomster i
Camellia japonica L. 'Professor Sargent' og 'Mrs.
Charles Cobb'. Behandling, når væksten sætter
igang, er bedst, men behandling indtil 4 uger

senere har også god virkning. Udvanding af 0,2
g CCC (aktivt stof) pr. plante i hver 10 cm
potte er bedre end højere koncentrationer. Virk-
ningen af CCC er bedre i sorten 'Mrs. Charles
Cobb' end i 'Professor Sargent' {Furuta et al
1963).

Mange Camellia-sortex reagerer på vækstre-
tarderende stoffer på samme måde som Rhodo-
dendron spp., d.v.s., at der udover væksthæmning
fås standsning af den vegetative vækst, samtidig i
alle skud. Derved kan der opnås tidligere og
mere ensartet blomstring med flere blomster pr.
plante på salgstidspunktet {Hasselberg 1970).

Gibberellin (GA)
Sprøjtning med GA (kone. ikke angivet) hver 3.
eller 4. dag på store C. japonica planter i 7,5 liter
beholdere giver tidligere blomstring end ubehand-
lede planter {Furuta et al. 1963).

Racoff (1963) skriver, at behandling af Camel-
lia blomsterknopper med GA kan give lidt tid-
ligere blomstring. GA forbedrer kun blomsternes
størrelse og kvalitet, når behandlingen sker på
knopper af passende udvikling på planter i god
kultur. Behandling af alle skud på en plante
giver kraftig afbladning (kone. ikke angivet).

Wilson (1968) finder, at sprøjtning på Camellia
i september-oktober med 2,5, 5 eller 10% GA
(aktivt stof) giver blomstring ca. \\ måned efter
behandling. 10% GA forårsager ikke skader på
planterne. Sprøjtning med 0,5, 1,0 og 2,5% GA
øger blomsterdiameteren i takt med koncentra-
tionen. De blomsterknopper, der behandles i
september, giver lidt større blomster end de, der
behandles i oktober.

Konklusion

Der kan regnes med samme virkning af vækstre-
tarderende stoffer i de fleste Camellia-sorter som
i Rhododendron spp., dvs. vækstretardering, mere
ensartet blomstring og flere blomster pr. plante
efter behandling med B-9 og CCC.

De koncentrationer, hvormed gibberellin skal
anvendes for at fremme blomstring m.v. i Ca-
mellia, forhindrer indtil videre, at behandlingen
har nogen økonomisk betydning.
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CAMPANULA ISOPHYLLA Moretti
B-9
Resumé
C. isophylla (Betlehemstjerne) kan retarderes med
B-9 ved sprøjtning med koncentrationer på 0,125-
0,5% aktivt stof. Den koncentration, der skal
anvendes, afhænger af kulturmetode og sort. Den
opnåede retardering udgør indtil omkring 40%.
Med stærkeste koncentration kan påregnes indtil
12 dages senere blomstring.

Aanonsen (1966) finder, at sprøjtning med 0,125
og 0,25% B-9 (aktivt stof) hæmmer stræknings-
væksten i Bethlehemstjerne, men at de hvide og
blå sorter ikke reagerer ens over for B-9.

Lavsen (1967 b) har udført forsøg med udsprøjt-
ning af 0,1, 0,2 og 0,4% B-9 (aktivt stof), lige
efter at planterne er knebet tilbage, og opnår god
væksthæmning med 0,4% B-9, mens 0,1% kun
har svag virkning i C. isophylla 'Mayii'. I sorten
'Alba' giver både 0,2 og 0,4% B-9 god retardering.

Hildrum (1968 b) har sprøjtet med 0,25, 0,5
og 1,0% B-9 (aktivt stof) på C. isophylla ved be-
gyndende LD behandling (25 W pr. m2) i januar
og februar, hvor skudlængden var 6-11 cm. 1,0%
B-9 giver stærkeste retardering, og nogen blad-
skader, men de nye blade, der fremkommer efter
sprøjtningen, er helt friske. Samtidig fås med 1,0%
B-9 forsinkelse af blomstringen på 7-22 dage,
mens 0,5% kun giver en forsinkelse på 2-12 dage
og 0,25% 1-8 dages forsinkelse. De ubehandlede
blomstrede knap 3 måneder efter LD's begyndelse.
Planterne danner blomsteranlæg lige godt med
og uden B-9, men udviklingen til åben blomst
foregår langsommere efter B-9 behandlingen.
0,25, 0,5 og 1,0% B-9 giver hhv. 0-28%, 8-44%
og 20-53% retardering af skuddene bl.a. afhæn-
gig af sorten, og om der anvendes glødelamper
eller lysstofrør som LD lys.

Undersøgelser udført af Sytsema (1968 a) viser,
at ved sprøjtning på C. isophylla med 0,125%
B-9 aktivt stof, når væksten er begyndt igen efter
oppotning (den 18. april), fås en retardering på
omkring 40% de første 7 uger efter behandlingen.
I perioden 8-12 uger efter behandling er retarde-
ringen kun omkring 12%. Sprøjtning med 0,25%
B-9 giver ikke stærkere retardering end 0,125%.

ccc
Lavsen (1967 b) har udført forsøg, hvor 1, 2 og
4% (aktivt stof) blev udsprøjtet eller udvandet
til C. isophylla-sorteme 'Mayii' og 'Alba'. De 3
koncentrationer giver god retardering i 'Mayii',
men kun 2% CCC giver tilfredsstillende vækst-
hæmning i 'Alba'. Sprøjtning med de nævnte
koncentrationer giver mere eller mindre svid-
ning på bladene, mens ingen svidninger fore-
kommer ved udvanding, forudsat det undgås,
at bladene rammes ved behandlingen.

Sytsema (1968 a) finder, at sprøjtning med 0,06
og 0,12% aktivt stof CCC efter oppotning, når
væksten begynder igen, ikke retarderer C. isophyl-
la, men forårsager hvidgule pletter på bladene.

Konklusion
Campanula retarderes både med B-9 og CCC.
Da B-9 kan udsprøjtes, mens CCC skal udvandes
for at give retardering uden bladskader, må det
antages, at B-9 (eller A.R.-85) vil blive foretruk-
ket.

CAPSICUM FRUTESCENS L.
(syn. C. annuum L.)
B-9
Anonym (1969 a) beretter om et forsøg med C.
annuum 'Tino', hvor B-9 er udsprøjtet 1-3 gange,
1. gang 12 dage efter oppotning på 5 cm høje
planter. I de tilfælde, hvor behandlingen blev
gentaget, blev der sprøjtet med 14 dages mellem-
rum. Koncentrationerne var enten 0,25, 0,5 eller
0,75% B-9 (aktivt stof). Der er ikke forskel på
koncentrationernes virkning, derimod på virk-
ningen af antal behandlinger, idet plantehøjden
på salgsklare planter i forhold til ubehandlede
bliver reduceret med 2 cm ved 1 behandling, 5
cm ved 2 behandlinger og 8 cm ved 3 behandlin-
ger. Blomstringsterminen forsinkes ikke væsent-
ligt efter 1 behandling, men 14 dage efter 2 be-
handlinger og 30 dage efter 3 behandlinger.

CCC
Sprøjtning med 0,4, 0,8 og 1,2% CCC (aktivt
stof) 1, 2 eller 3 gange giver svidninger og ingen
vækstretardering i C. annuum 'Tino'. Ved udvan-
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ding af 0,8, 1,6 og 3,2% CCC fås svidninger og
ingen retardering {Anonym 1969 a).

Phosfon
4,5-18,0 g aktivt Phosfon pr. m3 pottejord giver
hverken retardering eller skader i C. annuum
{Anonym 1969 a).

GibbereHin (GA)
I C. annuum fremmer GA blomstringen, forbed-
rer bladudviklingen og giver bedre frugtsætning.
Det er tilstrækkeligt med én behandling (Corte
og Ciferri 1958).

Konklusion
Kun B-9 giver vækstretardering i C. annuum,
men da der med B-9 samtidig fås forsinkelse af
blomstringen, kan hverken B-9, CCC eller Phos-
fon anbefales.

Der fås positive virkninger hos C. annuum med
gibberellin, men koncentration og behandlings-
tidspunkt er ikke oplyst.

CHRYSANTHEMUM FRUTESCENS L.
(Marguerit)
B-9
Johansen (1970) finder, at sprøjtning med 0,5 og
1,0% B-9 (aktivt stof) giver nogen retardering i
C.frutescens 'Vara', men blomsterstørrelsen bli-
ver samtidig formindsket noget. Sorten 'Silver
Leaf bliver ikke hæmmet i væksten med disse
koncentrationer B-9. Blomstringen forsinkes 3-5
dage i begge sorter.

CCC
Johansen (1970) har desuden forsøgt at udvande
0,5 og 1,5% aktivt stof CCC. Den stærkeste kon-
centration CCC reducerer tilvæksten i sorten
'Vara' med ca. 50% og i 'Silver Leaf med ca.
15%. CCC behandlingen giver et øget blomster-
antal i begge sorter, mens blomstringen sinkes
3-5 dage, ligeledes i begge sorter. Forfatteren
konkluderer, at ved anvendelse af bestemte C.
frutescens sorter er det muligt ved udvanding af
CCC at fremstille lave, kompakte og blomsterrige
planter velegnede som potteplanter.

Konklusion

CCC er bedre end B-9 til retardering af Chry-
santhemum frutescens, men der er stor forskel
på virkningen i forskellige sorter.

CHRYSANTHEMUM MORIFOLIUM Ramat
(Pottechrysanthemum)
B-9
Resumé
B-9 bruges til vækstretardering af pottechrysan-
themum, eventuelt kombineret med Phosfon.

B-9 udsprøjtes bedst på saftspændte tørre blade,
normalt med en koncentration på 0,25%. Bed-
ste behandlingstidspunkt for opnåelse af maksi-
mal retardering af stængelen er 10-14 dage efter
knibning. Behandlingen kan gentages efter be-
hov, dog fås ingen yderligere retardering af
stængelen ved sprøjtning efter 5. KD's uge. Sor-
terne er ikke ensartet følsomme over for B-9. Det
menes, at B-9 har en kraftigere og længere va-
rende virkning om vinteren end om sommeren.
Bedst virkning fås ved sprøjtning i overskyet
vejr med en temperatur på 17-18 °C og høj luft-
fugtighed. Stængelen bliver kortere og stivere
med B-9. Blomsterstilken retarderes stærkest
ved sprøjtning ca. 2 uger efter synlig knop, even-
tuelt bruges til dette formål kun halv koncentra-
tion. Bladfarven bliver mørkere. Blomstringen
kan forsinkes nogle få dage, og jo stærkere kon-
centration og jo senere tidspunkt, der benyttes,
des større forsinkelse. Holdbarheden af blom-
sterne kan forlænges med 0-65% alt efter sort
og årstid. Enkelte rosa og bronze sorter afbleges
i blomsterfarven, og gule farver kan udvikles i
hvidblomstrede sorter. Blomsterantallet forbliver
det samme, mens mængden af nogle næringssalte
i bladene ændres med B-9.

Anvendelsesmåde
Rothenberger (1965) viser med C14 mærket B-9,
at B-9 nemt flyttes gennem planten, enten det
tilføres rødderne eller bladene. Cathey (1964 og
1969) skriver, at B-9 har giftvirkning, når midlet
vandes ud, men hvori giftvirkningen består næv-
nes ikke. Udvanding kan dog efter Loeser og
Essig (1968) godt bruges til chrysanthemum, men
de får lige så god eller bedre virkning ved sprøjt-
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ning, og da dette er langt det nemmeste, er sprøjt-
ning den eneste metode, der bliver brugt i prak-
sis. De herefter refererede forsøg med B-9 er alle
udført ved udsprøjtning af stoffet på bladene.

Som en generel regel for B-9, skriver Snow
(1963), Gertz (1964) og Ganslmeier (1968), at
sprøjtningen skal foretages på saftspændte plan-
ter med åbne spalteåbninger. Desuden skal bla-
dene være tørre på overfladen, og der må ikke
vandes fra oven førend et døgn efter sprøjtningen
for at undgå afvaskning fra bladene. Endvidere
skal der sprøjtes, til det begynder at dryppe fra
bladene (dryppunktet). Det fremgår dog ikke
klart, om disse regler er udfærdiget på grundlag
af forsøg eller ud fra almindelige praktiske erfa-
ringer.

Miinch og Fritzsche (1970) angiver, at det i
orienterende forsøg har vist sig, at bl.a. B-9 skal
udsprøjtes med 100-200 ml pr. m2. Jo større
bladmasse des mere sprøjtevæske.

Behandlingstidspunkt

Sytsema (1967c) har i et forsøg med sorten 'Yel-
low Scepter', der har en reaktionstid på 10 uger,
målt tilvæksten uden B-9 både på planter, der
var knebet ved KD's begyndelse og på uknebne
planter. Af resultaterne fremgår det, at tilvæksten
for begge plantetyper begynder at aftage 5 uger
efter KD's start og er meget lille eller nul efter
7 uger.

Det ses således, at skal B-9 have en vækstre-
tarderende virkning, skal sprøjtningerne fore-
tages lidt før væksten standser, d.v.s. senest ca.
5 uger efter KD-behandlingens begyndelse.

Ifølge Buxton og Culbert (1967) når chrysanthe-
mum sin maksimale højde 6 uger efter KD's be-
gyndelse, hvilket stemmer overens med Sytsema's
forsøg.

van Dorst (1964) har sprøjtet med B-9, enten
1 uge før knibning, samtidig med knibning eller
henholdsvis 1, 2, 5 og 7 uger efter knibning, og
konstaterer en retardering ved behandlingerne
1, 2 og 5 uger efter knibning. Udfra forsøgsre-
sultaterne mener forfatteren, at 2-3 uger efter
knibning vil være det bedste sprøjtetidspunkt for
maksimal retardering.

Det samme resultat kommer Gørtz (1964) til,

enten der er knebet 1, 2 eller 3 uger efter plant-
ning (potning).

Tayma og Kiplinger (1968) har lavet et omfat-
tende forsøg med sorten 'Bright Golden Anne',
hvor de med én behandling har sprøjtet ved knib-
ning, 12 dage efter knibning, samt 2, 3, 4, 5, 6,
7 og 8 uger efter knibning, og får den største
højdereduktion ved sprøjtning 12 dage efter knib-
ning.

Machin (1965) anbefaler at sprøjte 10-14 dage
efter knibning, når skuddene er ca. 2,5 cm. Searle
og Machin (1968) skriver, at skuddene i efterårs-
og vintermånederne bør være 3,5-5 cm lange.
Rogers (1964) finder sammenfaldende hermed, at
skuddene bør være 2,5-5 cm lange ved sprøjtning,
mens Ganslmeier (1968) anbefaler at sprøjte, når
skuddene er 1-1,5 cm (de har denne længde 2-3
uger efter knibning), eller - uden knibning - 2
uger efter KD's begyndelse.

Ved 2 B-9 sprøjtninger får Tayama og Kiplinger
(1968) størst vækstretardering ved at sprøjte 2.
gang 1-3 uger efter 1. gang. Sammenfaldende
hermed angiver Sytsema (1967 c) de bedste sprøjte-
tidspunkter ved 2 sprøjtninger som værende 1.
og 3. uge eller 2. og 3. uge efter knibning.

Dette passer godt med, at Anonym (1965a)
finder, at i en forsommerkultur mister B-9 halv-
delen af sin virkning ca. 2 uger efter behandlin-
gen, og at virkningen 4 uger efter er lig med nul.

Koncentration (aktivt stof)

De fleste forfattere anbefaler sprøjtekoncentra-
tioner på 0,125%-0,5% B-9 til pottechrysanthe-
mum. Machin (1965) skriver, at han med held
har brugt indtil 0,75%, men van Dorst (1964) i
sorten 'Apricot Anne' ved 0,75% får bladskader
i form af små brune pletter. Planter behandlet
ved denne koncentration vokser i det hele taget
ikke mere. Tayama og Kiplinger (1968) anbefaler
generelt at bruge 0,25%, ganske vist har 0,5%
kraftigere virkning, men ikke så meget, at det
skulle kunne betale sig at bruge kraftigere kon-
centration. Machin (1965) skriver, at ved 0,25%
udsprøjtet 2 gange får man ofte en bedre retar-
dering end ved én gang med 0,5%. van Veen
(1965) mener omvendt, at det er bedre at sprøjte
én gang med en stærkere koncentration fremfor
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2 gange med en svagere på grund af den større
virkning i det unge stadie, og så koster det mindre
arbejde.

Begge forfattere kan forsåvidt have ret, forud-
sat at Machin har resultaterne fra en sommer-
kultur og van Veen fra en vinterkultur (se under
årstid), hvilket ikke klart fremgår af deres ar-
tikler.

Sorter

Sytsema (1964a) finder, at sorterne ikke reagerer
ens over for B-9. Dette er stadfæstet af flere
andre forfattere. F.eks. får Loeser og Essig (1968)
reduceret højden med 4 cm i den mindst følsom-
me sort og 11 cm i den mest følsomme af 19
sorter i et sommerforsøg, hvor der er sprøjtet
med 0,25% B-9 12 dage efter knibning og én
gang til med 0,15% 42 dage efter knibning. Til-
svarende opnår Lindemann (1967) højdereduk-
tioner på 5,5-16 cm afhængigt af sorten, van
Dorst (1964) finder, at der til sorten 'Luyona'
skal bruges mindst dobbelt så stor koncentration,
som er nødvendig til de fleste andre sorter, van
Veen (1965) skriver i denne forbindelse, at spin-
deltyperne synes at reagere dårligt på B-9, derfor
sprøjtes der til disse sorter med 0,375% aktivt
stof B-9 i stedet for 0,25% med et bedre resultat.

Rothenberger (1965) beretter endvidere fra sine
forsøg med B-9 mærket med C14, at i to afprø-
vede chrysanthemumsorter absorberer bladene
B-9 med forskellig hastighed, mens der ikke er
nogen forskel på sorterne, når B-9 blev tilført
rødderne, idet B-9 i begge sorter bevæger sig
hurtigt opad i transpiration-strømmen.

Årstid
Der foreligger ingen egentlige forsøg over B-9's
virkning på pottechrysanthemum ved forskellige
årstider, men det synes at være almindelig er-
faring, at der må sprøjtes flere gange med samme
koncentration om sommeren end om vinteren
{Cathey 1969, Anonym 1965a).

På grund af de dårligere lysforhold i efterårs-
og vintermånederne vokser planterne langsom-
mere end i den lysere årstid {Cathey 1961). Om
det er den eneste årsag til, at der kan nøjes med
mindre B-9 i den mørke årstid, eller om der

samtidig er en kraftigere eller længere varende
virkning vides ikke. Anonym (1965 a) mener, at
den hyppigere vanding fra oven i sommermå-
nederne udvasker B-9 fra bladene samtidig med,
at midlet øjensynligt hurtigere nedbrydes i var-
men.

I stedet for ordet »nedbrydes« burde der måske
skrives »mister sin virkning«, eftersom Rothen-
berger (1965) ved kromatografisk analyse med
alkoholekstrakter af B-9-behandlede chrysanthe-
mum viser, at B-9 ikke bliver nedbrudt i plan-
terne. Rothenberger mener derfor, at det intakte
molekyle kan være i stand til at binde sig til en
særlig enzymplads.

Temperatur
Anonym (1965a) fortæller, at den bedste tempe-
tarur for udsprøjtning af B-9 er 17-18 °C. Ved
højere og lavere temperatur optages kemikaliet
langsommere. Loeser og Essig (1968) skriver
overensstemmende hermed, at temperaturen bør
være under 20 °C på sprøjtetidspunktet, og vejret
skal samtidig være overskyet.

Stængel
Kun strækningen af internodier hæmmes (Stöhr
1966). Lindemann (1967) får 5,5-16 cm og Loeser
og Essig (1968) 4-11 cm kortere stængel udfra
forsøg med henholdsvis 5 og 19 sorter.

Derudover skriver Culbert (1965), at stæng-
len bliver stivere ved B-9-behandling. Det samme
nævner Anonym (1965b), men ingen af forfat-
terne gør rede for, hvordan de er kommet frem
til den konklusion.

Derimod har Crittendon og Kiplinger (1969)
udført et forsøg specielt med det formål at finde
B-9's virkning på stænglen og konstaterer, at
B-9 giver tykkere stængler. Men hvis der til
måling af stivheden anvendes en målemetode
(bøjningsmoduler), der ikke tager hensyn til
stænglens diameter og længde, bliver resultatet,
at de B-9 behandlede planters stængler viser sig
at have svagere struktur. Forfatterne undrer sig
derfor over, at en B-9 behandlet chrysanthe-
mumstængel viser sig at være stærkere til at bære
plantens overjordiske dele end ubehandlede,
men formoder, at det eventuelt skyldes enten en
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ændring af planternes saftspænding eller en æn-
dret celleopbygning på langs af stængelen.

Münch og Fritzsche (1970) opnår ved sprøjtning
med 0,25% B-9 på 3-5 cm skud den 4. og 24.
august i 'Blanche Poitevine Supreme' 8,3 cm
retardering svarende til 28%.

Blomsterstilk

Hvis der bruges snitsorter som 'Mefo' og 'Shoe-
smith' til pottesorter, er disse tilbøjelige til at
danne lange blomsterstilke. Dette kan modvirkes
ved at sprøjte med 0,125% B-9, når midterknop-
pen er synlig. Blomsten kommer da til at sidde
umiddelbart oven over løvet {Ganslmeier 1968).

van Dorst (1964) får den mest effektive forkor-
telse af blomsterstilken ved B-9 behandling 2
uger efter synlig knop.

Blade
Med B-9 fås en mørkere bladfarve, som derved
giver en bedre kontrast til blomsterfarven {Gørtz
1964, Searle og Machin 1968 o.m.a.). Desuden
formindskes bladstørrelsen med B-9 {Miinch og
Fritzsche 1970).

Blomstringstid
Pottesorter, som er sprøjtet med B-9, er i en
lang række forsøg kommet i blomst omtrent lige
så hurtigt som ubehandlede {Gørtz 1964), og
ifølge Rogers (1964) er der ingen virkning af
B-9, når blomsterne skal udvikles, da B-9 hur-
tigt mister sin virkning i planterne, man kan der-
for følge det normale ugeskema for den pågæl-
dende sort.

Mitlehner (1966) finder, at blomstringen for-
sinkes ca. 1 uge, ved sprøjtning med B-9 efter at
knopperne er synlige. Det samme finder Cathey
(1969), og Sytsema (1967c) skriver, at B-9 ofte
giver enkelte dages forsinket blomstring, især
når der bruges stærke koncentrationer, og når
der sprøjtes flere gange.

I en vinterkultur mener Anonym (1965a) der-
imod, at B-9 giver en tidligere blomstring, uden
dog at fremføre nogen forsøgsresultater.

Ved sprøjtning 2 gange med 0,125% eller
0,25% B-9 fås henholdsvis 4-6 og 6-8 dage senere

blomstring i sorten 'Blanche Poitevine Supreme*
{Miinch og Fritzsche 1970).

Blomsternes holdbarhed
Blomsternes holdbarhed forlænges efter sprøjt-
ning med B-9. Forlængelsen af blomstringstiden
varierer med sort og årstid og er på 10-65%
{Culbert 1965). Forsøget blev udført med uknebne
planter. 0,25% B-9 synes at have lidt bedre virk-
ning på blomsternes holdbarhed end 0,5%. Blom-
stringstiden måltes fra den første randblomst var
synlig i knoppen, til den første misfarvning af
randblomsterne kunne ses.

Buxton og Culbert (1967) finder ligeledes en
bedre blomsterholdbarhed i en kultur med 'Yel-
low Delaware' startet 31. marts. Bedst forlæn-
gelse af blomstringstiden fås ved at sprøjte både
1 2. og 8. uge efter KD's begyndelse, men blom-
sterholdbarheden øgedes også ved kun at sprøjte
2 uger efter KD. Denne forlængede blomster-
holdbarhed fik man ikke i en kultur, der blev
startet den 15. februar og ellers med samme sort
og kulturforhold som ovenstående. Tværtimod
var blomstringstiden her lidt kortere. Det vil
sige, at den af Culbert (1965) angivne procent
for forlænget blomsterholdbarhed burde rettes
til 0-65%.

Blomsterfarve
Ved B-9 behandling må der regnes med afbleg-
ning af enkelte rosa- og bronze sorter {Gansl-
meier 1968), og Cathey (1969) konstaterer, at
sprøjtning med B-9 efter blomsterinduktion får
gule farver til at udvikles i hvidblomstrede sorter.

Blomsterantal
Sprøjtning med B-9 1 og 2 gange giver en lille,
men umiskendelig reduktion af blomsterantallet
pr. plante {Mitlehner 1966).

Snow (1963) finder ved sprøjtning med 0,25%
eller 0,5% B-9 4 uger efter KD skiftevis flere,
færre og uændret antal blomster i forhold til
kontrol, dog giver 0,5% i ingen tilfælde flere
blomster.

Tayama og Kiplinger (1968) finder heller ikke,
at blomsterantallet ændres med B-9.

Alle forsøgene er udført med 'Anne' sorter.
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Blomsterstørrelse
I visse sorter kunne der efter B-9 behandling
konstateres en ubetydelig formindskelse af blom-
stens diameter, hvilket dog ingen indflydelse har
på salgskvaliteten {Gertz 1964, Ganslmeier 1968).

Shanks og Link (1964) får en lille reduktion i
blomsterstørrelsen ved B-9 behandling 4 uger
efter knibning, mens Cathey (1969) sammenfal-
dende hermed skriver, at anvendelse af B-9 efter
blomsterinduktion reducerer blomsterstørrelsen.

Ligeledes finder Miinch og Fritzsche (1970), at
sprøjtning med B-9 på 3-5 cm skud ingen ind-
flydelse har på blomsterdiameteren, mens sprøjt-
ning på 9-11 cm skud reducerer denne lidt.

Næringsindhold
B-9 behandling på sorten 'Criterion' giver signi-
fikant højere næringsindhold i bladene af K, B
og Si, men sænker indholdet af Ca og Mg. De
øvrige målte værdier for andre næringssalte for-
bliver uændrede i forhold til ubehandlet {Critten-
don og Kiplinger 1969).

Resistens mod skadedyr
Ved normal anvendelse af B-9 til pottechrysanthe-
mum hæmmes udviklingen af populationer af
ferskenbladlus {Myzus persicae Sulzer) og rødt
spind {Tetranychus urticae Koch), dog ikke så
meget som med CCC og Phosfon. Virkningen
på de 2 sorter, der var med i forsøget, er lidt for-
skellig {Worthing 1969).

F-5
Cathey (1969) fortæller i en artikel, at eftersom
B-9 til chrysanthemum har nogle negative sider,
bl.a. at gentagne behandlinger i sommermåne-
derne er nødvendig, har man nu udviklet et nyt
middel kaldet F-5, som formodentlig inden længe
vil komme til at afløse B-9. Det har vist sig, at
F-5 er mere aktivt end B-9 og specielt har en
længere varende virkning i sommermånederne.
F-5's overlegenhed i forhold til B-9 synes at gælde
for de fleste sorter.

CCC

Resumé
CCC kan bruges til pottechrysanthemum om
vinteren, men bruges ikke da Phosfon og B-9 er
mere effektive at anvende.

CCC kan enten udvandes i jorden eller sprøjtes
på bladene. Bedst retardering fås ved udvanding
7 dage efter potning. Hvor stor koncentrationen
ved udvanding bør være er ikke helt klart, men
ved brug af 100 ml pr. 11 cm potte kan anvendes
fra 0,15 til 1,5%. Ved sprøjtning kan bruges
0,25% eller 3 x 0,1%. CCC har ikke ens virk-
ning på alle sorter og har størst virkning om vinte-
ren. Der sprøjtes bedst i overskyet vejr og ved
temperaturer under 20 °C. Pottejordens sammen-
sætning har også indflydelse på virkningen. Inter-
nodierne bliver kortere og tykkere end normalt,
og højden reduceres med indtil 26%. CCC ændrer
ikke antallet af initierede blade, men giver større,
noget tykkere, stivere samt mørkere farvede bla-
de. Antallet af blomsterknopper reduceres. Ved
behandling sent i kulturen fås en mindre forsin-
kelse af blomstringen. Farven i de lyserøde sor-
ter bliver noget afbleget med CCC. Planternes
holdbarhed forbedres. Frisk- og tørvægt sænkes
i nogle tilfælde, endvidere sker der visse ændrin-
ger i planternes næringsindhold. CCC hæmmer
i nogen grad angreb af ferskenbladlus og rødt
spind.

Anvendelsesmåde
CCC kan enten udvandes i pottejorden eller sprøj-
tes på bladene {Stöhr 1966, Hermann 1967, Loeser
og Essig 1968). Bedst virkning fås ved udvanding
{Stöhr 1966). Ligeledes fås ved udvanding læn-
gere varende virkning end ved sprøjtning {Van
Eylen og De Doncker 1964). Cathey (1962) har
prøvet, om man ligesom med Phosfon kunne få
en retardering af planter pottet i ubehandlet
jord i CCC-behandlede lerpotter. Det viste, at
opløsningen, hvori lerpotterne blev dyppet, i så
fald skal helt op på 10% CCC.

Behandlingstidspunkt

Det er bedre at udvande CCC 7 dage efter pot-
ning end ved potning eller 14 dage efter potning
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i en kultur startet 18. maj eller 27. juli. KD ved
potning og knibning 12 dage senere (Lemper
1964).

Herman (1967) mener ligeledes, at bedste be-
handlingstidspunkt er, når planten befinder sig i
et tidligt udviklingsstadium.

Stöhr (1966) skriver, at rødderne skal være
godt ude i potteklumpen, når CCC udvandes,
d.v.s. ca. 2-3 uger efter potning.

Münch og Fritzsche (1970) får med en enkelt
undtagelse stærkest retardering ved sprøjtning
eller udvanding af CCC, når skuddene efter
knibning er 3-5 cm i forhold til behandling på
9-11 cm skud.

Koncentration (aktivt stof)

Udvanding. Ved udvanding af 100 ml pr. 11 cm
potte med 3 stiklinger er 0,15% CCC næsten lige
så godt som 0,3% og bedre end 0,075% i en
sommerkultur (Lemper 1964).

Herman (1967) får tilsvarende lige så god virk-
ning med 0,2% CCC som med 0,4%, mens Stöhr
(1966) med 70 ml 0,5% CCC pr. 11 cm potte får
bladskader, som planterne dog senere vokser fra.

I modsætning hertil får Loeser og Essig (1967b)
i en sensommer- og en efterårskultur bedst resul-
tat med 1,6% CCC udvandet med 75 ml pr. 9
cm potte en uge efter knibning, mens 0,3% ingen
nævneværdig virkning giver.

Ligeledes har Loeser og Essig (1968) i tidsrum-
met 20. juli-15. oktober 1967 udført forsøg med
19 chrysanthemumsorter behandlet med CCC.
Af resultaterne fremgår det, at udvanding af 50
ml 1,2% CCC pr. 10 cm potte 9 dage efter knib-
ning giver en højdereduktion på 10-26% uden
samtidig at give bladskader.

Til sammenligning kan nævnes, at Van Eylen
og De Doncker (1964) har udvandet 20 ml pr.
plante med koncentrationerne 1,25, 2,5, 5, 10
og 20% CCC til 2 sorter. Til sorten 'Rayqnnante'
er alle koncentrationer for stærke, idet der op-
står kraftige bladskader, og kun ved den laveste
koncentration overlever 3 ud af 5 planter. Til
sorten 'Sucy' giver den laveste koncentration en
god højdereduktion, og alle planter overlever.

Sprøjtning. 0,25% CCC udsprøjtet 2 gange er
lige så godt som 0,5% udsprøjtet 2 gange (Will
1966), og Hermann (1967) anbefaler sprøjtning
med 0,2% gentagne gange, idet 0,4% let kan give
bladskader.

Loeser og Essig (1968) har i samme forsøg som
omtalt under udvanding af CCC prøvet med ud-
sprøjtning af 0,2% CCC 12 dage efter knibning
og får reduceret højden med 2-23% afhængig af
sorten samt får bladskader af kort varighed,
mens udsprøjtning af 3 x 0,1% CCC 1. gang
12 dage efter knibning og derefter med 10 dages
mellemrum giver 3-20% lavere planter - uden
bladskader.

Endvidere har Van Eylen og De Doncker (1964)
i deres forsøg i en vinterkultur udsprøjtet CCC
(5 ml pr. plante) 6 dage efter potning med kon-
centrationerne 0,625, 1,25, 2,5, 5 og 10%, og i
sorten 'Rayonnante' dør 1 plante ud af 5 ved
laveste koncentration, mens alle planter i sorten
'Sucy' overlever de to laveste koncentrationer.

Sorter
CCC har ikke samme virkning på de forskellige
sorter. Ved forskellige behandlingsmetoder frem-
kommer der variationer i højdereduktionen på
henholdsvis 10-26%, 2-23% og 3-20%. 'Golden
Crystal' og 'Luyona' er således relativt ufølsom-
me over for CCC (Loeser og Essig 1968).

Stöhr (1966) får kun en mindre retardering af
'Luyona', 'Shoesmith', 'Crimson Robe' og 'Mefo',
mens en bedre virkning opnås hos 'Long Island
Beauty', 'Orange Nassau', 'Indianapolis' og
'Princess Anne'. Der blev brugt 70 ml 0,5% CCC
pr. 11 cm potte.

Årstid
Cathey (1961) konstaterer svagere virkning af
CCC om sommeren end om vinteren.

Ved stigende temperatur og fugtighed nedbry-
des CCC hurtigt i jorden, i højsommeren i løbet
af 14 dage (Richter 1967).

Temperatur

Det anbefales at udføre sprøjtningerne i overskyet
vejr og ved temperaturer under 20 °C (Loeser og
Essig 1968).
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Jord
Stöhr (1966) finder i nogle forsøg, at CCC har
kraftigere virkning på planter, der vokser i sand-
jord, end på planter, der er pottet i andre ikke
angivne pottejorder.

Stængel
CCC hæmmer stængelstrækning, d.v.s. hæmmer
celledeling og cellestrækning i den subapikale
del af stængelen i sorten 'Indianapolis Yellow',
men hæmmer ikke stænglens tykkelsesvækst,
stimulerer tværtimod cellestrækning og cellede-
ling i det horisontale plan, således at stænglen
bliver tykkere end normalt {Sachs og Kofranek
1963). Loeser og Essig (1967b) finder således, at
internodierne bliver meget kortere med CCC.

I en KD-behandlet kultur (årstid er ikke op-
lyst) med sorten 'Indianapolis' opnås der en
højdereduktion fra 32 cm til 21 cm ved udvan-
ding af 70 ml 0,5% CCC pr. 11 cm potte 3 uger
efter plantning {Stöhr 1966).

Endvidere reduceres højden, og dermed stæng-
lens længde, i en tidlig efterårskultur ved 3 for-
skellige behandlinger med CCC med henholdsvis
10-26%, 2-23% og 3-20% {Loeser og Essig 1968).

Blade
CCC ændrer ikke antallet af initierede blade
{Sachs og Kofranek 1963, Lindstrom og Tolbert
1960), men giver større, noget tykkere og stivere
blade {Lindstrom og Tolbert 1960, Stöhr 1966),
samt en mørkere farve {Lindstrom og Tolbert 1960,
Stöhr 1966, Loeser og Essig 1967b).

Blomster
Antallet af blomsterknopper i sorten 'Bluechip'
reduceres ved udvanding af CCC 3 dage efter
potning {Poole og Ying 1966).

Blomstringstidspunktet forsinkes ikke med
CCC {Loeser og Essig 1967, Poole og Ying 1966,
Lindstrom og Tolbert 1960). Disse sidste får dog
en forsinkelse af blomstringen på 7-10 dage, når
CCC-behandlingen blev foretaget sent i kulturen,
mens Stöhr (1966) finder en forsinkelse på kun
2-3 dage ved behandling 3 uger efter potning.

Blomsterfarven i de lyserøde sorter bliver noget

af bieget med CCC, mens de røde, gule og bronze
ikke ændrer farve {Loeser og Essig 1968).

Holdbarhed
Planternes holdbarhed, efter de er kommet i
blomst, forbedres stærkt ved behandling med
CCC. Ligeledes får planterne ikke så nemt slappe
blade {Lindstrom og Tolbert 1960). Muligvis på
grund af den af Stöhr (1966) omtalte ringere for-
dampning fra blade af planter, der er behandlet
med CCC.

Frisk- og tørvægt

CCC-behandlede planter har mindre tørvægt i
den overjordiske del, men uændret tørvægtind-
hold i roden {Sachs og Kofranek 1963).

Poole og Ying (1966) finder, at 100 ml 1%
CCC pr. 16 cm potte sænker både frisk- og tør-
vægt, mens 0,5% ingen ændringer forårsager.
Lignende resultater får Lindstrom og Tolbert
(1960).

Næringsindhold

I en kultur pottet 6. november og CCC-behandlet
den 9. november har CCC ingen virkning på N,
P og K-indholdet i bladene, men sænker Ca og
Mg-indholdet i bladanalyser taget den 2. decem-
ber. Stigende CCC-koncentration giver stigende
N, P og K-indhold, men mindre Ca og Mg-
indhold i bladanalyser taget den 16. december.
Ved slutningen af forsøget er der ingen forskel i
N-indholdet ved de forskellige CCC-koncentra-
tioner, mens P og K-indholdet bliver forøget
og Ca og Mg-indholdet formindskes med sti-
gende koncentration CCC {Poole og Ying 1966).

Resistens mod skadedyr
Populationer af ferskenbladlus {Myzus persicae
Sulzer) og rødt spind {Tetranychus urticae Koch
udvikles langsommere efter udvanding af 110
ml 0,7% CCC pr. 14 cm potte, men en fuldstæn-
dig beskyttelse mod angreb af disse skadedyr
opnås ikke med CCC {Worthing 1969).

Phosfon
Resumé
Phosfon bruges til vækstretardering af potte-
chrysanthemum eventuelt i kombination med
B-9. Det anvendes her i landet næsten udeluk-
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kende som granulat blandet i jorden inden pot-
ning, men kan også opløses og vandes eller sprøj-
tes ud (»Phosfon S«). Ved udvanding af Phosfon
fås stærkest retardering ved behandling lige efter
knibning, og jo senere behandling efter dette
tidspunkt, des mindre retardering. »Phosfon S«
udsprøjtes bedst 10 dage efter knibning. Phos-
fongranulat iblandet jorden bruges i koncentra-
tioner på 4,5-30 gram aktivt stof pr. m3. Phosfon-
opløsning udvandes med omkring 100 ppm, og
til »Phosfon S« udsprøjtet anbefales 500 ppm.
Phosfon optages af jord og lerpotter og bevarer
virkningen mindst et år. Det nedbrydes ikke ved
dampning eller fjernes ved udvaskning. Sorterne
reagerer endnu mere uensartet over for Phosfon
end over for B-9. Virkningen om sommeren er
langt større end om vinteren. Pottejordens sam-
mensætning og volumen har indflydelse på virk-
ningen, hvorimod jordens indhold af gødning
ingen nævneværdig indflydelse har. Ved brug af
Phosfon stiller chrysanthemum de samme krav
til fotoperiode, lyskvalitet og nattemperatur som
ellers. Tnternodierne bliver kortere og kraftigere,
og højden reduceres med indtil 75% afhængig af
koncentrationen. Der fås lidt færre brydninger
ved potning i Phosfonbehandlet jord. Bladstør-
relsen ændres ikke, men bladfarven bliver mør-
kere. Blomstringen forsinkes med Phosfon, jo
stærkere koncentration des større forsinkelse,
ligesom blomstringen sinkes mere i Phosfonbe-
handlet tørvejord end i tilsvarende markjord.
Antallet af blomster reduceres svarende til det
reducerede antal brydninger, mens blomster-
diameteren kun i nogle tilfælde bliver lidt min-
dre. Phosfon iblandet jorden skulle forlænge
blomsternes holdbarhed, mens Phosfon udvandet
eller udsprøjtet ingen ændringer giver. Frisk- og
tørvægt formindskes med Phosfon, mens der er
divergerende opfattelser af hvordan indholdet af
næringssalte i planterne påvirkes. Phosfon hæm-
mer, men hindrer ikke angreb af ferskenbladlus
og rødt spind.

Anvendelsesmåde

Cathey og Marth (1960) har prøvet at tilføre
Phosfon i forskellige koncentrationer til chry-
santhemum på følgende måder og tidspunkter:

1. Sprøjtning ved KD's begyndelse.
2. Dypning af stiklingernes rødder i 24 timer

ved 10 °C.
3. Dypning af hele stiklingen i 5 sekunder.
4. Pudring af stiklingernes rødder.
5. Blanding af Phosfonpudder i jorden inden

potning.
6. Udvanding 1 dag efter potning.
Afstanden mellem de koncentrationer, der

giver væksthæmning, og dem, der giver skade-
virkning, er meget lille ved metoderne 1-4, mens
metoderne 5 og 6 effektivt retarderer væksten i
et stort koncentrationsområde.

Cathey (1961) dyppede lerpotter 5 sekunder i
Phosfonopløsning og får retardering af stiklinger
pottet i ubehandlet jord i disse potter. Lignende
resultater opnås ved at dyppe tørvepotter mindst
1 time i Phosfonopløsning. Planter, overført fra
Phosfonbehandlede til ubehandlede lerpotter 20
dage efter potning, retarderes fortsat {Cathey
1962b), mens ubehandlede lerpotter indehol-
dende Phosfonbehandlet jord optager Phosfon
og bevarer virkningen ind i næste kultur {Cathey
1961).

»Phosfon S« udsprøjtes direkte på bladene,
og som for B-9 bør der sprøjtes, når bladene er
saftspændte, men tørre på overfladen, samt sprøjt-
ning til dryppunktet. Planterne bør ikke vandes
fra oven 24 timer efter behandlingen for at undgå,
at sprøjtevæsken skylles af bladene {Snow 1963).

Tayama og Kiplinger (1968) får tilfredsstillende
resultater ved udvanding med »Phosfon L«. Ved
udvanding af »Phosfon L« må det undgås at
ramme bladene {Ganslmeier 1968).

Jorgensen (1962) omtaler, hvordan man i Pat-
terson gartneriet, North Carolina, har fundet
frem til en metode, hvor 2 mand kan udvande
en opløsning af »Phosfon D« til 5000 planter
på 2 timer; der bliver brugt 175 ml pr. 16 cm
potte. Det anbefales at vande med Phosfonopløs-
ningen, når pottejorden er ret tør, og ligeledes
vente med at vande igen til jorden er næsten tør
igen efter Phosfonudvandingen; Cabler (1965)
har omvendt gennemvandet pottejorden inden
udvanding af Phosfon, men har til gengæld kun
brugt 50 ml pr. 16 cm potte, og med stærkere
koncentration.
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van Veen (1965) synes det er besværligt at
blande »Phosfon D« i jorden og finder det van-
skeligt at fordele de små mængder tilstrækkelig
ensartet, mens Ganslmeier (1968) skriver, at man
kan bruge en betonblandemaskine. I øvrigt kan
man nu få pottejord iblandet Phosfon fra leveran-
døren. Men hvis først Phosfon er iblandet jorden,
kan man ikke reducere mængden, hvis planterne
i en dårlig vækstperiode ikke har behov for retar-
dering {Machin 1965).

Her i landet bruges Phosfon næsten udeluk-
kende som Phosfongranulat iblandet pottejorden
inden potning {Lavsen 1968).

Cathey (1969) er nu kommet til det resultat, at
Phosfon - uden risiko for skadevirkning - kun
kan anvendes iblandet eller udvandet i pottejor-
den.

Behandlingstidspunkt
Phosfonbehandling af lerpotter eller tørvepotter
foretages før potning {Cathey 1961).

Snow (1963) anbefaler sprøjtning med »Phos-
fon S« 10 dage efter plantning.

»Phosfon L« bør ifølge Rogers (1964) udvan-
des, når skuddene er 2,5-5 cm lange.

Tayama og Kiplinger (1968) har udvandet
»Phosfon L« ved knibning, 12 dage efter knib-
ning samt 2, 3, 4, 5 og 6 uger efter knibning og
finder, at jo nærmere behandlingstidspunktet
kommer til knibningstidspunktet, des kraftigere
retardering og des større er forskellen mellem de
anvendte koncentrationer. F.eks. er der ved be-
behandling 3 uger efter knibning og senere kun
meget lille forskel på de forskellige koncentra-
tioners virkninger, og ved behandling 5 og 6
uger efter knibning får man ingen højdereduk-
tion. Sytsema (1967) har da også påvist, at chry-
santhemum praktisk taget holder op med at
vokse i højden 3 uger før blomstring.

Med »Phosfon D« opløst i vand og udvandet
behandles høje sorter lige efter knibning, mens
lavere og mere følsomme sorter behandles indtil
17 dage senere. Jo lavere sort og jo større sorts-
følsomhed over for Phosfon, des senere behand-
ling, hvis man holder sig til én standardkoncen-
tration {Jorgensen 1962).

Challenger (1967) har udført nogle forsøg med

»Phosfon D« iblandet jorden og dets virkning i
forhold til forskellige fotoperioder, og mener at
have konstateret, at Phosfon har kraftigere virk-
ning, når planterne er i induktionsfasen end i den
vegetative vækstperiode. Forskellen er dog ikke
statistisk sikker.

»Phosfon D« kan iblandes jorden inden pot-
ning, og det er næsten den eneste form for an-
vendelse af Phosfon her i landet {Lavsen 1968).

Koncentration (aktivt stof)
Ved dypning af lerpotter i 5 sekunder i en vandig
opløsning af 10 ppm Phosfon får Cathey (1961)
en retardering af rodede chrysanthemumstiklin-
ger pottet i ubehandlet jord i disse potter, og en
neddypning af potterne i 1000 ppm giver den
største retardering, der er mulig.

Cathey (1962b) finder, at planter pottet i ler-
potter, som forinden er dyppet i 5 sekunder i
koncentrationer på 0,1-1000 ppm, retarderes sva-
rende til koncentrationen.

Snow (1963) anbefaler ved sprøjtning med
»Phosfon S« en koncentration på 500 ppm og
tilføjer, at det næppe betaler sig at bruge 1000
ppm, da der med denne koncentration ikke fås
væsentlig større retardering sammenlignet med
500 ppm.

Tayama og Kiplinger (1968) har udført et for-
søg med »Phosfon L« udvandet med koncentra-
tioner på 50, 100 og 150 ppm. Pottestørrelse og
væskemængde pr. potte angives ikke. Af resul-
taterne fremgår det, at man får størst retardering
og største forskelle mellem koncentrationerne
ved behandling på knibningstidspunktet, som
var tidligste behandlingstidspunkt i dette forsøg,
og jo senere i kulturen behandlingen foretages,
des mindre retardering og des mindre forskel er
der på virkningen af de forskellige koncentra-
tioner.

I et gartneri i North Carolina bruges »Phosfon
D« opløst i vand i koncentrationer på 12,5-15
ppm udvandet med 200 ml pr. 16 cm potte, d.v.s.
man regner med at spilde de 25 ml ved siden af
potten. Koncentrationen på 12,5-15 ppm beteg-
nes som værende ret svag {Jorgensen 1962).

Cathey (1961) har brugt »Phosfon D« og blan-
det pulveret i jorden inden potning og har til
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sorten 'Indianapolis Yellow' opstillet følgende
skema. Tallene angiver gram aktivt stof »Phos-
fon D« pr. m3 pottejord.

Forår og
Højdereduktion Sommer efterår Vinter

Lille 1,35 5,4 13,5
Normal 2,7 13,5 27
Maksimal 5,4 27 54

Spørgsmålet er så, om vi kan regne med lige så
store variationer her i landet.

Gartner og Mclntyre (1961) får i North Caro-
lina i en forårskultur med 'Indianapolis'-sorter
med 18,75 g »Phosfon D« pr. m3 pottejord en
højdereduktion på 50%.

Samme forfattere får med andre sorter i en
vinterkultur med koncentrationer på 3,75, 7,5,
11,25, 15 og 18,75 g pr. m3 højdereduktioner på
50-75%.

0,04-0,6 g »Phosfon D« pr. m3 iblandet potte-
jorden er for lidt til at give nogen virkning (Van
Eylen og De Doncker 1964).

Loeser og Essig (1968) anvendte 18 og 25,5 g
»Phosfon D« pr. m3 pottejord i en tidlig efterårs-
kultur og får højdereduktioner på henholdsvis
8-60% og 18-68% alt efter sorten.

Ganslmeier (1968) skriver, at der bruges nor-
malt 7,5-30 g »Phosfon D« pr. m3 pottejord og
nævner f.eks.

'Princess Anne'
'Fred Shoesmith'
'Mefo'

10,5 g/m3

18 -22,5 g/m3

22,5-30 g/m3

I en tidlig vinterkultur er 4,5 g »Phosfon D«
bedst til 'Anne'-sorter eventuelt suppleret med 1
gang B-9 {Lavsen 1968). Samme forfatter anbe-
faler til en sommerkultur 4,5-6,75 g »Phosfon D«
pr. m3 pottejord + 1 gang sprøjtning med B-9
til halvhøje sorter og 9-15 g pr. m3 + 1 gang
B-9 til høje sorter.

Bestandighed

Skønt Phosfon er fuldstændig opløselig i vand
bindes det øjeblikkeligt til jordpartiklerne og
kan kun fjernes af planternes rødder. Det kan re-
tardere væksten i mindst 5 på hinanden følgende
chrysanthemumkulturer, og har således en virk-

Chrysanthemum morifolium
Phosfon

ning på over et år. Det samme er gældende for
behandlede lerpotter (Cathey 1961).

Samme forfatter finder, at lerpotter, der inde-
holderjord med Phosfon, optager noget af stoffet,
så man får en virkning i efterfølgende kultur, samt
at Phosfon ikke mister sin virkning ved damp-
ning af den Phosfon-behandlede jord ved 80 °C
i 30 minutter.

Phosfon kan heller ikke fjernes fra jorden ved
udvaskning (Ganslmeier 1968).

Sorter

Der er store variationer, hvormed de enkelte
sorter reagerer over for Phosfon (Lemper 1964),
og der er større forskel på sorternes følsomhed
over for Phosfon end over for B-9 (Rothenberger
1965). Sorterne kan ifølge Jorgensen (1962) ind-
deles i 5 grupper efter deres krav for Phosfon.

1. Høje sorter og sorter, der reagerer svagt på
Phosfon, f.eks. 'Anne'-sorterne, 'Vedova',
'Jackstraw' og 'Starburst'.

2. Relativt høje sorter f.eks. 'Personality'.
3. Middelhøje sorter, der reagerer kraftigt på

Phosfon f.eks. 'Red Star' og 'Blue Ridge'.
4. Lave sorter f.eks. 'Mermaid'- og ' Delaware'-

sorter.
5. Sorter, der er meget følsomme over for

Phosfon, f.eks. 'Scepter'.

Tilsvarende har Rogers (1964) inddelt sorterne
i 3 grupper, men kun med hensyn til følsomhed
over for Phosfon.

Loeser og Essig (1968) får i en tidlig efterårs-
kultur med 18 og 25,5 g »Phosfon D« pr. m3

pottejord i et forsøg med 19 sorter højdereduk-
tioner på henholdsvis 8-60% og 18-68% og de-
monstrerer således tydeligt sortsforskelle.

Ganslmeier (1968) anbefaler Phosfon til føl-
gende sorter brugt som pottechrysanthemum:
'Princess Anne', 'Fred Shoesmith', 'Mefo',
'Indianapolis', 'Woking Scarlet', 'Tokyo', 'Luyo-
na', 'Golden Crystal', 'Blue Ridge' og 'Bonnie
Jean'.

Lavsen (1968) anbefaler desuden Phosfon til
bl.a. 'Cloudbank', 'Tuneful' og 'Tycoon'.
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Årstid
Phosfon er særlig anvendelig til chrysanthemum i
sommermånederne, idet man da er i stand til at
bruge kraftigtvoksende og tidlige snitsorter til
pottekultur og derved gennemføre en kultur på
9-11 uger {Ganslmeier 1968).

Cathey (1961) finder i sine forsøg i Maryland,
USA, at skønt chrysanthemum vokser hurtigst
om sommeren, bliver væksten på denne årstid
effektivt reguleret ved ret lave koncentrationer
Phosfon. Om vinteren skal man bruge ca. 10 gange
så stærk koncentration for at opnå samme højde-
reduktion som om sommeren, selv om ubehand-
lede planter om vinteren kun gror 2/3 af, hvad
tilsvarende planter vokser om sommeren.

Gartner og Mclntyre (1961) bekræfter med
samme sort Catheys resultater i en forårskultur.
Derimod har de i en vinterkultur med andre
sorter og med koncentrationer på 3,75-18,75 g
»Phosfon D« pr. m3 pottejord fået højdereduk-
tioner på 50-75%.

Det er således et spørgsmål, om Cathey's re-
sultater kan overføres til vore forhold, og om de
også gælder for andre sorter.

Jord

Virkningen af Phosfon varierer ifølge Shanks og
Link (1964) med jordblandingen i potten, idet
der med samme koncentration Phosfon pr. m3

pottejord fremkommer følgende resultater:

cm kortere Ant. dage fors.
Jordblanding end ubeh. blomstr, i forh. til

ubeh.
Markjord 4,5 2,8
50% markjord +

50% tørv 7,5 10,6
Tørv 5,6 13,6

Det vil sige højdereduktionen er størst i 50%
markjord + 50% tørv og mindst i markjord,
mens forsinkelsen af blomstringen er størst i
tørv og mindst i markjord.

Til sammenligning kan nævnes, at Wesenberg
og Beck (1964) uden Phosfon får en 3 dages senere
blomstring i sand/tørv i forhold til markjord.

Bunt (1968) finder, at »Phosfon D« giver kraf-
tigere retardering i lermuld end i en blanding af
sphagnum og sand. Jo mere sand, tørv/sand

blandingen indeholder, des kraftigere virkning.
Endvidere fås forskellig væksthæmning i samme
tørv/sand forhold, men med forskellig slags tørv.
Virkningen af »Phosfon D« er således meget lille
i tørv af plantefibre (Carex).

Med samme koncentration Phosfon pr. m3

pottejord vil virkningen stige med rumfanget af
voksemediet, der er til rådighed for hver plante.
F.eks. er der kraftigere virkning i en høj 15 cm
potte end i en lav 15 cm potte {Shanks og Link
1964).

Gødning
Tilførsel af kalk for at regulere pH fra 5,4 til 7,2
og tilførsel af svage og stærke gødningsopløsnin-
ger har ingen indflydelse på virkningen af Phos-
fon {Cathey 1961).

Sammenfaldende hermed finder Shanks og
Link (1964), at enten der bruges normal dosis
eller halvdelen af normal dosis kvælstof er der
med samme Phosfonkoncentration nær samme
højdereduktion og forsinkelse af blomstring.

Andre kulturfaktorer

Ifølge Cathey (1962a) har indblanding af Phos-
fon i pottejorden ingen indflydelse på chrysanthe-
mums reaktion på fotoperioden, lyskvaliteten
eller nattemperaturen.

Stængel
Sachs og Kofranek (1963) finder i planteanatomi-
ske undersøgelser med sorten 'Indianapolis Yel-
low', at Phosfon undertrykker cellestrækning og
-deling på langs i den subapikale del af stæng-
len. Derimod bliver cellediameteren større, og
celledelingen forøges på tværs og giver derved
tykkere stængel.

Phosfon i jorden hæmmer væksten på alle plan-
tens internodier {Cathey og Marth 1960), og høj-
den reduceres med indtil 75% afhængig af kon-
centrationen {Gartner og Mclntyre 1961). End-
videre skriver Tayama og Kiplinger (1968), at jo
kraftigere koncentration des kortere stængel. Dog
er der en øvre grænse, hvor en stærkere koncen-
tration ikke vil give yderligere retardering {Cathey
1961).
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Chrysanthemum morifolium
Phosfon

Brydninger (sideskud)

Der kan være en tendens til en reducering af an-
tallet af brydninger efter knibning, når stiklin-
gerne er plantet direkte i Phosfonbehandlet jord
{Rogers 1964). Det afprøvede koncentrations-
område var 9-18 g aktivt stof »Phosfon D« pr. m3

pottejord.
Sammenfaldende hermed får Challenger (1967)

i en kultur med 'Golden Crystal' og 14,25 g
»Phosfon D« pr. m3 pottejord 15% færre bryd-
ninger end i ubehandlet. Jørgensen (1962) omtaler
nogle forsøg, der peger på, at Phosfon bør ud-
vandes efter knibning for at undgå dårlig bryd-
ning.

Blade
Bladstørrelsen ændres ikke efter behandling med
Phosfon {Mastalerz 1960).

Bladfarven bliver derimod mørkere {Mastalerz
1960, Cathey og Marth 1960, Gartner og Mclntyre
1961 m.fl.).

Blomstringstid
»Phosfon S« giver en forsinkelse af blomstringen
på 3-5 dage ved udsprøjtning 10 dage efter pot-
ning {Snow 1963).

Jørgensen (1962) skriver, at man ofte kun får
et par dages forsinkelse af blomstringen, når
Phosfon udvandes efter rødderne er kommet
godt i gang og efter knibning. Rogers (1964) med-
deler, at hvis man venter med at behandle plan-
terne med »Phosfon L« til brydningerne er 2,5-5
cm, fås ikke så stor forsinkelse af blomstringen.

Challenger (1967) finder ved at blande 56 g
Phosfon pr. m3 pottejord, med 'Golden Crystal'
ca. 14 dages senere blomstring, og Rogers (1964)
får en forsinkelse på 7-30 dage i den sidste
blomsterudvikling ved at blande 9-18 g »Phosfon
D« pr. m3 pottejord og får med stigende kon-
centration forlænget tiden indtil blomstring.

Lignende resultater opnår Gartner og Mclntyre
(1961), Cabler (1965) samt Poole og Ying (1966).

Phosfonbehandlede planter forsinkes i forskel-
lig grad, afhængig af hvilken pottejord planterne
vokser i {Shanks og Link 1964) (se tabellen side
754).

Der er således størst forsinkelse i tørv og
mindst i markjord.

Samme forfattere finder, at jo større volumen
Phosfonbehandlet jord (med samme koncentra-
tion Phosfon pr. m3), der er til rådighed for hver
plante, des kraftigere virkning, også med hensyn
til forsinket blomstring, idet der fås mere for-
sinket blomstring i en høj 15 cm potte end i en
lav 15 cm potte.

Blomsterantal
Den totale blomsterproduktion reduceres med
»Phosfon D« iblandet jorden, men svarende til
det reducerede antal brydninger {Challenger
1967), og eftersom brydningernes antal kun har
en tendens til at blive reduceret (se dette afsnit),
kan det samtidig godt være rigtigt, når Cabler
(1965) meddeler, at Phosfon ikke ændrer det
totale antal blomster.

Blomsterstørrelse
Blomsterstørrelsen bliver ikke ændret med
»Phosfon D« {Mastalerz 1960, Gartner og
Mclntyre 1961), hvorimod Cabler (1965) med
»Phosfon L« udvandet før KD's begyndelse får
mindre blomsterdiameter.

Blomsternes holdbarhed
Med »Phosfon D« opløst i vand og udvandet 3
dage efter potning får Wesenberg og Beck (1964)
kun en forlængelse af blomsternes holdbarhed
på gennemsnitlig 0,6 dage.

Snow (1963) har sprøjtet med »Phosfon S«
10 dage efter potning, men finder ingen forlæn-
gelse af holdbarheden, hvorimod Phosfon iblan-
det jorden ifølge samme forfatter forlænger blom-
sternes holdbarhed.

Frisk- og tørvægt
Planternes friskvægt og tørvægt formindskes med
Phosfon {Cabler 1965). Sachs og Kofranek (1963)
finder ligeledes formindsket tørvægt efter Phos-
fonbehandling.

Næringsindhold
Efter Phosfonbehandling har Cabler (1965) taget
bladanalyser og finder ingen ændring af% K i
bladene, men en sænkning af P og Mg i forhold
til ubehandlet. Ca bliver forøget ved den stærke-
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Phosfon - Ethrel - kern, knibning

ste koncentration, medens %-indholdet af N kun
i visse tilfælde er lavere. Poole og Ying (1966)
finder ved bladanalyser, at Phosfon øger %-
indholdet af N, P og K. Ca og Mg forbliver
uændret.

Resistens mod skadedyr
Populationer af ferskenbladlus (Myzus persicae
Sulzer) og rødt spind (Tetranychus urticae Koch)
udvikles langsommere, hvis 80 mg Phosfon (ak-
tivt stof) pr. 14 cm potte blandes i pottejorden
inden potning, men en fuldstændig beskyttelse
mod disse skadedyr opnås ikke med Phosfon
{Worthing 1969).

Ethrel
Koncentrationer (aktivt stof CEPÄ)
Amchen Technical Service Data, april 1969 op-
lyser, at sprøjtning på bladene med 0,005-0,1%
Ethrel reducerer plantehøjden og fremmer vege-
tativ vækst af sideskud i chrysanthemum. Selv
om nogle sorter tåler midlet bedre end andre,
får man bladskader, rosetvækst og forsinket
blomstring ved koncentrationer, der effektivt re-
tarderer væksten. Udvanding med 0,5% kan mu-
ligvis retardere væksten tilstrækkeligt. Udvanding
med 3% standser rodudviklingen og dræber plan-
terne.

Brydninger
Ethrel påsprøjtet i forbindelse med manuel eller
kemisk knibning øger antallet af brydninger.
Størst forøgelse fås med en relativ lav koncentra-
tion af knibningsmidlet kombineret med 0,1 og
0,2% Ethrel. Denne kombination øger antallet
af brydninger med 100-140%. Også middel og
høj koncentration af knibningsmidlet i kombina-
tion med 0,1 og 0,2% Ethrel giver flere brydnin-
ger {Shanks 1969).

Kemisk knibning
Resumé
Emulsioner af fedtsyrederivater i koncentra-
tioner på 1-4% aktivt stof kan dræbe vækstpunk-
terne i chrysanthemum inden for en time. Side-
skuddene udvikles næsten lige så hurtigt som ved
manuel knibning. Ligeledes udvikles der flere
sideskud, og disse har større grenvinkel, og der-

med fås i visse sorter en mere attraktiv blomster-
stilling. Vækstpunktet skal være i god vækst
ved behandlingen for at få tilfredsstillende virk-
ning. Optimal virkning fås i et meget begrænset
koncentrationsområde.

Anonym (1967d) fortæller om nogle forsøg,
hvor man ved hjælp af en fedtsyrederivat-emul-
sion har udført knibning ved sprøjtning. For at
undgå overdosering blev midlet fordelt med en
elektrisk aerosolmaskine.
Emulsionerne af fedtsyrederivaterne dræber vækst
punkterne inden for en time efter sprøjtning.
Således bliver skudspidsen mørkere ca. 15 mi-
nutter efter behandlingen, mister saftspændingen
30-60 minutter efter og bliver mørkebrun 3-5
dage efter. Planter sprøjtet med emulsionen ud-
vikler sideskud næsten lige så hurtigt som på plan-
ter knebet med hånden. Ligeledes udvikles der
flere sideskud, og disse har en større grenvinkel,
og dermed fås i visse sorter en mere attraktiv
blomsterstilling. Til chrysanthemum bruges en
opløsning på 1-4% aktivt stof (Cathey 1967).

McDowell et al. (1968) har afprøvet 2 knib-
ningsmidler, der begge er methylestre af fedtsyrer.
Ved sprøjtning har en stor partikelstørrelse et
lavere optimum af kemikaliekoncentrationen end
mindre partikelstørrelse. Udvandes midlerne i
potterne bliver planterne dræbt i løbet af en uge.
Pottechrysanthemum har givet en del proble-
mer. Vækstpunktet skal være i god vækst ved
behandlingen for at få tilfredsstillende virkning.
Hvis der ikke tilføres vækstpunktet tilstrækkeligt
af kemikaliet, bliver skuddet ikke knebet. Det
kan således være uheldigt - i en potte med 3
planter - hvis de 2 planter bliver knebet og den 3.
forbliver uknebet, hvorved der fås en uharmo-
nisk blomstersamling, med store,men få blomster
på den uknebne plante, mod flere, men mindre
blomster på de knebne planter. Det største antal
blomster kommer inden for et meget afgrænset
koncentrationsområde. Kemikaliet må derfor
blandes omhyggeligt. Man får endvidere god
virkning ved at dyppe toppen af chrysanthemum-
stiklinger i en fortyndet opløsning i ca. 60 se-
kunder. Derved kan det undgås, at midlet løber
ned ad stænglen og ødelægger denne.
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Nelson og Reid (1970) har med elektronmikro-
skop undersøgt de fysiologiske ændringer i chry-
santhemum efter behandling med methyl-deca-
noat, og vha. lysmikroskop er det konstateret,
at dette middel ikke kan trænge gennem kutikula-
laget i udvoksede blade. Det viser sig, at kutikala-
lagets tykkelse er mindre, jo yngre bladet er,
og på bladene i skudspidsen er det ikke muligt at
se noget kutikula. Det antages derfor, at den
selektive ødelæggelse af skudspidsen med methyl-
decanoat skyldes dette forhold.

Kemisk udknopning
Ligesom man nu ved sprøjtning kan dræbe ho-
vedknoppen med kemiske knibningsmidler, kan
man også dræbe de laterale knopper, så kun
hovedknoppen bliver tilbage; der bruges et olie-
produkt på naphtalen-basis. Dette sprøjtes på
chrysanthemum efter, at den terminale knop er
dannet. Indtil nu har man fået den bedste virk-
ning i 'Fred Shoesmith' og 'Princess Anne',
muligvis fordi disse to sorter stammer fra samme
engelske forædler.

Da vi her i landet ikke bruger at udknoppe
pottechrysanthemum, må det være tilstrækkeligt
at henvise til litteratur om dette emne af Cathey
(1966), Cathey, Yoeman og Smith (1966), Kofranek
og Criley (1967) samt Kofranek og Markiewicz
(1967).

Gibberellin (GA)
Resumé
GA kan ikke erstatte KD-perioden hos chry-
santhemum, der kræver KD, for at blomsterne
kan blive induceret. Derimod kan GA erstatte
kuldeperioden i kuldekrævende sorter ved be-
handling i rosetstadiet. I øvrigt fås forskellige
virkninger afhængig af, hvilket tidspunkt der
spiøjtes på. Der kan bruges en koncentration på
omkring 500 ppm, men der fås ingen skadevirk-
ninger ved højere koncentration, og der kan sprøj-
tes ad flere gange med tilsvarende lavere styrke.
Sorterne reagerer lidt forskelligt. Internodierne
bliver længere og tyndere, mest udtalt ved be-
handling i 3. KD's uge, mens behandling 1. og
7. KD's uge kun giver lille virkning. Blomster-
stilkene forlænges også med GA, og de opnår

Chrysanthemum morifolium
kern. knibning - kern. udknopning - GA

maksimal forlængelse ved sprøjtning i 4. KD's
uge, men i øvrigt er der god virkning også ved
behandlinger 3., 5. eller 6. KD's uge. Sprøjtning
lige efter knibning giver hurtigere brydning og
lidt flere sideskud. Antallet af blade ændres ikke
med GA, men blomstringen kan fremskyndes
indtil 10 dage. Ved sprøjtning før knopinduktion
øges blomsterantallet, mens sprøjtning i 4. KD's
uge kan reducere antallet af blomster. Blomster-
diameteren ændres ikke ved behandling før KD.
Tørvægten forøges i stænglen, men bliver lavere
eller forbliver uændret i bladene, mens friskvæg-
ten reduceres i bladene. GA giver endvidere visse
ændringer i planternes indhold af næringssalte.

Anvendelsesmåde
GA kan iblandes lanolin og tilføres skudspidsen
(Harada og Nitsch 1959), eller tilføres ved ud-
sprøjtning af en GA-opløsning på bladene (Barbat
og Ochesanu 1964, Stuart og Cathey 1962, Cabler
1965 m.fl.).

Moore (1966) prøvede at dyppe hele den rodede
stikling i 200 ppm GA, men det har kun ringe
virkning på væksten. Ved derimod kun at dyppe
roden, bliver væksten fremskyndet i rod og top.

Behandlingstidspunkt
GA tilføres i rosetstadiet til kuldekrævende sorter
som erstatning for vernalisering {Harada og
Nitsch 1959, Chan 1960).

Sprøjtning med GA før KD øger den vegeta-
tive vækst, og sprøjtning i KD giver længere
stængler og blomsterstilke samt fremskynder
blomstringen. Maximal forlængelse af stænglen
fås ved behandling i den 3. KD's uge, mens maxi-
mal forlængelse af blomsterstilkene fremkommer
ved behandling i 4. KD's uge. Behandling på
dette tidspunkt giver samtidig færre blomster pr.
plante. Sprøjtning 1. og 7. KD's uge giver kun
lille virkning på stængel og blomsterstilk, og der
fås bedst fremskyndelse af blomstringen ved be-
handling før 7. KD's uge (Stuart og Cathey 1962).

Sprøjtning kort før KD (Cabler 1965), eller
inden for de første 14 dage af KD-perioden
(Gørtz 1968), forøger antallet af blomster, mens
sprøjtning ved knibning fremmer sideskudsdan-
nelsen (Okada 1961).
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GA

Koncentration {aktivt stof)

Kofranek og Sachs (1963) anvender i deres forsøg
til undersøgelse af stængelstrækning, initierede
antal blade og tørvægt, 50 [tg (mikrogram) GA
pr. plante dagligt i 14 dage, mens Harada og
Nitsch (1959) skriver, at GA i lanolin kan tilføres
med 50 JJL% GA pr. plante til brydning af roset-
stadiet i kuldekrævende japanske sorter. Til sam-
me formål sprøjter Chan (1960) med GA i en
koncentration af 100 ppm.

Barbat og Ochesanu (1964) bruger i deres for-
søg med inducering til blomstring 20 ppm GA
udsprøjtet hver 3. dag.

Til at fremme sideskudsdannelsen er 3 X 50
ppm bedre end 3 x 10 ppm og 3 x 100 ppm
{Okada 1961). Derimod øges den vegetative vækst
med stigende koncentration i området 1-1000
ppm GA ved udsprøjtning 5 gange med 1 dags
mellemrum {Stuart og Cathey 1962), som til
deres efterfølgende anvender 5 x 100 ppm og
3 x 250 ppm.

Cabler (1965) reducerer frisk- og tørvægt samt
ændrer visse gødningsværdier i planterne ved
sprøjtning med 150 ppm GA, og Gørtz (1968)
får ved sprøjtning inden for de første 14 dage
af KD's-perioden de bedste resultater med 500
ppm fremfor 100 ppm, mens 1000 ppm ikke
synes at give væsentlig bedre virkning end 500
ppm.

Moore (1966) finder, at væksten fremskyndes i
rod og top ved at dyppe roden af rodede stik-
linger 1 minut i en opløsning af 200 ppm GA.

Sorter
Barbat og Ochesanu (1964) har konstateret for-
skelle sorterne imellem, idet GA under alle af-
prøvede forhold inducerer flere blomsterknopper
i sorten 'Louis de Barthou', men kun under speci-
fikke forhold øger antallet af blomsterknopper i
sorten 'Blanche de Pointin'.

Stængel
Cabler (1965) får med 150 ppm udsprøjtet 6

dage før KD ingen ændring af stængeldiameteren,
mens Sachs og Kofranek (1963) med GA-behand-
lede planter (50 mikrogram GA pr. plante pr.

dag i 14 dage) får betydelig tyndere stængler,
som har færre og mindre celler i marv, kutikula
og karvæv end ubehandlede planter.

Det ser således ud til, at der er et vist forhold
mellem længde- og tykkelsesvækst i det subapikale
væv på den måde, at når den ene bliver frem-
skyndet, bliver den anden hæmmet.

Behandling med 1, 10, 100 eller 1000 ppm
GA i 5 på hinanden følgende dage begyndende
10 dage før KD giver en øget vegetativ vækst
stigende med koncentrationen, selv 1 ppm giver
en signifikant stængelforlængelse. Resultaterne er
fremkommet i en vinterkultur med sorterne
'Shasta' og 'Granite State', og stængelforlængel-
sen bliver med 100 ppm henholdsvis 32 og 36%
for pågældende sorter. Maximal stængelforlæn-
gelse fås ved sprøjtning efter initieringen af blom-
sterne, men før småblomsterne begynder at ud-
vikles. I sorten 'Indianapolis Yellow' fås maksi-
mal stængellængde ved sprøjtning den 3. KD's
uge. Behandling 1. og 7. KD's uge giver kun lille
virkning {Stuart og Cathey 1962).

Blomsterstilke
Maksimal forlængelse af blomsterstilkene (6 cm
i sorten 'Indianapolis Yellow') fås ved sprøjtning
i 4. KD's uge, men i øvrigt er der god virkning
også ved behandlinger 3., 5. eller 6. KD's uge
med 5 x 100 ppm GA {Stuart og Cathey 1962).

Ligeledes får Lindstrom og Tolbert (1960) i en
vinterkultur med sorten 'Indianapolis Yellow'
en mere tilfredsstillende blomsterstand ved sprøjt-
ning med 100 ppm GA i den 6. uge efter potning
og KD's begyndelse. På dette tidspunkt er væk-
sten i hovedaksen slut, og derfor bliver kun
blomsterstilkene længere.

Brydninger
Ved sprøjtning med 50 ppm GA ad 3 gange be-
gyndende på knibningsdatoen den 5. juni fås
den 1. uge 28% flere brydninger, mens der 6
uger efter knibning kun er 9% flere brydninger
end på ubehandlede. Det ser derfor ud til, at
sideskuddene kommer hurtigere, men der blive
ikke væsentlig flere i den sidste ende {Okada
1961).
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Blade

Antallet af blade ændres ikke ved behandling
med GA (Sachs og Kofmnek 1963).

Induktion af blomsterknopper

Nogle japanske chrysanthemumsorter reagerer
ikke over for korte og lange fotoperioder, men
kræver en køleperiode for at komme i blomst. Til
3 af disse sorter blev der tilfølt GA i lanolin til
skudspidsen. Derved fås en brydning af roset-
stadiet, og planterne kommer i blomst uden køle-
periode (Harada og Nitsch 1959).

Chan (1960) skriver sammenfaldende hermed,
at nogle chrysanthemumsorter kræver en kort
vernalisering (3 uger ved 5 °C). Uden denne verna-
lisering forbliver følsomme sorter i rosetstadiet,
men en enkelt sprøjtning med 100 ppm GA kan
med held bruges til at erstatte køleperioden.

Sorter, som normalt kræver KD for at danne
knopper, kan bringes til at inducere blomster-
knopper i uafbrudt belysning (200 lux ved toppen
af planterne om natten) ved sprøjtning dagligt
med 20 ppm GA. Ved konstant LD og GA-be-
handling blomstrer sorterne 'Blanche de Pointin'
og 'Louis de Barthou' henholdsvis 15 og 11 dage
senere end planterne i KD. Ligeledes fås med for-
skellige kombinationer med skiftevis KD og LD
nogen blomstring med GA, hvor tilsvarende par-
cel uden GA ingen blomstring giver. I sorten
'Louis de Barthou' fås f.eks., ved skiftevis 1 KD
og 1 LD og GA-behandling hver LD, en 100%
blomstring ligeså tidlig som med KD uden GA.
Antallet af blomstrende planter bliver altid for-
øget med GA. Resultaterne viser generelt, at virk-
ningen af GA på initiering af blomsterknopperne
er tydelig ved vekslende KD/LD såvel som i
konstant LD (Barbat og Ochesanu 1964).

Anonym (1961) skriver tværtimod, at ved an-
vendelse af GA i KD's-perioden vil der dannes
færre blomsterknopper, og Cabler (1965) finder
med 150 ppm GA udsprøjtet kort før KD ingen
ændring i antallet af knopper, der viser farve.

Blomstringstid

Under normale lysforhold bliver blomstringen en
lille smule fremskyndet efter GA-behandling
(Tsukamoto og Tanaka 1964).

Chrysanthemum morifolium
GA

Stuart og Cathey (1962) finder ved sprøjtning
med 100 ppm GA i 5 på hinanden følgende dage
i en vinterkultur med sorterne 'Shasta' og 'Granite
State', at når som helst GA anvendes i løbet af
KD's-perioden, fremskyndes udviklingen af blom-
sterne. Anvendes GA i den 7. KD's uge, bliver
blomstringen kun fremskyndet 5 dage mod 10
dage ved at sprøjte med GA tidligere i kulturen,
mens Poole og Ying (1966) med udsprøjtning af
100 ppm GA ved KD's begyndelse eller 14 dage
senere ingen større indflydelse finder i sorten
'Blueship's udvikling og blomstringstidspunkt.

Blomsterantal og -diameter

Blomsterantallet reduceres ved GA-behandling i
den 4. KD's uge i sorten 'Indianapolis Yellow'
fra 9,2 til 4,2 pr. plante (Stuart og Cathey 1962).

Cabler (1965) finder derimod med 150 ppm
GA udsprøjtet kort før KD et forøget antal af
fuldt åbne blomster, og Gørtz (1968), der sprøj-
tede med 100-1000 ppm i 1. og 3. KD's uge, får
ligeledes en forøgelse af antallet af blomster pr.
plante.

Blomsterdiameteren ændres ikke med 150 ppm
GA udsprøjtet kort før KD (Cabler 1965).

Frisk- og tørvægt

Stuart og Cathey (1962) udførte et forsøg med
sprøjtning med 3 x 250 ppm G A 14, 16 og 18
dage efter KD, hvor der blev taget tørstofprøver
10 og 40 dage efter sidste GA-behandling. Føl-
gende resultater fremkom i forhold til ubehand-
lede:

Tørstofprøver

Del af planten 10 dage 40 dage
efter efter

øverste del af stængel (uden blade) +51% +23%
nederste del af stængel (uden blade) + 3 % + 18%
øverste blade ~ 5% + 8%
nederste blade -̂  3% -=- 12%
hele planten -f- rod +8,6% + 8,9%

En gentagelse af forsøget gav lignende resul-
tater.

Sachs og Kofranek (1963) har ligeledes fået
en stigning af tørvægten for hele planten + rod,
samt for roden alene.
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Cabler (1965) skiiver om sine forsøg, at tør-
vægten reduceres, mens Poole og Ying (1966)
finder tørvægten uændret efter GA-behandling,
men da det i begge tilfælde drejer sig om tør-
vægten af bladene alene, kan disse resultater ud-
mærket korrespondere med Stuart og Cathey's
forsøg.

Friskvægten reduceres i bladene efter behand-
ling med 150 ppm 6 dage før KD {Cabler 1965).

Næringsindhold

GA ændrer ikke indholdet af K og P i blade og
stængler. Ej heller ændres N i bladene, men
GA giver lavere N-indhold i stænglerne. Lige-
ledes sænker GA Mg-indholdet i stængler, mens
Ca-indholdet forøges {Cabler 1965).

Derimod finder Poole og Ying (1966) i blad-
analyser, at GA sænker indholdet af N, P og K.

ldol-3-eddikesyre (IAA)

Resumé

IAA hæmmer knopdannelsen i chrysanthemum.
Jo hyppigere anvendelse og jo kraftigere koncen-
tration, des stærkere hæmning.

Knopinduktion og blomsterudvikling

Auxinindholdet falder, når chrysanthemum in-
duceres til blomstring {Shaw og Rogers 1966).

Det kunne derfor forventes, at nogle auxiner
vil sinke knopdannelsen.

Dette finder Harada (1967) da også, idet 0,02-2
ppm IAA tilsat voksemediet i en meristemkultur
med sorten 'Honeysweet' hæmmer blomster-
initiering og udvikling.

Lindstrom og Asen (1967) får kraftigere hæm-
ning af knopdannelsen jo hyppigere anvendelse
og jo kraftigere koncentration, der anvendes.
Toppen af planterne blev ved behandlingen dyp-
pet i en opløsning IAA tilsat 0,1% Tween 20. 25
ppm tilført sorten 'Iceberg' hver dag giver således
kun få dages forsinkelse, 400 ppm hver dag giver
80 dages forsinkelse, mens 400 ppm tilført hver
18. dag ingen ændringer medfører.

Cytokininer
Blomstringstid

I en meristemkultur med sorten 'Honeysweet',
hvor voksemediet er til sat 0,02-2 ppm kinetin fås
en lille fremskyndelse af blomstringen {Harada
1967).

Blomsterholdbarhed

Neddypning af blomsterhovederne af sorten
'Cream Yellow Princess Anne' i 1 minut i 10
ppm N6-benzyladenin forlænger blomstringen
med 5 dage. 10 ppm er bedre end 20, 25, 50 og
100 ppm {Wesenberg og Beck 1964).

Konklusion

B-9, F-5, CCC og Phosfon. CCC synes at være
uden betydning til brug i pottechrysanthemum,
da der findes bedre produkter til at give mere
kompakt vækst.

Phosfongranulat iblandet jorden før potning
må for øjeblikket anses for mest aktuelt til re-
tardering af pottechrysanthemum om somme-
ren. Det er for tiden det eneste middel, der på
denne årstid giver en hensigtsmæssig vækstregu-
lering af middelhøje og høje pottesorter. Der
bør bruges en koncentration, der hellere må være
lidt for lav end lidt for høj til den aktuelle sort.
Der er så mulighed for at efterregulere med B-9
(eller A.R.-85), hvis man kommer ind i en god
vækstperiode og undlade sprøjtning med B-9,
dersom væksten er mindre kraftig.

Til efterårs- og vinterkulturer vil B-9 være at
foretrække, både fordi det på disse årstider har
bedre virkning end om sommeren, og fordi det
er mere fleksibelt at anvende end Phosfon. Der
er dog ikke noget i vejen for, at Phosfon kan
anvendes også på disse tider af året. Phosfon
har dog den store skavank, at virkningen bevares
i jorden langt ud over den ene kultur, og der er
ingen kontrol med, hvor den Phosfon-behandlede
jord havner, når planten kasseres.
Ethrel. Kan muligvis bruges i forbindelse med
knibningen for at fremme brydningen, men er
endnu ikke tilstrækkeligt afprøvet til kommer-
cielt brug i pottechrysanthemum.
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Kemisk knibning. Store forventninger stilles til
de kemiske knibningsmidler, der vil kunne be-
grænse det ofte tidskrævende arbejde den manu-
elle knibning er, samt hindre spredning af syg-
domme under knibningsarbejdet. Men også her
trænges der til yderligere afprøvning inden de
generelt kan anbefales til pottechrysanthemum.
Kemisk udknopning. Disse midler, som især har
vist sig effektive i sorterne 'Princess Anne' og
'Fred Shoesmith', har for tiden ingen interesse
til pottechrysanthemum her i landet, da vi ikke
udknopper denne kultur, (derimod vil det have
stor interesse i forbindelse med snitchrysanthe-
mum).
Gibberellin. GA vil næppe få større betydning
til pottechrysanthemum, der kræver KD for at
blomstre. GA kan eventuelt komme på tale i
specifikke tilfælde, f.eks.: hvis man af vanvare
har givet for meget Phosfon, hvis der ønskes
forlængelse af blomsterstilken i visse sorter, eller
hvis der ønskes en fremskyndelse af blomstringen
op til en af højtiderne. Normalt er man dog ikke
interesseret i en strækning af internodierne, så
derfor er det uvæsentligt, at GA har andre posi-
tive egenskaber, såsom fremskyndelse af bryd-
ninger samt øgning af blomster antallet.
Indol-3-eddikesyre. IAA har ud fra vor nuvæ-
rende viden ingen interesse i forbindelse med
pottechrysan themum.
Cytokininer. Cytokininer har vist en positiv ind-
flydelse på blomstringstiden og blomsterhold-
barheden, men der forestår endnu en del under-
søgelser, før de eventuelt kan anvendes i prak-
tisk gartneri.

CISSUS L.
B-9 og CCC
Hasselberg (1970) skriver, at Cissus (arter og
sorter ikke angivet) reagerer på B-9 og CCC på
lignende måde som Hibiscus.

Konklusion
Dette skulle betyde, at CCC har god vækstre-
tarderende virkning hos Cissus, og at B-9 giver
væsentlig mindre retardering end CCC.

CLERODENDRUM L.
B-9 og CCC
Helfert (1969) skriver, at ved det tyske institut
for havebrug i Ahlem ved Hannover har man
tilført CCC med gødningsvandet i en Cleroden-
drum-kuitur fra 10. december-27. april og fået
planterne til at blomstre rigt på 20 cm korte
skud.

Hildrum (1970b) har udført forsøg med B-9 og
CCC til Clerodendrum og kun fået ringe virkning
ved udsprøjtning af 0,5-1,0% B-9 eller 0,25-0,5%
CCC, mens udvanding af 0,25-1,0% CCC med
50 ml pr. potte tilført under KD gav kortere
vækst og tidligere blomstring. Tilføres CCC un-
der LD kan der fås forøget skudlængde. Virk-
ningen af CCC varierede noget fra forsøg til for-
søg, og bedste behandlingstidspunkt og koncen-
tration er endnu ikke helt klarlagt, men nye for-
søg er sat i gang.

Konklusion

B-9 giver kun ringe retardering hos Clerodendrum,
mens CCC under visse omstændigheder giver
kortere vækst og tidligere blomstring.

COLEUS Lour.
B-9
Cathey (1969) har udsprøjtet 0,5% B-9 på Coleus-
sorten 'Chartreuse' og fået 14% lavere planter.

F-5
I samme forsøg som med B-9 fik Cathey (1969)
ved sprøjtning med 0,5% F-5 på Coleus-sorten
'Chartreuse' 46% lavere planter og længere va-
rende virkning end med B-9. Der forekommer
ingen bladskader med denne koncentration F-5.

CCC
CCC giver kortere internodier i Coleus (Cathey
1961), og ifølge Hasselberg (1970) giver CCC
lignende virkninger på Coleus som på Hibiscus.

Okoloko og Lewis (1968) finder, at CCC hæm-
mer hovedaksens vækst i Coleus blumei Bentham
og stimulerer samtidig væksten af sideknopper.
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Phosfon
Med Phosfon fås koftere internodier i Coleus
{Cathey 1961).

Gibberellin (GA)
Bostrack og Struckmeyer (1967) får ved sprøjt-
ning 3 gange pr. uge med 50 ppm GA en forlæn-
gelse af internodier samt hyponasti og klorose i
C. blumei. Desuden fås tyndere stængler, og
stiklinger taget af de behandlede planter giver
dårligere rodning.

Smith (1967) finder, at sprøjtning på C. blumei
med 50, 100 eller 1000 ppm GA én gang ugentlig
i 6 uger giver højere planter med flere internodier.
På de ikke knebne planter sinker GA blomstrin-
geng 2 uger, mens én gang knebne planter med 2
grene ikke kommer i blomst på 112 dage (for-
søgets varighed). Endvidere reducerer GA kloro-
fylindholdet i bladene med ca. 50%. Dette for-
hold er årsag til, at bladene efter GA-behand-
ling bliver lysere.

Konklusion

Retardering af Coleus kan opnås - mere eller
mindre - med alle afprøvede retarderingsmidler.
Da Phosfon bør undgås på grund af sin virkning
i jorden udover én kultur {Cathey 1964), synes
CCC, i hvert fald indtil F-5 kommer i handelen,
at være mest velegnet.

Gibberellin ser ikke ud til at have nogen positi-
ve virkninger hos C. blumei.

COLUMNEA L.

B-9
Columnea reagerer på B-9. Bedst virkning fås ved
sprøjtning med omkring 0,25% B-9 (aktivt stof).
Eventuelt må der sprøjtes et par gange {Lavsen
1968).

CCC
CCC anvendt til C. crassifolia Brongn. 'Vega' en
måned efter knibningen i samme dosis som til
poinsettia, kan give små planter med ca. 10 cm
lange skud hængende ned langs pottekanten.
Ved CCC-behandlingen fås samme tid fra knib-
ning til knopdannelse, mens blomstringen forsin-

kes 2-4 uger i forhold til ubehandlede {Haualand
1964).

Phosfon
Phosfon giver væksthæmning i Columnea {Behrens
1966).

Konklusion
Columnea retarderes af både B-9, CCC og Phos-
fon.

CRASSULA L.

CCC
Lemper (1965) skriver, at retardering i Crassula
rubicunda Mey er stærkt påkrævet, og har prøvet
med udvanding af 100 ml 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 og
0,5% CCC (aktivt stof). Ved 0,4% CCC frem-
kom rodskader, derfor anbefales kun 0,2-0,3%.
Med disse koncentrationer fås en tydelig retarde-
ring og mørkere bladfarve, men forsinket blom-
sterudvikling. Behandlingen foretages ca. 3 uger
efter potning. 2 behandlinger med 2 ugers mel-
lemrum giver næsten samme retardering som én
behandling.

Phosfon
Lemper (1965) finder endvidere, at 4,5-22,5 g
Phosfon (aktivt stof) pr. m3 jord kun giver ringe
retardering i C. rubicunda, og der er næsten ingen
forskel mellem koncentrationerne. Derimod bli-
ver stænglerne kraftigere med stigende koncen-
tration Phosfon, således at opbinding undgås.
Også blomstringen forsinkes. Jo stærkere koncen-
tration, des meie sinkes blomstringen.

Gibberellin (GA)
Ifølge Aytoun og Hey (1958) giver sprøjtning 2
gange med 0,5 ml 10 ppm GA pr. plante på ro-
dede stiklinger af Crassula arborescens Willd. en
kraftig vækststimulering.

Konklusion

Både CCC og Phosfon kan anvendes til stabili-
sering af stænglerne i C. rubicunda, således at op-
binding undgås. Ønskes en egentlig retardering,
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synes udvanding af CCC dog bedst anvendelig,
men blomstringen sinkes.

Gibberellin giver kraftig vækststimulering i C.
arboreseens.

CYCLAMEN PERSICUM Mill.

B-9 behandling af Cyclamen retarderer blomster-
stænglerne for kraftigt, men behandling på salgs-
tidspunktet kan forlænge holdbarheden betyde-
ligt. Der anvendes 0,125% B-9 (aktivt stof)
(Lavsen 1968).

Gibberellin (GA)
Itakura, Shiraki og Shiraki (1957 og 1958) rinder,
at GA fremmer blomstringen 20-25 dage i Cycla-
men og giver samtidig større blomster og læn-
gere blomsterstilke.

Jansen (1960a) har udført forsøg med GA til
Cyclamen og anbefaler at sprøjte indtil 3 gange
med en uges mellemrum, første gang når blom-
sterstilkene er 1-2 cm. Der anvendes 10-50 ppm
GA og udsprøjtes 10 ml pr. plante, hvorved op-
nås gennemsnitlig 14-18 dage tidligere blomstring.
Desuden opnås, at flere blomster springer ud
samtidig, således at salgsværdien øges. Behand-
lingen har ingen indflydelse på blomsternes hold-
barhed.

Undersøgelser af Myoda og Okumura (1961)
viser, at 2 gange sprøjtning med \ ml 50 ppm
GA pr. plante fremmer blomstringen 2 uger,
men giver unormal vækst. Derfor anbefales det
at nøjes med 1 gang 50 ppm eller 2 gange 10
ppm, selvom blomstringen derved kun fremskyn-
des henholdsvis 10 og 7 dage.

Ifølge Möhring (1961) fremmes blomstringen
6-8 dage ved sprøjtning på Cyclamen med Gibboe,
når blomsterstilkene er 3-5 cm lange, og inden
knopperne viser farve. Ved senere sprøjtning sker
der en uønsket cellestrækning i blomsterstilken,
som derved bliver længere, blødere og let krum.

Gorini (1965) har til Cyclamen sprøjtet 10, 30
og 50 ppm GA i september 1, 2, 3 og 4 gange og
fået tidligst og rigeligst blomstring med 10 ppm
3-4 gange med 24 timers mellemrum, udsprøjtet
når knopstilkene er 4-5 cm lange. 2 gange 30
ppm med 6 dages mellemrum fremmer også
blomstringen, men giver lang og svag vækst.

Anonym (1966) meddeler, at det er mest fordel-
agtigt at anvende 1-10 ppm G A til at fremme
blomstringen.

Konklusion

B-9 kan forbedre holdbarheden hos Cyclamen,
og gibberellin fremskynde blomstringen 1-3 uger.

DATURA L.

B-9, CCC og Phosfon
I et orienterende forsøg finder Lavsen (1967c), at
B-9 sprøjtning med 0,2 eller 0,4% aktivt stof og
udvanding af CCC med indtil 0,5 g aktivt stof
pr. plante er uden retarderende virkning på Datura.
Tværtimod har de behandlede planter tendens til
at blive højere end de ubehandlede. Udvanding
af 25 ml 0,06% Phosfon (aktivt stof) pr. 12 cm
potte giver derimod ca. 12 cm lavere planter
end ubehandlede, svarende til en retardering på
25%.

Konklusion
Phosfon synes indtil videre at være eneste re-
tarderingsmulighed i Datura. 25 ml 0,06% Phos-
fon pr. 12 cm potte svarer til ca. 20 g aktivt
Phosfon pr. m3 pottejord.

DIANTHUS CARYOPHYLLUS L.

(Nelliker)
B-9
Sprøjtning med 1% B-9 (aktivt stof) 1, 2 eller
4 gange med 3 ugers mellemrum begyndende
efter knibning, når skuddene er ca. 2 cm, redu-
cerer ikke højden i en pottekultur med nellike-
sorterne 'Bailey's Apricot' og 'Bailey's Splendour',
men sinker blomstringen 10 dage (Smith og
Harnett 1969).

CCC
Kofranek, Sciaroni og Kubota (1962) får kraftig
retardering ved udvanding af 60 ml 0,25, 0,5 og
0,75% CCC (aktivt stof) 2 gange med 3 ugers mel-
lemrum. Forsøgene blev udført med sorterne 'Car-
dinal Sim','Exquisite', 'White Sim' og 'Hollywood
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Sim'. Da 'Cardinal Sim' bliver skadet ved 0,75%
CCC anbefales det generelt at anvende 0,5%,
hvormed der kan produceres planter, der er
knap halvt så høje som ubehandlede. Der bliver
dog nogen variation i plantehøjde og blom-
stringstidspunkt. En sortering er derfor nødven-
dig inden salg. Det menes, at kompakte nelliker
i små potter vil have muligheder som udplant-
ningsplanter til haveanlæg.

Frohn (1966) rinder, at udvanding af 35 ml 0,
0,1, 0,2, 0,4, 0,8 og 1,6% CCC (aktivt stof) pr. 7
cm potte den 28/9, 23/10 og 13/1 giver en retar-
dering, der stiger med koncentrationen. Stærke-
ste koncentration giver knap halvt så høje planter
som ubehandlede. I et efterfølgende forsøg blev
der den 4/3, 26/3 og 27/4 udvandet henholdsvis
0,8, 0,8 og 1,6% CCC eller udsprøjtet 0,4, 0,4 og
0,8% CCC på sorterne 'Improved G. J. Sim'
og 'Red Sim', og der fås en retardering på 26-27%
ved sprøjtning med CCC i begge sorter samt ved
udvanding af CCC i 'Improved G. J. Sim',
mens udvandingen af CCC i 'Red Sim' giver
43% retardeiing. Det vil sige, at der i 'Improved
G. J. Sim' fås samme virkning ved sprøjtning
som ved udvanding af CCC, på trods af, at der
ved sprøjtning kun er anvendt halvt så meget
aktivt stof. Forfatteren mener, at man kan for-
kultivere snitkulturen af nelliker i potter og
derunder behandle med CCC. Ved omplantning
1 bede vil planterne hurtigt vokse normalt, således
at kun de nederste dele af planterne vil være re-
tarderet.

Smith og Harriett (1969) har udvandet 60 ml
0,6% CCC (aktivt stof) 1, 2 eller 4 gange med 3
ugers mellemrum, begyndende når skuddene er
2 cm lange efter knibning. I sorten 'Bailey's
Apricot' reduceres højden ved én behandling fra
46 cm til 36 cm, mens 4 behandlinger leducerer
højden med yderligere 9 cm. I 'Bailey's Splen-
dour' reduceres højden fra 56 til 44 cm enten 1,
2 eller 4 behandlinger foretages. Desuden frem-
mes blomstringen med CCC, fordi færre blade
dannes inden blomsterinitiering. Der kan dog
blive 4-5 ugers spredning i blomstringstidspunk-
tet i 10 ens behandlede planter.

Scott (1970) har udvandet 0,6 og 0,9% CCC
(aktivt stof) med 60 ml pr. 9 cm potte til 'Bailey's

Apricot' i et sommer- og et vinterforsøg. Om
sommeren opnås bedst virkning ved 5 behand-
linger med 3 ugers mellemrum, og om vinteren
ved 6 behandlinger med 4 uger imellem. Højde-
reduktionen er størst, når behandlingen begynder
i en tidlig vækstfase, om sommeren lige efter
knibning. Om vinteren kan man vente med at
begynde behandlingen til skuddene har 5-6
bladpai. Planterne reagerer kraftigst på CCC
omkring tidspunktet for blomsterinitiering, idet
internodierne vokser hurtigst netop på dette tids-
punkt. Gives dagforlængelseslys, synes en CCC-
behandling ved begyndelsen af belysningsperio-
den at være væsentlig for at opnå maximal højde-
reduktion. Anvendes belysning kan man lade
alle brydninger efter knibning vokse ud og sætte
blomster og derved få 12 eller flere blomster
på én gang og alligevel få tilstrækkelig vegetativ
vækst til at få en harmonisk opbygget plante.
Spredningen i blomstringstidspunktet er for de
belyste planter om sommeren 7 dage og om vin-
teren 25 dage, for ubelyste henholdsvis 9 og 36
dage, d.v.s., at man om sommeren kan plante
f.eks. 3 planter pr. potte og få et nogenlunde
ensartet produkt. Blomstringen fremskyndes
med CCC nogle få dage i vinterkulturen, mens
blomstringstidspunktet stort set forbliver uæn-
dret om sommeren. Blomsterstørrelsen bliver re-
duceret noget med CCC, men dette forhold for-
ringer ikke planternes udseende. Følgende sorter
anbefales som pottesorter: 'Royalette', 'White
Elegance' og 'Bailey's Apricot'. Sim-sorterne
kræver flere behandlinger med CCC end disse 3
sorter og bliver heller ikke så velformede.

Phosfon
Smith og Harriett (1969) finder, at 12, 24, og 48 g
aktivt Phosfon pr. m3 pottejord ingen virkning
har på væksten af nellikesorterne 'Bailey's Apricot'
og 'Bailey's Splendour'.

Konklusion
Nelliker kan retarderes ved udvanding eller
sprøjtning med CCC, mens B-9 og Phosfon ingen
virkning har på højdevæksten i de afprøvede sor-
ter.
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DIEFFENBACHIA Schott.

B-9, CCC og Phosfon
Ifølge Lavsen (1968) reagerer Dieffenbachia ikke
på B-9. Cathey (1961) finder, at Dieffenbachia
ikke reagerer på CCC og Phosfon. Doseringer
på 100-500 gange af, hvad der anvendes til potte-
chrysanthemum kan dog give dværgvækst og
indtørrede bladrande.

Konklusion
Dieffenbachia reagerer hverken på B-9, CCC eller
Phosfon.

ERICA L.
CCC
Stahn (1966) har udført forsøg med udvanding
af 0,4-1,6% CCC (aktivt stof) til Erica x hybrida
hört. 'Roy Eduard' og anbefaler én gang udvan-
ding med 50 ml 1,5% CCC pr. 9 cm potte med 2
planter. Derved fås mere kompakt vækst, ca.
10 gange så stort knopantal og blomstringen
fremmes, idet kulturtiden reduceres fra 30 mdr.
til 18 mdr. Desuden opnås, at alle planter kom-
mer i knop, hvor man uden CCC må regne med
1/3 af planterne som usælgelige på grund af
dårlig knopsætning. Behandlingen blev udført
omkring det tidspunkt, hvor skuddene afslutter
den vegetative vækst.

Konklusion
CCC synes at have mange og store positive virk-
ninger hos £Wea-kulturen.

EUPHORBIA FULGENS Karw.
(Koralranke)
CCC
Hildrum og Mathisen (1968) har med held dyrket
koralranke som potteplante. Kulturdata var:
Stikning den 2/4, 3 rodede stiklinger pottet pr.
12 cm potte den 10/5, knibning og KD-behand-
ling fra den 20/5, sprøjtning med 0,5% aktivt
stof CCC den 10/6 og begyndende blomstring
15/7 (anses for salgstidspunkt). Den 3/9 står
planterne endnu i fuld blomstring. Det angives,
at det er nødvendigt at tilsætte spredemiddel til
CCC, da bladene på koralranke er voksbelagte.

Konklusion

CCC kan retardere koralranker, hvorved disse
kan anvendes som potteplanter.

EUPHORBIA PULCHERRIMA Willd.

(Poinsettia)
B-9
Resumé
B-9 kan bruges til retardering af poinsettia. Sam-
menlignet med CCC skal der bruges stærkere
koncentration for at opnå samme retardering.
Til gengæld tåles B-9 i højere koncentration end
CCC ved udsprøjtning.

B-9 udsprøjtes én til flere gange på bladene
af saftspændte planter, første gang når de rodede
stiklinger har godt fat - eller på knebne planter -
når brydningerne begynder at strække sig, der-
efter med 2 eller 3 ugers mellemrum. Der kan
sprøjtes med koncentrationer på 0,5-1% aktivt
stof. Sorterne reagerer ikke ens. B-9 retarderer
kun væksten i poinsettia de første 3-4 uger efter
behandlingen. Ved 2 gange sprøjtning med 0,75
eller 1% B-9 kan fås indtil 43% højdereduktion.
Farven på løvbladene bliver en nuance mørkere
med B-9, men antallet ændres ikke, og ved sprøjt-
ning med indtil 1 % opstår der ingen bladskader
af betydning.

Braktédiameteren formindskes med B-9, mens
antallet kan blive reduceret med stærke koncen-
trationer, og farven bliver ikke ligeså intensiv
som ved brug af CCC. Udviklingen af blom-
sterne kan blive forsinket nogle få dage.

Anvendelsesmåde
Sprøjtning er den eneste metode, hvorpå B-9
tilføres poinsettia og er anvendt i alle efterføl-
gende referende forsøg.

Visse foranstaltninger synes at være vigtige
ved udsprøjtning af B-9 på poinsettia for at undgå
bladskader. Planterne skal være nyvandede, godt
saftspændte og må ikke tørre ud det første døgn
efter sprøjtning. Det anbefales at vande plan-
terne hen på eftermiddagen og derefter sprøjte
med B-9 senere samme dag (Rogers 1964).Forsøg
har vist, at afhængig af plantestørrelse og blad-
masse er det passende at udsprøjte 100-200 ml
sprøjtevæske pr. m\MUnch og Fritzsche 1970).
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Euphorbia pulcherrima
B-9

Behandlingstidspunkt

Da braktéerne først vokser, når stængelvæksten
er i aftagende, fås den største retardering af stæng-
len i forhold til braktéerne ved tidlig behandling.
Det bedste behandlingstidspunkt anses for at
være, når de rodede stiklinger har godt fat -
eller på knebne planter, når brydningerne be-
gynder at strække sig. Der fås f.eks. god retarde-
ring med B-9 ved sprøjtning med 1% ca. 14 dage
efter potning og med gentagelse af behandlingen
en uge senere {Shanks 1966).

Besenær (1967) sprøjtede med 0,5 og 1,0%
B-9 1 og 11 dage efter potning og får derved kun
relativ lille retardering af braktéerne, hvilket be-
kræfter Shanks betragtninger.

Bror son (1966) får god retardering af inter-
nodierne ved sprøjtning med 0,75% 14 dage efter
potning og igen en måned efter 1. gang, mens
Lindemann og Konschak (1967) med behandling
10 og 30 dage efter potning ikke får tilstrækkelig
retardering med 0,2-0,5%. Lindstrom (1967) får
heller ikke tilstrækkelig retardering ved sprøjt-
ning hver uge med 0,75% B-9.

Koncentration (aktivt stof)
0,25% B-9 har kun mindre virkning på højde og
braktédiameter (Loeser og Essig 1967a).

Ved sprøjtning med 0,1% B-9 6 dage efter pot-
ning reduceres højden 0-18% afhængigt af sorten.
0,25% B-9 reducerer højden 3-27% og en op-
løsning på 0,5% B-9 giver 8-29% lavere plante-
højde {Sytsema 1964b).

Kohl et al. (1963) har brugt indtil 0,8% B-9
og får indtil 36% lavere planter, uden at der
opstår bladskader. Rogers (1964) skriver,at 1-1 \%
B-9 synes at være nødvendigt for at opnå samme
retardering som med 0,3% CCC udvandet. Lar-
son (1964) får da også højden effektivt retarderet
med 1,0-1,5% B-9, mens Joiner og Harrison (1967)
med samme koncentrationer får svære bladskader
2 dage efter sprøjtning. Skaderne er dog over-
vundet, når de er salgstjenlige, kun med tab af
nogle blade.

Sprøjtning med 3 x 0,25% B-9 giver i'Indiana-
polis Red' en retardering svarende til 0,125%
CCC udvandet, idet begge dele reducerer højden
med 14%. 1 x 0,5% giver halvt så stor virk-

ning (7%) og 1 x 1% giver 10% lavere planter.
Ifølge Shanks (1966) fås ved sprøjtning med

2 x 1% B-9 i 'Indianapolis Red', 'Elisabeth
Ecke' og 'Paul Mikkelsen' gennemsnitlig en
højdereduktion på 44%, mens 1 x 1 % giver
27% lavere planter. D.v.s., at der fås noget kraf-
tigere retardering end foregående år. Ved en
koncentration på 1% kan der opstå forbigående
lette bladskader.

Bror son (1966) opnår med 2 X 0,75% B-9
nær samme højdereduktion som med 1 /4 g CCC
udvandet pr. 11 cm potte med én plante, og der
fås ved denne koncentration ingen bladskader.
Besenier (1967) finder, at 2 x 0,5% giver næsten
lige så stor højdereduktion som 2 x 1% og får
ved højeste koncentration ingen bladskader af
betydning.

0,2 og 0,5% B-9 1 eller 2 gange giver ikke til-
strækkelig retardering i sorterne 'Z nr. 63', 'Elisa-
beth Ecke' og 'Paul Mikkelsen' {Lindemann og
Konschak 1967).

Lindstrom (1967) har udsprøjtet 0,75% B-9
hver uge og får ikke reduceret højden tilfreds-
stillende i 'Paul Mikkelsen'. Endnu mindre re-
tardering fås ved sprøjtning hver anden eller
hver tredie uge.

Sorter
B-9 har større virkning på 'Elisabeth Ecke' end
på 'Paul Mikkelsen', og der er næsten ingen virk-
ning af B-9 på 'Stoplight' (Besemer 1967).

Sytsema (1964b) finder, at sorten 'Cardinalis'
ikke reduceres i højden så meget som 'Impromp-
tu', 'Viking' og 'Albert Ecke'. Ved sammenlig-
ning mellem 'Cardinalis' og 'Albert Ecke' året
efter, fås dog ikke denne forskel (Sytsema 1965b).

Med en koncentration på indtil 0,5% reduceres
braktédiameter en ikke i 'Albert Ecke', mens
diameteren bliver indtil 28% mindre i sorten
'Viking' (Sytsema 1964b).

Der er dog ikke så store forskelle i sorternes
reaktion på B-9 som på CCC (Rothenberger
1965).

De vækstretarderende midler har kun ringe
virkning i sorten 'Eckespoint C-l', men det er
bemærkelsesværdigt, at B-9 i denne sort har
lige så god eller bedre virkning, end sprøjtning
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med tilsvarende koncentration CCC (Kiplinger
1969).

Bestandighed

B-9 har kun kortvarig virkning i poinsettia
(Ganslmeier 1968). Ved at foretage målinger hver
uge efter sprøjtning med B-9, viser det sig, at
B-9 giver højdereduktioner de første 3-4 uger
efter behandlingen. Derefter er der ingen forskel
1 tilvæksten for B-9 parcellen og ubehandlet
(Sytsema 1965b).

Tilsvarende finder Joiner og Harrison (1967),
at virkningen er størst de 2 første uger efter
sprøjtning.

Stængel
0,25% B-9 giver kun lille reduktion af højden
(Loeser og Essig 1967). 0,5% udsprøjtet 1 eller
2 gange giver heller ikke tilstrækkelig reducering
af stængellængden (Lindemann og Konschak
1967).

Mens man i en tidlig startet efterårskultur nær-
mest får stimuleret væksten i poinsettia med
B-9, fås der ved potning 27. september en retar-
dering på omkring 30% med 2 x 0,5% B-9
(Kiplinger og Miller 1966).

Bror son (1966) får med B-9 mere ensartet højde.
I hans forsøg giver 2 x 0,75% B-9 lavere planter
i sorten 'Paul Mikkelsen' i en kultur, der er
pottet først i april og salgstjenlige midt i juni,
med KD begyndende på pottedatoen. Lindstrom
(1967) får med samme sort og koncentration,
ved sprøjtning hver uge, kun 16% kortere stængel,
mens sprøjtning hver anden og hver tredje uge
har endnu mindre virkning.

Højden reduceres ikke lige meget i forskellige
år, fremgår det af nogle forsøg udført af Shanks
(1965 og 1966). Som gennemsnit for sorterne
'Indianapolis Red', 'Elisabeth Ecke' og 'Paul
Mikkelsen' fås med 2 x 1% B-9 en stængel-
længde 44% kortere end ubehandlet, mens
1 x 1 % reducerer højden med 27% (Shanks
1966).

Ved formering af den høje sort 'Cardinalis'
den 3/8, oppotning 26/8 og sprøjtning med 0,125%
eller 0,25% B-9 den 19/9 og 13/10 fås 15 cm
lavefe planter svarende til 25% retardering
(Manch og Fritzsche 1970).

Blade

Bladene bliver en nuance mørkere efter sprøjt-
ning med B-9 (Brorson 1966). I modsætning hertil
får Münch og Fritzsche (1970) efter B-9 behand-
ling lidt lysere blade.

Antallet af blade ændres ikke (Lindemann og
Konschak 1967). Bror son (1966) får ingen blad-
skader med 0,75% B-9, og Besemer (1967) finder
ingen bladskader af betydning med 1%.

De bladskader, der opstår ved sprøjtning med
1% B-9, er kun af midlertidig karakter og har
ingen betydning på salgstidspunktet. Sprøjtnin-
ger med 5-7 dages interval synes ikke at give
skader udover, hvad der kan fås ved første sprøjt-
ning (Shanks 1966).

Braktédiameter

Braktéerne bliver endnu mindre efter sprøjtning
med B-9 end efter CCC-behandling (Kohl et al.
1963).

Bror son (1966) får således med den koncentra-
tion B-9 og CCC, der giver samme højdereduk-
tion, 17% mindre braktédiameter med B-9 og
med CCC udvandet kun 9% mindre diameter.

I et forsøg, hvor braktédiameteren er målt i
2 sorter, finder Sytsema (1964b) kun formind-
skelse af braktéerne i sorten 'Viking', mens der
ingen ændring forekommer i sorten 'Albert Ecke'.

Kiplinger og Miller (1966) skriver, at brakté-
diameteren formindskes som regel. Men ved kun
1 sprøjtning lige efter potning, kan der også fo-
rekomme større eller uændret diameter.

Braktédiameteren reduceres f.eks. med 5-10%
ved sprøjtning med 0,5-1% B-9 1 eller 2 gange
1 dag eller henholdsvis 1 og 11 dage efter potning
i sorterne 'Elisabeth Ecke' og 'Paul Mikkelsen'
(Besemer 1967), mens Joiner og Harrison (1967)
ved sprøjtning med 1,0 og 1,5% B-9 én gang 2
uger efter potning i sorten 'Paul Mikkelsen' for-
mindsker braktédiameteren med henholdsvis 10
og 24%.

Shanks (1965) får braktédiameteren formind-
sket med 20% af 1 x 1 % B-9 og med 7% af
3 x 0,25% B-9, i sorten 'Indianapolis Red',
mens Shanks (1966) ved sprøjtning 1 eller 2
gange med 1% B-9 får henholdsvis 12 og 19%
mindre braktédiameter som gennemsnit for 3

767



Euphorbia pulcherrima
B-9 - F-5 - CCC

sorter. Samme forfatter skriver videre, at jo
tidligere i kulturen B-9 bliver udsprøjtet, des
mindre retarderes braktédiameteren i forhold til
retarderingen af stænglen.

Manch og Fritzsche (1970) finder i et forsøg,
at braktéerne bliver smallere og dermed mindre
fyldige efter B-9-behandling.

Braktéantal og -farve

Antallet af braktéer øges med 20% i sorten 'Z nr.
63' ved sprøjtning med 2 x 0,2% B-9, mens
sprøjtning med 0,5% 1 eller 2 gange giver uændret
antal braktéer ved behandling 10 og 30 dage
efter potning. Disse koncentrationer giver dog
næsten ingen retardering af stænglen {Linde-
mann og Konschak 1967).

Joiner og Harrison (1967) reducerer derimod
antallet af braktéer med 28 og 46% i sorten 'Paul
Mikkelsen' ved sprøjtning med henholdsvis 1 og
1,5% B-9 2 uger efter potning.

B-9 giver ikke så intensivt farvede braktéer
som CCC {Kohl et al. 1963).

Blomstringstid

B-9 udsprøjtet 6 dage efter potning forsinker
blomstringen ca. 1 uge i sorterne 'Viking' og
'Albert Ecke' {Sytsema 1964b), mens Besemer
(1967) skriver, at blomstringen ikke forsinkes
noget videre i 'Elisabeth Ecke' og 'Paul Mikkel-
sen', når B-9 udsprøjtes senest 11 dage efter pot-
ning.

Bror son (1966) får kun 2-3 dages forsinket
blomstring i sorten 'Paul Mikkelsen' ved sprøjt-
ning i og 11 måned efter potning. Samtidig fås
ligesom med CCC en mere ensartet blomstrings-
reaktion.

Ved sprøjtning 2 gange med 0,125 eller 0,25%
B-9 3 og 6 uger efter oppotning forsinkes blom-
stringen 5-9 dage i sorten 'Cardinalis' {Münch
og Fritzsche 1970).

Holdbarhed

Der er ikke lavet nogen egentlig forsøg over,
hvorvidt B-9 forøger eller formindsker holdbar-
heden af poinsettia, men Sytsema (1964b) skriver
bl.a., at sorten 'Albert Ecke' hurtigt taber brakté-
erne efter blomstring, især når der er sprøjtet
med B-9.

F-5
F-5, der er en videreudvikling af B-9, er ifølge
Cathey (1969) mere virksomt til poinsettia end
B-9. Ved sprøjtning 3 gange i september måned
med en uges mellemrum med 0,5% aktivt stof
F-5 tilsat 0,1% Tween 20 som spredemiddel fås
12-35% reduceret højde afhængig af sorten. Til-
svarende behandling med B-9 giver 0-12% lavere
planter. Der er ikke konstateret bladskader af
nogen art ved koncentrationer op til 1% F-5.
Bladfarven bliver den samme som med B-9
(d.v.s. en nuance mørkere end ubehandlet.)

De vækstretarderende stoffer B-9, CCC og F-5
har kun ringe virkning på poinsettiasorten
'Eckespoint C-l'. Af de 3 omtalte midler har F-5
bedst virkning. 0,5% F-5 giver 10 cm retardering
{Kiplinger et al. 1969).

Besemer (1969) får retardering af 'Eckespoint
C-l' både med CCC, A.R.-85 og F-5, kraftigst
med F-5, men planteskader kunne forekomme
med A.R.-85 og F-5.

CCC
Resumé

CCC anvendes til vækstretardering af poinsettia.
Det kan enten vandes eller sprøjtes ud. Sprøjt-
ning foretrækkes normalt, da det er mindre
arbejdskrævende og giver mindre kemikaliefor-
brug end udvanding. Der sprøjtes til dryppunktet
på saftspændte planter. Ved udvanding skal jor-
den være gennemfugtet forinden.

I det tidlige forår er bladene mere ømfindtlige,
så det kan være nødvendigt at bruge udvanding
til rodede stiklinger, der pottes fra sidst i januar
til først i marts. Der kan da anvendes 1/8 g ak-
tivt stof pr. plante (f.eks. opløst i 75-100 ml vand
pr. 11 cm potte med 1 plante). Ved potning i tids-
rummet fra 1. marts til midt i august udsprøjtes
CCC med en koncentration på 0,25 % aktivt
stof 2-3 gange (eventuelt flere gange med lavere
koncentrationer og kortere intervaller). Første
gang ca. 10 dage efter potning, og derefter med
ca. 14 dages mellemrum. Fra midt i august til
midt i september sprøjtes 2 gange, og ved pot-
ning sidst i september sprøjtes 1 gang. Knebne
planter sprøjtes første gang 10-14 dage efter
knibning, og derefter med 14 dages mellemrum
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efter behov. Ved udvanding bevares virkningen
6-8 uger, og ved sprøjtning 3-4 uger. Der er mar-
kante forskelle på sorternes reaktion over for
CCC. Virkningen kan formindskes i et varmt
efterår. Pottejordens sammensætning og mæng-
den af den tilførte gødning kan også influere på
virkningen.

Stænglen bliver tykkere og får kortere inter-
nodier, og højden reduceres med indtil 50%.
Bladstilkene bliver kortere og bladpladen lidt
mindre, der kan således stå flere planter pr. m2.
Bladene bliver desuden mere mørkegrønne. Der
kan blive gule bladrande efter sprøjtning med
0,25% CCC, men normalt er dette kun forbi-
gående. Antallet af brydninger efter knibning
ændres ikke med CCC, men der fås en bedre
rodudvikling, og braktédiameteren formindskes,
dog ikke forholdsvis så meget som højden redu-
ceres. Ved sen behandling kan braktéerne blive
buklede, og antallet kan øges ved brug af lave
koncentrationer. Farvningen af braktéerne fore-
går på nær samme tidspunkt som ubehandlede,
og farven bliver i nogle tilfælde mere intensiv i
røde sorter. Poinsettia behandlet med CCC giver
et større antal blomster. Nogle af disse kan frem-
komme ned ad stængelen. Blomstringstidspunk-
tet ændres ikke nævneværdigt, når temperaturen
holdes over 15 °C. CCC giver lidt højere procent-
indhold i bladene af N, P, og K, mens bladenes
tørstofindhold reduceres. Holdbarheden i stue
forlænges ved brug af de normalt anbefalede kon-
centiationer CCC.

Anvendelsesmåde

Udvanding. Udvanding af CCC giver bedre retar-
dering af poinsettia end sprøjtning {Shanks 1965,
Kiplinger et. al. 1967, Cathey og Taylor 1963,
Sytsema 1965b), men udvanding forbruger også
mere aktivt materiale {Shanks 1965) og er mere
arbejdskrævende {Anonym 1967c). Derimod får
Miinch og Fritzsche (1970) lidt mindre retarde-
ring (men bedre kvalitet) ved udvanding af CCC
sammenlignet med samme koncentration CCC
udsprøjtet.

Tør pottejord hæmmer optagelsen af CCC
ved udvanding {Ganslmeier 1968). Lindstrom
(1967) formulerer det ved, at jorden skal gennem-

fugtes forud for udvanding af CCC, mens Shanks
(1965) skriver, at dei skal bruges så meget CCC-
opløsning, at pottejorden gennemvædes. Hvis
der spildes noget på bladene, kan der opstå plet-
ter, men som regel har det ingen betydning på
salgstidspunktet {Besemer 1967).

Ved udvanding kan der f.eks. bruges:

50 ml til en 8 cm potte
75 » » » 10 » »

100 » » » 12 » »

{Loeser og Essig 1967a).
Mens Anonym (1968) anbefaler:

85 ml til en 9 cm potte
105 » » » 10 » »
150 » » » 11 » »

Der fås kun en lille forskel mellem udvanding
én og to gange {Ganslmeier 1968).

Sprøjtning. Ved sprøjtning af CCC bruges kun
1/5-1/6 aktivt materiale i forhold til, hvad der
anvendes ved udvanding {Shanks 1965), og sprøjt-
ning er mindre arbejdskrævende {Anonym 1967c).
Ved 3 gange sprøjtning kan der fås næsten lige
så stor retardering som ved udvanding {Shanks
1965). Jo længere hen på efteråret behandlingerne
foretages, des større chance er der for, at sprøjt-
ning vil være tilstrækkelig til at opnå den ønskede
retardering, fremgår det af nogle forsøg udført
af Kiplinger og Miller (1966). Planterne skal være
saftspændte ved udsprøjtning og bedst virkning
fås ved sprøjtning i overskyet vejr eller om afte-
nen {Anonym 1968). Der sprøjtes til dryppunktet
{Lindstrom 1967). 100-200 ml sprøjtevæske pr.
m2, afhængig af plantestørrelse og bladmasse, er
passende ved udsprøjtning af CCC {Miinch og
Fritzsche 1970).

Gennem vandingssystem. Det er muligt at tilføre
CCC gennem befugtningssystemet på grusbede.
Ved drypvanding bevæger CCC sig ikke mere
end 15-20 cm væk fra drypstedet, således at dryp-
slangernes indbyrdes afstand ikke bør overstige
30-40 cm. Den kraftigste retardering blev fundet
8-11 cm fra drypstedet. Ved brug af andre be-
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fugtningssystemer, der tilfører vandet noget hur-
tigere, kan det muligvis lade sig gøre med lidt
større afstand {Lavsen 1967a).

Holcomb og White (1970) har ligeledes tilført
CCC gennem vandingssystemet, idet 110 ppm
og 55 ppm CCC blev tilført med gødningsvandet
1 gang om dagen. Der blev tilført 235 og 470ml
opløsning pr. dag pr. 15 cm potte med 3 planter
i 15 eller 30 dage. Dette blev sammenlignet med
ubehandlet og én udvanding af 0,3% CCC. Det
viser sig, at 110 ppm CCC tilført med gødnings-
vandet giver lidt mindre retardering end udvan-
ding af 0,3% CCC direkte i pottejorden, men
forskellen er ikke så stor, at den har nogen
videre praktisk betydning. 55 ppm CCC tilført
med gødningsvandet giver tydelig retardering i
forhold til ubehandlet, men ikke så meget som
110 ppm. Der er ikke signifikante forskelle mel-
lem tilførsel i 15 og 30 dage og ej heller mellem
tilførsel af 235 og 470 ml opløsning pr. dag.

Behandlingstidspunkt

1 tidsrummet 5. oktober til 15. november vokser
ubehandlede planter 28 cm eller gennemsnitlig 5
cm pr. uge. Kurverne for tilvækst af behandlede
planter (CCC eller B-9) følger kurverne for de
ubehandlede, man har derfor ikke kunnet finde
frem til et behandlingstidspunkt, der ikke redu-
cerer væksten af braktéerne. Men da braktéerne
vokser, efter at den kraftigste stængelvækst er
ophørt, vil den største retardering af stængelen i
forhold til braktéerne finde sted ved tidlig be-
handling {Shanks 1966). CCC kan optages gen-
nem rødderne og udvandes derfor 2 uger efter
potning, når rodsystemet er godt i gang {Kip-
linger et al. 1963). Hvis stiklingerne rodes direkte
i potten, udvandes CCC, når stiklingerne har
dannet rødder {Paquet 1966).

I formeringsbedet kan CCC udvandes, når
stiklingerne begynder at vokse {Cathey og Taylor).

Hvis planterne ompottes, skal der behandles
med CCC senest en uge efter oppotning {Lind-
strom 1962).

Udvanding 2 gange med 10 dages mellemrum
giver ikke større vækstretardering end 1 behand-
ling {Lindstrom 1963), mens Wagner (1963) finder,
at udvanding af CCC før 8. august kræver en

ekstra behandling ca. 5 uger senere. 1 behandling
er nok, når behandlingen kan foretages i tids-
rummet 8.-24. august, og efter den 24. august
er udvanding af CCC ikke mere nødvendig.
Gartner et al. (1962) mener, at 2 gange udvanding
af CCC med en måneds mellemrum er nødven-
dig til planter stukket indtil midt i august, og
1 behandling er nok til planter stukket sidst i
august eller først i september.

Poinsettia til juleblomstring bør ikke CCC-
behandles efter 1. oktober {Rogers 1964). Ved
behandling i oktober-november kan der fås buk-
lede, stærkt formindskede braktéer {Runge 1962,
Cathey og Taylor 1963, Will 1966) med efter-
følgende bladtab {Gartner et al. 1962).

I et helårsprogram anbefaler Bror son (1967)
til poinsettia pottet sidst i januar og indtil 1.
marts udvanding af 1 /8 g aktivt stof pr. plante.
Ved potning i tidsrummet fra 1. marts til midt
1 august sprøjtes 2-3 gange, 1. gang 10 dage efter
potning, og derefter med 14 dages mellemrum.
Fra midt i august til midt i september sprøjtes
2 gange, og ved potning sidst i september sprøjtes
1 gang.

Tilsvarende terminer anvendes af Lindstrom
(1967), mens Will (1966) og Ganslmeier (1968)
anbefaler 3-4 uger mellem hver sprøjtning med
CCC, og ved tidlig kultur første behandling i
formeringsbedet, Shanks (1965) har brugt sprøjt-
ning med 1 uges mellemrum.

Selv med CCC er det vanskeligt at kontrollere
plantehøjde i juni-formerede poinsettia på grund
af den hurtige vækst efter potning {Brown 1964).
Forsøgene er udført i Ohio og Californien, hvor
sommeren er meget varmere end i Danmark.

CCC udvandet ved knibning giver ingen højde-
reduktion. Det betyder, at der kun fås virkning,
når planterne er i aktiv vækst {Murashige og
Bacon 1964).

Det bedste behandlingstidspunkt for knebne
planter er, når brydningerne begynder at strække
sig {Shanks 1966). De knebne planter bør først
behandles, når de nye skud er ca. 5 cm lange. I
almindelighed bliver der knebet 2 uger efter op-
potning, og derefter sprøjtet med CCC 4 uger
efter knibning. Knebne planter, der er oppottet
efter 1. september behøver ikke behandling med
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vækstretarderende midler (Ganslmeier 1968),
men Anonym (1968) angiver, at sprøjtning med
CCC på knebne planter bør foretages 10-14 døgn
efter knibning og må gentages 2-3 gange, alt
efter årstid, med 14 dages mellemrum.

Koncentration {aktivt stof)

250 ml 0,8% CCC udvandet pr. 16 cm potte
giver buklede braktéer og tab af løvblade. Ud-
vanding af 0,5% giver god retardering med kun
få eller ingen kemikalieskader, men 0,16% må
indtil videre betegnes for mere sikkert at anvende
ved udvanding {Lindstrom 1962).

Rogers (1964) finder, at udvanding af 0,3%
CCC er rigeligt til meget følsomme sorter, opti-
malt for følsomme sorter, mens der må bruges
ca. 0,5% til mere ufølsomme og 0,6-0,7% til
meget ufølsomme sorter.

Anonym (1966b) anbefaler ved udvanding
indtil 1. september 0,6% CCC

» 10. » 0,5-0,6% CCC
» 20. » 0,3-0,4% CCC

Udvanding af 100 ml 1% CCC pr. 12 cm potte
2 gange giver forbigående klorotiske pletter i
bladranden. 0,4% 2 gange giver ikke bladska-
der og 0,25% 2 gange med 2-3 ugers mellemrum
giver ikke tilstrækkelig retardering i et varmt
efterår i sorten 'Barbara Ecke' {W.-H. 1967).

Bruges der stærkere koncentration end 250
ml 0,25% CCC pr. 16 cm potte, kaster planterne
hurtigere bladene {Marousky og Shanks 1966),
mens Otto (1969) ikke får bladskader ved udvan-
ding af 100 ml pr. 11 cm potte i en koncentration
indtil 0,8% afprøvet på 5 forskellige sorter.

Ved udsprøjtning regnes 0,25% for maximal
koncentration, da denne styrke i visse tilfælde
giver forbigående bladskader {Shanks 1965,
Sytsema 1965b). Sprøjtning 2. eller 3. gang
synes ikke at give yderligere bladskader, end
hvad der eventuelt kan fås ved 1. behandling
{Shanks 1966). Ved sprøjtning med 0,4-0,8%
CCC fås 1-4 blade med klorotiske bladrande
pr. plante {Joiner og Sheehan 1962). På salgstids-
punktet er de fleste af bladskaderne dækket af
nyvækst {Cathey og Taylor 1963).

Til sorterne 'Paul Mikkelsen' og 'Indianapolis
Red' er 2 x 0,25% CCC udsprøjtet med 3 ugers
mellemrum næsten lige så godt som udvanding
af 1/4 gram pr. 10 cm potte, mens 0,5% udsprøj-
tet giver bladrandklorose- og -nekrose. Til mere
ømfindtlige sorter må man prøve sig frem med
svagere koncentrationer (Anonym 1967c).

For danske forhold anbefales udvanding af 1 /8
gram CCC pr. 11 cm potte med 1 plante, ved pot-
ning i januar-februar, da der i tidligt forår let
opstår bladskader. Ved potning fra marts til
midt i september anbefales sprøjtning med 0,25%
indtil 3 gange efter behov med 14 dages mellem-
rum. Denne koncentration kan give klorose, som
dog forsvinder efter 14-20 dages forløb {Bror-
son 1967).

Til 'Annette Hegg' sprøjtes med 0,16% CCC
og ved sprøjtning i oktober-november med 0,12%
(Anonym 1968).

Lignende resultater som ovenfor anført i af-
snittet med koncentrationer fremføres også af
Gartner et. al. (1962), Kofranek et al. (1962), Kip-
Unger og Miller (1966), Paquet (1966), Lindemann
og Konschak (1967), Loeser og Essig (1968), Linde-
mann (1969) samt Manch og Fritzsche (1970).

Bestandighed

CCC bevarer ikke virkningen i længere perioder
{Murashige og Bacon 1964). Både ved udvanding
og sprøjtning retarderes væksten i 4-5 uger
{Sytsema 1965b), men Paquet (1966) finder, at
CCC udvandet har længere virkning end CCC
udsprøjtet.

CCC udvandet 8 dage efter potning giver bedre
virkning de første 25 dage efter behandlingen
end de efterfølgende (og sidste) 25 dage af kul-
turen {Lindstrom 1963). Wagner (1963) finder,
at 6 uger efter udvanding af 100 ml 0,3% CCC
pr. 11 potte vokser planterne normalt igen og
anbefaler derfor en ekstra behandling 5 uger
efter 1. gang for en kultur startet i juli.

Virkningen af sprøjtning med CCC til poin-
settia varer i 3-4 uger, således at flere behandlin-
ger er nødvendig ved tidlige kulturminer. Med
tiltagende antal sprøjtninger øges virkningen.
Der sker en ophobning, og ved ugentlige målin-
ger konstateres tiltagende virkning, således at
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den sidste måling i begyndelsen af december
viser den største effekt (Will 1966).

Ganslmeier (1968) skriver sammenfattende, at
CCC udvandet bevarer virkningen 6-8 uger, og
udsprøjtet 3-4 uger.

CCC udvaskes ikke nævneværdigt af jorden,
hvis der vandes med vandingsvand 2 dage efter
udvanding af CCC (Kiplinger og Miller 1966
samt Kiplinger et al. 1967).

Hvis der nogen tid efter udvanding af CCC
pottes over i en større potte, vokser plantens rød-
der hurtigt ud i den ubehandlede jord, og der
kommer skud af normal længde. Det er i så
fald nødvendigt at gentage behandlingen (Kip-
linger og Miller 1961).

Tages der stiklinger af CCC-behandlede poin-
settia fås virkning også i 2. generation og bedst
efter udvanding af CCC. Men da stiklingspro-
duktionen samtidig reduceres, har det ingen prak-
tisk interesse - medmindre man da dyrker en
knebet kultur og formerer den afknebne stikling
videre (Larson og Mclntyre 1968). I denne for-
bindelse kan nævnes, at Rogers (1964) finder, at
moderplanter sprøjtet med CCC giver 40% lavere
produktion af stiklinger.

Sorter
Der er markante forskelle på CCC's virkning i de
forskellige sorter (Rothenberger 1965, Gugenhan
1967). I nogle sorter fås kraftigere retardering
efter CCC-behandling, medens andre sorter vi-
ser overskudssymptomer hurtigere (Shanks 1966).
At samme sort også kan være følsom både m.h.t.
retardering og overskudssymptomer fremgår af,
at Besemer (1967) skriver, at der fås lettere blad-
skader, samt større højdereduktion i 'Elisabeth
Ecke' end i 'Paul Mikkelsen'.

Ganslmeier (1968) skriver sammenfattende, at
ikke alle sorter tåler CCC lige godt. Mens fx.
'Paul Mikkelsen' og 'Indianapolis Red' tåler
0,3% udsprøjtet uden at få længere varende
klorose, får 'White Ecke' og 'Gloria' alvorlig
klorose og nekrose ved bare én behandling.
'Impromptu' og 'Viking' er ligeledes sarte m.h.t.
CCC, mens 'Barbara Ecke', 'Cardinalis' og 'Stop-
light' tåler det bedre. De sidste 3 hører til de
hurtigtvoksende og behøver derfor en ekstra be-

handling. Endvidere bliver 'Barbara Ecke' be-
tydelig mere hæmmet i væksten end 'Impromptu',
'Cardinalis', 'Gloria' og 'Viking'.

'Stoplight' og 'Mikkelpink' reagerer mindre
på CCC end de øvrige poinsettiasorter (Besemer
1967, Lindemann 1969). Kiplinger et al. (1967)
får dog også i 'Mikkelpink' en god retardering, og
Will (1966) skriver, at de hvide og rosa sorter
reagerer kraftigt på CCC efterfulgt af sorterne
'Impromptu', 'Imperator' og 'Gloria', mens 'Bar-
bara'- og 'Elisabeth Ecke', 'Viking' og 'Paul
Mikkelsen' reagerer mindre kraftigt.

Wagner (1963) og Holmenlund (1963) finder,
at CCC udvandet til hvide sorter, bl.a. 'Eckes
White' giver forkrøblede braktéer, mens Larson
(1964) reducerer højden i 'Eckes White' med
mere end 50% ved udvanding af 0,4-0,6% sidst
i september måned, uden at braktéerne defor-
meres.

CCC giver kun ringe retardering i sorten
'Eckespoint C-l' og endnu mindre i 'Eckespoint
C-35' (Wagner 1969a).

Rogers (1964) har delt sorterne i 4 grupper
m.h.t., hvilken koncentration, der skal udvandes
(med 160 ml pr. 16 cm potte) for at få tilstrække-
lig retardering:

1. 0,3 % CCC er rigeligt: 'Indianapolis Red', 'No.
17' og 'Elisabeth Ecke'

2.0,3% » »optimalt: 'Barbara Ecke Supreme',
'Ecke White' og 'Im-
proved Ecke White'.

3.0,5% » påkrævet: 'Improved Albert Ecke'.
4.0,6-0,7% » » : 'Eckes Pink'

Ifølge Lindemann (1969) reagerer 'Elisabeth
Zieger' kraftigere på CCC end 'Paul Mikkelsen',
ligesom Otto (1969) finder, at 'Gabrielle Zieger'
reagerer meget kraftigt på CCC.

Årstid
Samme CCC-behandling til samme sort på sam-
me årstid, men i forskellige år kan give betyde-
lige variationer (Gugenhan 1967).

I øvrigt foreligger der ikke egentlige forsøg
med pointsettia over, hvorvidt det større behov
for CCC om sommeren (Brorson 1967), skyldes
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planternes kraftigere vækst, eller om CCC har
mindre og/eller kortere varende virkning på den-
ne årstid.

Temperatur

I et varmt efterår retarderes poinsettia kun i
mindre grad med CCC {W-.H. 1967), og hvis
temperaturen kommer under 15°C kan CCC
give nogen forsinkelse af blomstringen {Rogers
1964).

Sammenstemmende hermed skriver Rothen-
berger (1965), at CCC's virkning ofte ændres af
klima- og kulturforhold, men som regel kun lidt
og aldrig så meget, at virkningen af CCC ikke
kan ses.

Jord
Der fås større virkning af CCC på planter, der
vokser i lige dele sand og tørv end i pottejord
sammensat af markjord, tørv og perlite {Kip-
Unger og Miller 1966). I P-enhedsjord er den af
CCC forårsagede retardering kraftigere end i
ED 63 {Lindemann og Konschak 1967).

Gødning
Ved gødskning med 1 promille kalisalpeter giver
CCC kraftigere retardering end ved gødskning
med | promille {Lavsen 1967a).

Stængel
CCC giver kortere internodier i poinsettia, hvor-
ved højden reduceres {Kiplinger og Miller 1961).

Internodieantallet ændres ikke {Gartner et al.
1962, Cathey og Taylor 1963, Joiner og Sheehan
1962). Dog får Joiner og Sheehan (1962) ved en
gentagelse af forsøget en lille reduktion i antallet
af internodier og lignende resultat finder Kofranek
et al. (1962).

Ændring af stikkedato og fotoperiode synes
at være bedre til kontrol af højden i poinsettia
end sprøjtning eller udvanding af CCC i koncen-
trationer fra 0,2-0,8%, men ved brug af CCC
kan man starte en kultur 6 uger tidligere og
alligevel opnå samme lave højde {Sheehan og
Joiner 1962).

Alle refererede forsøg med CCC til poinsettia
giver som hovedregel ved de normalt anbefalede

koncentrationer kortere stængel. Således finder
Shanks (1965) højdereduktioner på 26-50%, Will
(1966) 10-30%, Lindemann og Konschak (1967)
30-46%. Lignende resultater finder Kofranek
et al. (1962), Kiplinger et al. (1963) og Larson
(1964). Derimod har Gugenhan (1967) i det ene
af 2 forsøgsår i enkelte sorter ingen retarde-
ring opnået.

Stængeldiameter og -styrke forbedres med
CCC {Will 1966).

Stænglen bliver tykkere {Lindemann og Tol-
bert 1960), kraftigere {Gartner et al. 1962) og
stivere {Brown 1964), mens Crittendon (1967)
skriver, at stænglerne på CCC-behandlede poin-
settia synes at være stivere end på ubehandlede
planter, men ved målinger findes forholdet om-
vendt.

Blade
Bladantallet ændres ikke med CCC {Lindstrom
og Tolbert 1960, Sytsema 1963b), mens Linde-
mann og Konschak (1967) finder, at antallet af
løvblade har tendens til at blive reduceret.

Bladstilkene bliver kortere med CCC, således
at der bliver plads til flere planter pr. m2 (Anonym
1968).

Bladstørrelsen bliver lidt mindre {Kiplinger og
Miller 1962, Crittendon 1967), og bladfarven
mere mørkegrøn med mere klorofyl pr. cm2,
Klorofylindholdet pr. gram friskvægt er det sam-
me i blade fra CCC-behandlede som ubehand-
lede planter. Jo større klorofylindhold pr. cm2

des mere mørkegrønne er bladene. Det konklude-
res, at det større klorofylindhold pr. cm2 inde-
bærer, at mere lys absorberes og mindre reflekte-
res, således at bladene ser mørkere ud {Crittendon
1967 samt Crittendon og Kiplinger 1969). Lig-
nende konklusioner fremføres af Gartner et al.
(1962) samt Will (1966), ligesom en mørkere
bladfarve efter CCC-behandling omtales af Ca-
they og Taylor (1963), Sytsema (1963b), Brown
(1964), Brorson (1966) og Ganslmeier (1968).

CCC kan give mere udbredt bladstilling. Ved
højere koncentrationer kan dog det modsatte
være tilfældet {Will 1966).

Almindeligvis fås gule bladrande efter sprøjt-
ning med CCC, og forbrændinger kan opstå, men
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normalt forsvinder bladskaderne igen {Kiplinger
et al. 1967). Ved sprøjtning med for stærk kon-
centration fremkommer der skader 9 dage efter
behandlingen. Begyndende fra bladranden opstår
lyst gul-grønne til grønne uregelmæssigt formede
pletter, som breder sig til hele bladpladen
{Sytsema 1965b). Endvidere kan brugen af stærke
koncentrationer og hyppige behandlinger give
bladtab {Lindstrom 1961).

Brydninger

Antallet af brydninger i en knebet kultur ændres
ikke med CCC, der er udvandet samme dag, som
knibningen foretages {Kofranek et al. 1962).

Rødder
CCC giver en bedre rodudvikling {Holmenlund
1963), og Will (1966) skriver, at rodudviklingen
forstærkes, hvorved planten står bedre fast og
bedre tåler tørke.

Braktédiameter
Braktéernes bladstilke forkortes med CCC, men
bladpladens størrelse forbliver uændret {Gartner
et al. 1962). Braktédiameteren bliver således re-
duceret og braktéerne bedre samlet {Rogers
1964). Derved brydes højbladenes farve ikke af
grønne partier fra lavere siddende løvblade {Bror-
son 1966). Jo højere koncentration og jo hyppigere
anvendelse des mindre bliver braktédiameteren
{Lindstrom 1962, Lindemann og Konschak 1967).

Udvanding eller 3 gange sprøjtning med 0,25%
CCC giver 22% mindre braktédiameter i sorten
'Indianapolis Red' og 12% mindre i 'Paul Mik-
kelsen' {Shanks 1965).

Det menes, at retardering af braktédiameter og
stængel står i et vist forhold til hinanden, således
at hvis stængellængden reduceres med 50%, re-
duceres braktédiameteren med 25% {Shanks
1966).

Endvidere har følgende forfattere fået reduce-
ret braktédiameteren med CCC: Lindstrom (1961
og 1967), Kiplinger og Miller (1961), Joiner og
Sheehan (1962), Kohl et al. (1963), Larson (1964),
Kiplinger et al. (1967), Loeser og Essig (1968)
samt Münch og Fritzsche (1970).

Cathey og Taylor (1963) samt Wagner (1963)

får ikke ændret braktédiameteren med CCC. Dog
ved udvanding af CCC sent i kulturen får Cathey
og Taylor (1963) krøllede og mindre braktéer.

Lindemann og Gommlich (1969) forøger brakté-
diameteren ved behandling med 40 ml 1% CCC
pr. potte, mens der fås en formindskelse med 2%
CCC. Sytsema (1963b) reducerer braktédiame-
teren lidt med CCC i sorten 'Gloria', men
Sytsema (1964 b) opnår en tendens til lidt større
braktédiameter i sorterne 'Viking' og 'Albert
Ecke'.

Braktéantal
Antallet af braktéer ændres ikke med CCC ifølge
Joiner og Sheehan (1962), mens Kaukovirta
(1964) finder, at små koncentrationer CCC synes
at øge antallet af braktéer, i nogle tilfælde 20%,
men resultaterne er ikke entydige.

Lindemann og Konschak (1967) får ligeledes
en tendens til at få forøget antallet af braktéer
med CCC, og Lindemann og Gommlich (1969)
skriver, at antallet øges med 40 ml 1% CCC ud-
vandet pr. potte, mens 2% formindsker antallet.

Udviklingstid for braktéer

Udvanding af CCC giver 5-8 dage tidligere ud-
viklede braktéer {Holmenlund 1963), mens Loeser
og Essig (1967a) skriver om en forsinket udvik-
ling af braktéer, hvorimod samme forfattere i et
andet forsøg (1968) finder, at CCC ikke forsinker
udviklingen af braktéerne nævneværdigt. Sorten
'Cardinalis' var med i alle forsøgene.

Braktéfarve
CCC kan i nogle tilfælde give en mere intensiv
farve i røde sorter. Således finder Lavsen (1963)
bedre farvede braktéer i sorten 'Cardinalis' i et
gartneri, men ikke i et andet, og ej heller med
sorten 'Gloria'. Wagner (1963) får mere frisk
og lysende rød farve med CCC i sorten 'Barbara
Ecke', Brown (1964) i 'Barbara Ecke Supreme'
og Wagner (1969) i 'Eckespoint C-l', mens Bror-
son (1966) ikke finder nogen farveforskelle mel-
lem CCC-behandlede og ubehandlede planter af
sorten 'Paul Mikkelsen'.
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Blomsterantal

CCC-behandlede poinsettia giver et større antal
blomster end ubehandlede {Holmenlund 1963).
Det forøgede antal blomster med CCC giver sig
udslag i fremkomst af blomster (cyathier) ned
ad stængelen {Larson og Mclntyre 1964).

Blomstringstid
CCC ændrer ikke blomstringstiden i poinsettia
ifølge Lindstrom og Tolbert (1960), Cathey og
Taylor (1963), Kaukovirta (1964), Brown (1964),
Sytsema (1964b) og Brorson (1966), men der
fås mere ensartet blomsterreaktion efter behand-
ling med CCC {Brorson 1966).

Rogers (1964) finder, at CCC-behandling ingen
indflydelse har på blomstringstiden, når tempera-
turen holdes over 15 °C, men ved lavere tempera-
tur, kan der fås forsinket blomstring. Shanks
(1965) får med 0,25% CCC udvandet 1. oktober
kun 2 dages forsinket blomstring i sorten 'Paul
Mikkelsen'. Derimod konstaterer Gugenhan{1967)
i et forsøg, der blev udført både i 1965 og 1966,
en tidligere blomstring i CCC-behandlede plan-
ter i sorterne 'Cardinalis', 'Eckes Pink', 'Eckes
White', 'Imperator', 'Neubert Auslese' og 'Vi-
king'.

Otto (1969) får ikke ændret blomstringstids-
punktet i sorterne 'Annette Hegg', 'Eckespoint
C-l' og 'Gabrielle Zieger', mens Münch og Fritz-
sche (1970) finder, at udvanding af CCC fremmer,
og sprøjtning med CCC forsinker blomstringen
nogle få dage.

Næringsindhold
Bladanalyser viser, at indholdet i bladene af visse
næringssalte ændres efter CCC-behandling (Crit-
tendon 1967).

Brown (1964) finder således, at CCC-behand-
ling giver lidt højere procentindhold af N, P og
K i bladene.

Det højere N-indhold med CCC er måske
forklaringen på, at man i nogle tilfælde kan få
bedre farvede braktéer med CCC, idet Miller
og Kiplinger (1963) skriver, at intensiteten af
braktéfarven forbedres hos planter, der får til-
strækkeligt kvælstof.

Euphorbia pulcherrima
CCC - Phosfon

Tørvægt
Bladene på CCC-behandlede poinsettia har
mindre tørvægt i forhold til friskvægt end ube-
handlede {Crittendon 1967).

Holdbarhed

Der fås mindre bladfald efter CCC-behandling
{Sytsema 1963). Ved stuetemperatur beholder
CCC-behandlede planter bladene 6-8 dage læn-
gere end ubehandlede {Holmenlund 1963).

Med CCC opnås bedre holdbarhed af braktéer
{Loeser og Essig 1967a). Holdbarheden forbedres
på grund af den hæmmede cellestrækning {Gansl-
meier 1968). Bruges højere koncentration end
normalt anbefalet, kaster planterne hurtigere bla-
dene {Marousky og Shanks 1966).

Phosfon
Resumé

Poinsettia kan retarderes med Phosfon, hvis der
bruges 15 g pr. m3 pottejord eller mere. Da der
samtidig fås en stærkt reduceret braktédiameter,
en lidt forsinket udvikling plus en uønsket virk-
ning i en eventuel efterfølgende kultur i samme
jord, betragtes Phosfon indtil videre som mindre
anvendeligt til formålet.

Koncentration {aktivt stof)

Poinsettia retarderes effektivt ved iblanding af
15, 30 og 60 g Phosfon pr. m3 pottejord {Preston
1961).

Gartner et al. (1962) finder, at 3, 5, 7 og 10,5 g
»Phosfon D« pr. m3 pottejord ingen retardering
giver i sorten 'Barbara Ecke Supreme'. Med 14 g
pr. m3 fås ca. 20% reduceret højde, men samtidig
18% mindre braktédiameter og en noget forsin-
ket udvikling. Phosfon betragtes derfor som
mindre egnet end CCC.

Bestandighed
I Phosfonbehandlet pottejord bevares virkningen
udover én poinsettiakultur, således vil f.eks. en
efterfølgende kultur af bønner i samme jord blive
retarderet {Preston 1961).
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Euphorbia pulcherrima
Ethrel - GA - cytokininer - konklusion

Ethrel
Shanks (1968) skriver, at Éthrel (ACP 66-329)
retarderer væksten i bl.a. poinsettia og fremskyn-
der bladfaldet i fuldt udviklede planter.

Ifølge Amchem (1969) giver sprøjtning med
0,15% Ethrel (aktivt stof) en lille retardering.
Denne forsvinder 2 måneder efter behandling og
afløses af en mindre vækststimulering. Sprøjtning
med 0,24% Ethrel på bladene plus 1% B-9 giver
kraftig retardering. 0,45% udsprøjtet én eller to
gange undertrykker den vegetative vækst og giver
mindre braktéer, som ikke udvikler den rette
farve. 0,48% giver desuden en lille stimulering
af sideskudsdannelsen i sorterne 'Ecke White' og
Paul Mikkelsen'. Sprøjtning med 0,48% Ethrel
med 5% Plyac sprede- og klæbemiddel resulterer
i en fuldstændig afbladning og væksthæmning.

Gibberellin (GA)
Resumé
GA tilføres poinsettia ved sprøjtning, og det er
tilstrækkeligt at sprøjte på den øverste del af
planterne. Der bruges maximalt 50 ppm. GA
forøger stængelvæksten. Braktéerne bliver sva-
gere farvet. GA kan ikke fremkalde blomstring
under LD-forhold, forsinker tværtimod blom-
stringen under KD-forhold. Endvidere reduceres
antallet af blomster, og de udvikles ikke på nor-
mal måde.

Anvendelsesmåde

Følgende metoder for tilførsel af 'Gibrel' gibbe-
rellinsyre er blevet afprøvet af Duysen (1961).

1. sprøjtning
2. i en lanolin ring
3. en dråbe af opløsningen på topskuddet
4. med gødningstilførslen
5. indsprøjtet i den hule del af stænglen (in-

jektion)

Det viste sig, at virkningen er kraftigst ved
sprøjtning og ved injektion i stænglen.

Sprøjtning på kun den øverste del af planten,
d.v.s. på blade, der endnu ikke er fuldt udviklet,
er næsten ligeså virkningsfuldt som sprøjtning
på hele planten {Guttridge 1963b).

Koncentration (aktivt stof)
Sprøjtning med 100 ppm GA 2 gange ugentlig
giver svidninger, mens 50 ppm og derunder ikke
giver bladskader. Der er afprøvet koncentrationer
ned til 2,5 ppm udsprøjtet en eller to gange ugent-
lig {Guttridge 1963a og b).

Stængel
GA forøger stængelvæksten {Guttridge 1963a).

Braktéer
Braktéerne bliver svagere farvet efter GA-be-
handling eller forbliver helt uden farve {Guttridge
1963a).

Blomster
GA kan ikke fremkalde blomstring i poinsettia,
der holdes under LD-forhold og giver under
KD-forhold stærkt forsinket blomstring med kon-
centrationer på 10-20 ppm og derefter stigende
med koncentrationen. Ved sprøjtning med f.eks.
40 ppm én gang om ugen i 6 uger forsinkes blom-
stringen flere måneder. Antallet af blomster un-
der udvikling reduceres endvidere ved 40 ppm
til ca. 1/3, og blomstrene udvikles ikke på nor-
mal måde {Guttridge 1963a).

Cytokininer
Hvis der sprøjtes 100 ppm Verdan på poinsettia,
netop når braktéerne begynder at vise farve, for-
sinkes blomstringen ca. 1 måned {Shanks og
Link 1964).

Konklusion
B-9, F-5, Phosfon og Ethrel CCC er for tiden det
mest hensigtsmæssige retarderingsmiddel til poin-
settia, fordi det effektivt retarderer væksten ved
relativ lave koncentrationer, og at det kan
sprøjtes ud. Af ulemper kan nævnes, at man
kan få bladskader, der dog som regel er af for-
bigående art, hvis der bruges maximalt 0,25%
CCC. I nogle tilfælde kunne man ønske at
bruge stærkere koncentrationer, men dette er
meget risikabelt, da der så kan komme blad-
skader af mere varig karakter. Det vil derfor
være af interesse at få udviklet metoden med til-
førsel af CCC gennem vandingssysternet.

776



Fatshedera - Fuchsia - Gardenia

B-9 kan anvendes til poinsettia i tilfælde af, at
der kun ønskes en lille retardering.

Phosfon har ingen praktisk betydning til
poinsettia, da der med koncentrationer, der
effektivt reducerer højden, fås stærkt formindsket
braktédiameter og forsinket udvikling, samtidig
med at det må betragtes som uønsket, at Phos-
fon bevarer sin virkning udover én kultur.

F-5 kan muligvis blive et alternativ til CCC.
Det samme gælder Ethrel.
Gibberellin og cytokininer. Sprøjtning med GA i
en pottekultur af poinsettia synes ikke at have
nogen positive virkninger.

Cytokininer har foreløbig heller ikke nogen
praktisk anvendelse til poinsettia.

FATSHEDERA LIZEI Guillaum
B-9, CCC og Phosfon
Ifølge Hasselberg (1969) giver B-9 og CCC en
lille vækstretardering af Fatshedera lizei, mens
Phosfon tværtimod fremmer væksten.

FUCHSIA L.
B-9
Orienterende forsøg viser, at udsprøjtning af
0,1-0,4% B-9 (aktivt stof) til Fuchsia 'Beacon'
få dage efter knibning omkring 1. februar ingen
virkning giver (Andersen 1966).

Sprøjtning 3-5 gange med én uges mellemrum
på Fuchsia med 0,125 og 0,25% B-9 (aktivt stof)
reducerer længden af stænglerne væsentligt og
fremmer blomstringen under KD-forhold. B-9+3
dage med LD 3 uger efter B-9 behandling er dog
bedre end B-9 alene til at fremme blomstringen.
Lave koncentrationer B-9 udsprøjtet under LD
har ingen virkning på blomsterinitiering og -ud-
vikling (Sachs et al 1967).

CCC
Orienterende forsøg med Fuchsia 'Beacon' med
udsprøjtning af 0,5-2,0% CCC (aktivt stof) lige
efter knibning omkring 1. februar giver svidnin-
ger på bladene. Udvanding af 2% CCC fremmer
blomstringen 8-10 dage, men giver kun ringe
retardering (Andersen 1966).

Phosfon
Orienterende forsøg med udvanding af 10 ml
pr. plante af 0,02-0,08% aktivt Phosfon til
Fuchsia 'Beacon' giver ingen virkning (Andersen
1966).

Ethrel
Sorten 'Beacon' retarderes med 0,04% Ethrel
(aktivt stof) og udvikler efter behandlingen flere
sideskud og blomster. Sorten 'Dannebrog' tåler
kun 0,02% viser nogle orienterende forsøg (An-
dersen 1968).

Gibberellin (GA)
Sprøjtning med Gibboe (10 ppm GA) 3 gange
med 3 dages mellemrum begyndende én uge
efter knibning på Fuchsia 'Beacon' øger antallet
af sideskud fra 7 til 9, øger skudlængden med 5-6
cm, men forsinker blomstringen. Det angives, at
purinbestanddelen i Gibboe har gunstig indfly-
delse på dannelsen af sideskud (Ruge 1963).

GA-behandling før knopinitering i Fuchsia
hybrida Voss, 'Lord Byron' sinker blomstringen
8-10 dage ved tilførsel af 0,85 mikrogram GA
pr. plante. Lavere dosis har mindre virkning.
GA har kraftigere virkning, når det tilføres den
terminale knop fremfor de udvoksede blade. GA
hindrer (kortvarig) blomsterinitiering, men har
ingen virkning på udviklingen fra initiering til
blomstring (Sachs et al. 1967).

Konklusion
Til retardering af Fuchsia kan af ovennævnte
midler kun B-9 og Ethrel komme på tale. Ethrel
giver desuden flere sideskud og blomster.

Ønskes en forsinkelse af blomstring, kan gen-
tagne behandlinger med GA før initiering af
blomsterne anvendes.

GARDENIA Ellis
B-9
Sprøjtning med 0,5-1,0% B-9 (aktivt stof) retar-
derer stængelvæksten i G. jasminoides ' Veitchii'.
Den højeste koncentration giver længst varende
virkning. I nogle tilfælde fremmes blomsterknop-
dannelsen med B-9, og der fås en betydelig for-
øgelse af blomsterantallet. F.eks. til forårsblom-
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string fås bedst resultat ved sprøjtning med B-9
midt i eller sent i august, mens planterne vokser
på friland. Sprøjtning om vinteren for at forsøge
at hæmme væksten af gennemgroede skud ved
blomsterknopperne sinker blomsternes åbning
{Shanks og Link 1964).

B-9 har ingen virkning på blomsterantallet i
G. glazerii {Poole og Joiner 1967).

CCC
Potteplanter af G, jasminoides 'Veitchii' udsat
for uafbrudt LD blomstrer ikke. KD i 2 eller 6
uger giver blomstring på samme tidspunkt, men
6 uger KD giver flest blomster. Behandling med
CCC fremmer blomstringen 8 dage og øger nor-
malt antallet af blomster. Anvendes CCC før
KD-behandlingen, fås bedre virkning end ved
CCC-behandling efter blomsterinitiering. Plan-
ter behandlet med CCC er lavere og har mindre
diameter end ubehandlede {Joiner og Poole 1963).

CCC-behandling i maj af 'Veitchii' øger antal-
let af blomster ved at reducere knopfaldet, des-
uden fremmes blomstringen få dage {Poole 1964).

CCC i koncentrationer på 0,5-1,0% aktivt stof
har stort set samme virkning som samme kon-
centrationer B-9 m.h.t. retardering i G. jasmi-
noides 'Veitchii'. Med CCC er der dog i nogle
tilfælde fremkommet færre knopper pr. plante
end med B-9 {Shanks og Link 1964).

Derimod får Joiner (1968) ved sprøjtning med
0,125, 0,25 eller 0,5% CCC (aktivt stof) på G.
jasminoides 'Veitchii' fordoblet antallet af blom-
ster sammenlignet med ubehandlede og behand-
ling med 0,5 og 1,0% B-9 {aktivt stof).

KD-behandling i 6 uger af 'Veitchii' øger
blomsterantallet 100% sammenlignet med KD i
2 og 4 uger. Sprøjtning med 0,25% CCC {aktivt
stof) øger knopantallet med yderligere 50%. CCC
har ingen virkning på blomsterproduktionen i
G. glazerii {Poole og Joiner 1967).

Phosfon
Udvanding af 0,006, 0,012, 0,024 og 0,048 g ak-
tivt Phosfon pr. plante på G. jasminoides 'Veitchii'
kan med stærkeste koncentration reducere højden
fra 77 cm (ubehandlede) til 31 cm, men blom-
stringen, som sker 10 måneder efter behandlingen,

sinkes med den stærkeste koncentration. Næst-
højeste koncentration Phosfon reducerer højden
fra 77 til 47 cm, dvs. nær samme højde som en
plante, der er knebet én gang mere {Shanks og
Link 1964).

Ethrel
Ifølge Shanks (1968) retarderer Ethrel væksten
i Gardenia.

Gibberellin (GA)
Sprøjtning med 200 ppm GA i juni øger antallet
af blomster i G. jasminoides 'Veitchii' ved at re-
ducere knopfaldet {Poole 1963).

Konklusion
Retardering af G. jasminoides 'Veitchii' kan op-
nås med både B-9, CCC, Phosfon og Ethrel,
mens antallet af blomster kan øges både med B-9,
CCCogGA.

HEDERA HELIX L.
B-9
Orienterende forsøg med udsprøjtning af 1%
B-9 (aktivt stof) på H. helix 'Green Ripples'
giver retardering af skudlængden {Shanks og
Link 1964).

Med 0,5 og 1,0% B-9 (aktivt stof) udsprøjtet
på H. helix 'Green Ripples' fås kun en syvendedel
af den tilvækst, som opnås i ubehandlede planter.
Dette resultat opnås ved målinger 1 og 4 måneder
efter behandling {Goldman 1965).

Sprøjtning med 0,25, 0,5 og 1,0% B-9 (aktivt
stof) 3 gange med en uges mellemrum giver hhv.
32, 67 og 72% reduktion i skudlængden i H.
helix i forhold til ubehandlede. Ingen af de an-
vendte koncentrationer giver bladskader {Cathey
1969).

F-5
Sprøjtning med 0,25, 0,5 og 1,0% F-5 (aktivt
stof) på H. helix 3 gange med en uges mellemrum
giver hhv. 38, 65 og 74% reduktion i skudlæng-
den. Bladskader forekommer ikke ved disse kon-
centrationer F-5 {Cathey 1969).
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CCC
Nogle orienterende forsøg, hvor CCC er udsprøj-
tet med 1% CCC (aktivt stof) på H. helix 'Green
Ripples', giver ikke retardering af skudlængden
{Shanks og Link 1964).

Målinger foretaget 1 måned efter behandling
med 0,5 og 1,0% CCC (aktivt stof) på H. helix
'Green Ripples' viser, at tilvæksten med CCC kun
bliver omkring halvt så stor som ubehandlede.
Ved målinger 4 måneder efter behandling med
CCC er der ingen forskel i højden på behandlede
og ubehandlede. Med 1% CCC fås nogle blad-
skader {Goldman 1965).

Phosfon
Udvanding af indtil 0,5% Phosfon (aktivt stof)
resulterer i planteskader i H. helix, men ikke i
vækstretardering {Shanks og Link 1964).

Koncentreret opløsning af Phosfon giver kun
en lille eller ingen vækstretardering i H. helix
"Green Ripples' {Goldman 1965).

Gibberellin (GA)
Mastalerz (1959-60) viser, at H. helix ved sprøjt-
ning med 10 og 100 ppm GA 6 gange ialt fordelt
med 1 eller 2 gange pr. uge giver stærkt forøget
skudvækst. Længste skud opnås med 6 behand-
linger med 10 ppm udsprøjtet med 3-4 dages
mellemrum, men kvaliteten synes at være bedre
på den plante, der har fået 10 ppm 6 gange med
én uges mellemrum.

Konklusion
Ønskes retardering i H. helix, kan dette opnås
med B-9 og F-5, og for kortere varende virkning
endvidere med CCC, mens Phosfon synes uanven-
deligt.

Gibberellin i meget små koncentrationer stimu-
lerer skudvæksten i H. helix.

HIBISCUS ROSA-SINENSIS L.
B-9
Sprøjtning med 0,25% (aktivt stof) B-9 har ingen
væksthæmmende virkning på etårige H. rosa-
sinensis, men på 2 måneder gamle planter fås
en mindre retardering. På denne baggrund menes

det ikke, at B-9 er anvendeligt til Hibiscus
{Döpcke 1965).

B-9 giver væsentlig mindre væksthæmning i
Hibiscus end CCC (Ganslmeier 1968, Sytsema
1967 og 1969). F.eks. giver 0,5% aktivt stof B-9
væsentlig mindre retardering end 0,025% aktivt
stof CCC. B-9 i denne koncentration giver ikke
mørkere bladfarve {Sytsema 1967).

Hore og Bose (1968) finder, at B-9 fremmer
vegetativ vækst i H. rosa-sinensis og andre Hi-
biscus-arter. Sprøjtning med 0,5, 0,75 og 1% ak-
tivt stof B-9 på 5-7 cm lange skud fremmer skud-
væksten 5-52% i 11 afprøvede H. rosa-sinensis
sorter. De længste skud fremkommer ved laveste
koncentration. Opgørelsen foretoges sä sent som
250 dage efter behandling. De B-9 behandlede
planter producerer tillige flere brydninger og
blomster.

CCC
Resumé

Hibiscus rosa-sinensis har normalt skud med ret
uens længde. For at bøde på dette og for at få
mere kompakt vækst, bruger man vækstretarde-
rende midler, hvoraf CCC foreløbig har vist sig
mest virksomt. CCC gives bedst ved påsprøjt-
ning med en fin dyse til dryppunktet. Tilsvarende
virkning fås ved udvanding af en CCC-opløsning
i pottejorden eller ved at blande CCC-pulver i
pottejorden. CCC behandlingen foretages, når
de nye skud efter sidste knibning er ca. 3 cm.
Sprøjtning med 0,2% CCC aktivt stof og derover
beskadiger bladene, mens der i nogle tilfælde kan
fås tilstrækkelig retardering ved så lav en kon-
centration som 0,005%. Generelt fås stærkere
retardering med stigende koncentration og med
faldende skudlængde på behandlingstidspunktet.
0,005% CCC kan bevare virkningen i H. rosa-
sinensis i mindst 5 måneder, og 0,025% CCC kan
bevare virkningen helt op til 1 år. CCC anvendes
til højtvoksende sorter i sommermånederne. På
den øvrige årstid bruges CCC generelt til alle
sorter, men der er forskel på sorternes reaktion
overfor samme koncentration CCC. Holdes kul-
turen på 15-18 °C bliver væksten i alle tilfælde
kompakt. Ved sprøjtning med 0,0025-0,05%
CCC på unge skud i juni kan der fås 30-85%
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lavere planter end ubehandlede. I det tidlige
forår kan CCC behandling initiere knopperne
uafhængigt af lysforholdene. Derved kan der fås
blomstring indtil 3 uger tidligere. Ved CCC-
behandling efter midten af maj, kan der derimod
fås 1 uges senere blomstring, men til gengæld
giver CCC-behandlede planter flere knopper og
blomster end ubehandlede. Knopperne bliver
rundagtige efter CCC-behandling, men blomster-
ne bliver helt normale både i størrelse og ud-
seende. Afhængig af lysforholdene tager det 4-6
uger fra CCC-behandling til blomstring. Bladene
bliver mere intensivt grønne, og planterne mere
tørkeresistente med CCC.

Anvendelsesmåde
CCC til H. rosa-sinensis påsprøjtes til dryppunk-
tet eller udvandes i pottejorden {Bachmann 1965,
Döpcke 1965, Hermann 1967, Sytsema 1967 og
Köllner 1969).

Der kan få tilsvarende virkning ved iblanding
af CCC-pulver i pottejorden {Bose et al. 1968).

Behandlingstidspunkt
Andersen (1965) foretager CCC-behandlingen
enten når de nye skud er 3-4 cm lange, eller når
planterne har nået salgsstørrelsen.

Jo kortere de nye skud er efter knibning, des
stærkere retardering opnås. Dog, hvis skuddene
ikke er brudt frem ved behandlingen, kan skud-
udviklingen gå helt i stå. Behandling, når skud-
dene er 2,5 cm, giver planterne en bedre form,
end behandling, når skuddene er 1,0 cm {Döpcke
1965).

Behandling skal foregå, når de nye skud efter
knibning er 3-6 cm. Hvis man behandler med
CCC, når skuddene er 10-20 cm, bliver inter-
nodierne kortere opad skuddene, som derved
virker uharmoniske. Vil man alligevel CCC-
behandle skud på 10-20 cm, skal man anvende
koncentrationer på 0,0075 til 0,0125% 2 gange
med 3-4 ugers mellemrum, hvorved der undgås
uskønne overgange mellem internodielængder
{Lemper 1965).

Man kan få en god planteopbygning, hvis der
knibes, når planterne er 10-15 cm høje og der-

efter CCC-behandling, når de nye skud er 8-15
cm {Hermann 1967).

Stahn (1967) har behandlet med CCC, når
skuddene er ca. 15, 10 eller 4 cm og anbefaler
behandling ved en skudlængde på ca. 4 cm, da
planterne derved kommer til at fylde 20% min-
dre, end hvis der behandles med 10-15 cm skud-
længde. Der kan således stå flere planter pr. m2

ved sprøjtning på ca. 4 cm skud.
Bose et al. (1968) påsprøjter CCC, når de nye

skud efter knibning er 4-5 cm.
Virkningen af CCC afhænger ikke alene af

koncentrationen, men også af skuddenes læng-
der på behandlingstidspunktet. Jo tidligere efter
knibning CCC anvendes, des kraftigere vækst-
hæmning. Denne kan blive så stærk, at aksel-
knopperne ikke udvikles. Bedste behandlings-
tidspunkt synes at være, når skuddene er 2-3 cm,
efter at planterne er knebet 2 gange {van Raalte
1968).

Behandlingen foregår efter sidste knibning, når
de nye skud er højst 8-10 cm lange. Man kan
eventuelt sortere planterne inden behandling
med CCC, således at planter med for få grene
eller med for uens skud fjernes. De frasorterede
kan senere knibes og derefter CCC-behandles,
når de er tjenlige dertil {Köllner 1968).

Sprøjtning den 4. april på 2-6 cm lange skud
er bedre end sprøjtning på skud, der er længere
{Sytsema 1969).

Knibningen før CCC-behandling skal fore-
tages omhyggeligt, således at de nye skud på
behandlingstidspunktet har næsten samme læng-
de {Wagner 1969).

Peper et al. (1970) har udført en del forsøg
med vækstretardering af H. rosa-sinensis med
CCC og finder, at de nye skud efter knibning skal
være ca. 10 cm lange ved behandlingen, da korte
skud og knopper ved tidligere behandling let
standses fuldstændig i væksten.

Koncentration {aktivt stof)

0,4% CCC giver god retardering i nogle H. rosa-
sinensis sorter, mens andre retarderes med 0,05%
CCC {Shanks og Link 1964).

0,025% kan standse væksten, når planterne
har en passende højde som salgsplanter Sprøjt-
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ning med 1% CCC eller 25 ml 0,5% CCC ud-
vandet pr. plante, når skuddene er 3-4 cm, giver
for kompakt vækst (Andersen 1965).

Sprøjtning med 0,06% CCC giver bedre resul-
tat end 0,1%, idet 0,1% CCC giver noget for-
krøblet vækst og en unaturlig mørkegrøn løv-
farve (Bachmann 1965).

CCC giver stærkere retardering jo stærkere
koncentration, der udsprøjtes. 0,08 og 0,8% CCC
er afprøvet. 0,08% CCC giver bedre salgsplanter
end 0,8% CCC (Döpcke 1965).

Vanding med 100 ml 0,025% CCC pr. 11 cm
potte er passende til at give kortere internodier
i en Hibiscus-kultur startet i juni (Lemper 1965).

Den ønskede form på planterne opnås ved
sprøjtning med 0,06-0,1% CCC eller udvanding
med 100 ml 0,1-0,2% CCC pr. 11 cm potte. Større
planter kan eventuelt behandles flere gange med
svagere koncentrationer (Hermann 1967).

Det er unødvendigt at anvende koncentrationer
over 75 ml 0,02% CCC pr. 11 cm potte 2 gange,
og retardering opnås - selv med 0,005%, som
er den lavest afprøvede koncentration (Stahn
1967).

Sprøjtning med 0,2% CCC og derover beska-
diger bladene. Skaderne fremkommer ca. 2 uger
efter behandlingen. Der fås god retardering med
0,025% CCC udsprøjtet på 2 gange knebne plan-
ter med 2-3 cm lange skud i september (Sytsema
1967).

Ganslmeier (1968) anbefaler at udvande 70-100
ml 0,01-0,1% CCC pr. 11 cm potte eller sprøjte
med 0,02-0,03% CCC 2 gange med en uges mel-
lemrum, mens Bose et al. (1968) har udsprøjtet
0,2, 0,4 eller 0,8% CCC og får 9-70% lavere
planter. Som regel giver stærkeste koncentration
den kraftigste retardering.

van Raalte (1968) anbefaler til de mest anvendte
sorter 0,04% CCC, mens Lavsen (1968) mener,
at der bør sprøjtes med 0,01% CCC, så kan man
gentage behandlingen, hvis virkningen er for
svag.

Köllner (1969) skriver derimod, at man om
foråret kan sprøjte med f.eks. 0,1% CCC og om
sommeren med 0,15%. Koncentrationer under
0,04% CCC er for svage.

Sytsema (1969) har prøvet CCC koncentra-

tioner i området 0,0025%-0,05% udsprøjtet på
uknebne planter 25. juni og får selv ved laveste
koncentration god retardering. Virkningerne bli-
ver synlige 5 uger efter sprøjtning. Det anbefales
at bruge en koncentration på 0,005% CCC.

Wagner (1969) skriver, at man bruger 0,025-
0,04% CCC udsprøjtet med en fin dyse.

Bestandighed

Højere koncentrationer bevarer virkningen over
en længere periode, men når virkningen af CCC-
behandlingen er forsvundet, vender planterne
tilbage til normal vækst (Shanks og Link 1964).

Virkningen af selv de svageste koncentrationer
(0,025% CCC) kan holde sig helt op til et år
efter behandlingen (Andersen 1965).

Ved knibning af behandlede skud 4 | måned
efter sprøjtning med 0,08% CCC er de derefter
fremkomne nye skud stadigvæk stærkt hæmmet
i væksten. Også antallet af nye skud og bladan-
tallet bliver mindre end på ubehandlede planter.
(Döpcke 1965).

Hermann (1967) finder, at virkningen af en
CCC behandling bevares 3-6 måneder, mens
Sytsema (1967) skriver, at virkningen er tydelig
4 måneder efter.

Blanding af CCC pulver i jorden kan give
lignende resultater som udsprøjtning af CCC,
men pulveret i jorden giver endnu længere virk-
ning end sprøjtning (Bose et al. 1968).

En så lav koncentration som 0,005% CCC er
virksomt i H. rosa-sinensis mindst 5 måneder. På
overvintrede planter, der skæres tilbage, er der
ingen synlig eftervirkning af 0,005%, hvorimod
0,05% giver en tydelig eftervirkning. Derfor an-
ses det ikke for klogt at behandle moderplanter
med CCC (Sytsema 1969).

Sorter
Der er forskel på sorternes følsomhed overfor
samme koncentration CCC (Shanks og Link
1964, Bose et al. 1968).

Retarderingsmidler anvendes til højtvoksende
sorter i sommermånederne. På den øvrige årstid
bruges midlerne generelt til alle sorter (Gansl-
meier 1968).

Skuddene i sorterne 'Enkelt Rød', 'Fyldt Lyse-
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rød', og 'Mrs. Betty' retarderes henholdsvis 65,
62 og 36% ved sprøjtning med 0,04% CCC {ak-
tivt stof) d. 14. februar {Peper et al. 1970).

Jord og temperatur

Virkningen af udvandet CCC kan påvirkes af
pottejordens næringsindhold, absorberingsevne
og fugtighed, mens temperaturen synes at spille
en mindre rolle {Bachmann 1965).

Retardering
Når planterne retarderes, kan der stå flere plan-
ter pr. m2 {Shanks og Link 1964).

Sprøjtning med 0,06% CCC giver 11 cm lavere
salgsplanter end ubehandlede, og de retarderede
planter fylder mindre, således at pladsen kan
udnyttes mere intensivt {Bachmann 1965).

CCC giver en væksthæmning, men ikke en
fuldstændig vækststandsning. Både stængel og
blomsterstilk bliver kortere {Dö'pcke 1965).

Ved sprøjtning med 0,06-0,1% CCC på én
gang knebne planter med 8-15 cm lange skud op-
nås godt 50% lavere højde og godt 30% mindre
plantediameter end på ubehandlede planter {Her-
mann 1967).

Udsprøjtes CCC d. 29. september på 13-14
cm høje uknebne planter, fås 7 uger efter behand-
lingen en tilvækst for ubehandlet på 86% d.v.s.
11,3 cm, mens sprøjtning med 0,025% CCC kun
giver en tilvækst på 18% d.v.s. 2,4 cm. De højere
afprøvede koncentrationer op til 0,2% giver ikke
væsentlig større retardering end 0,025%. Blom-
sterstilkene bliver ved de laveste koncentrationer
forholdsvis mindre retarderet end skuddene.Dette
er en fordel {Sytsema 1967).

Også i sommermånederne giver CCC vækst-
hæmning. Holdes kulturen på 15-18 °C, bliver
væksten dog i alle tilfælde kompakt {Köllner
1969).

Udføres sprøjtning med 0,005% CCC på lange
skud (2-17 cm) d. 4. april, fås en forkortelse af
blomsterstilkene på ca. 50% i forhold til ube-
handlede. En så stærk retardering anses ikke for
at være nogen fordel. Samme behandling på korte
skud (2-6 cm) giver kun en retardering af blom-
sterstilkene på 18% sammenlignet med ubehand-
lede. Sprøjtning med 0,0025-0,05% CCC på 13-14

cm høje uknebne planter d. 25. juni giver 30-85%
lavere planter i forhold til ubehandlede. De la-
veste planter fås med stærkeste koncentration
{Sytsema 1969).

Moderplanter må under ingen omstændigheder
behandles med CCC, da skudvæksten derved
sinkes for meget {von Heutig 1970).

Ved sprøjtning med 0, 0,0004, 0,002, 0,004,
0,01, 0,02 og 0,04% CCC (aktivt stof) kan der i
'Fyldt Orange' opnås skudlænger på henholdsvis
36,8, 33,6, 27,2, 25,9, 18,5 14,6 og 11,1 cm og
blomsterstilklængder på henholdsvis 9,0, 9,1, 8,0,
7,7, 6,4, 5,7 og 4,9 cm {Peper et al. 1970).

Knopper og blomster

Blomsterne får en normal udvikling på CCC
behandlede planter, og der dannes det sædvanlige
antal store blomster. De retarderede planter synes
derfor mere blomsterrige og dermed mere attrak-
tive, også fordi blomsterne ikke skjules af bla-
dene {Shanks og Link 1964).

Andersen (1965) finder ligeledes, at blomster
på CCC behandlede planter udvikles normalt.

Knopdannelsen bliver god, og blomstringen
fremmes, når der sprøjtes med 0,06% CCC
omkring 1. april {Bachmann 1965).

CCC-behandling giver mere rundagtige knop-
per og initierer knopperne uafhængigt af lysfor-
holdene. Derved kan planter, under dårlige lys-
forhold om vinteren eller under skygge om som-
meren, med CCC blomstre indtil 3 uger tidligere.
En stærkere sprøjtekoncentration giver tidligere
blomstring end en svagere (udsprøjtning af 0,8
contra 0,08% CCC er afprøvet). Ved gode lys-
forhold fra midten af maj fås ikke tidligere blom-
string med CCC. Blomsterstørrelsen ændres ikke
med CCC, og blomsterne bliver helt normale
{Döpcke 1965).

I en kultur fra april til oktober med CCC-
behandling i juni og juli kan antallet af knopper
øges med indtil 25% afhængig af koncentrationen.
0,02% CCC udvandet med 75 ml pr. 11 cm potte
giver som laveste afprøvede koncentration flest
knopper, men blomstringen forsinkes 1 uge i
forhold til ubehandlet {Stahn 1967).

Som gennemsnit for 10 afprøvede sorter giver
CCC 50% flere blomster, uden at det går ud
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over blomsterstørrelsen. Bl.a. fordi CCC (her i
modsætning til Döpcke's (1965) forsøg) giver
betydelig flere skud (Bose et al. 1968).

Ved at anvende CCC fås knopdannelse også
under ugunstige lysforhold. Derved kan der op-
nås blomstring indtil 3 uger tidligere end ube-
handlede. Anvendes CCC efter midten af maj
bevirker den derved fremkomne væksthæmning
ikke en tidligere knopdannelse og blomstring, da
disse processer under alle omstændigheder finder
sted, når lysforholdene er tilstrækkelig gode.
Det er således kun muligt med CCC at inducere
knopperne i forårsmånederne (Köllner 1969).

Om foråret tager det 5-6 uger fra CCC-behand-
ling til blomstring, om sommeren 4-5 uger
(Wagner 1969).

Der er en tendens til, at der kommer færre
knopper pr. skud med stigende koncentration
CCC (Peper et al. 1970).

Blade

CCC giver bladene en kraftigere grøn farve, og
0,025-0,05% CCC giver ikke bladsvidninger (An-
dersen 1965), men bladene kan også forblive rela-
tivt lyse efter sprøjtning med 0,06% CCC
(Bachmann 1965).

Nyvæksten efter CCC-behandling er ringere,
således at der dannes færre nye blade. Bladene
bliver endvidere mere mørkegrønne. Med sti-
gende koncentration (indtil 0,8% CCC) fås stær-
kere indrullede og mindre blade end normalt.
Bladranden kan blive klorotisk, men klorosen
forsvinder igen. Endvidere bliver behandlede
planter lettere angrebet af bladlus og rødt spind
(Döpcke 1965).

3 uger efter CCC-behandling bliver bladene
intensivt grønne (Lemper 1965, Stahn 1967).

Generelt bliver bladene efter behandling med
0,2-0,8% CCC glinsende, mørkegrønne og min-
dre samt forbliver på planterne meget længere
end på ubehandlede planter, ligesom CCC-be-
handlede får en mærkbar resistens mod tørke,
insekter og sygdomme (Bose et al. 1968). Dette
sidste stemmer ikke helt overens med Döpckes
(1965) iagttagelser (se ovenfor).

Allerede med 0,2% CCC opstår der forskellige

bladskader i adskillige sorter, f.eks. bliver bla-
dene meget for små (van Raalte 1968).

Phosfon
10 ml 0,2% Phosfon (aktivt stof) udvandet pr.
11 cm potte er en for kraftig koncentration til
H. rosa-sinensis (Andersen 1965).

Anvendes 4,5-22,5 g aktivt stof Phosfon pr.
m3 pottejord, fås bedst virkning med den kraftig-
ste koncentration. Denne giver kortere inter-
nodier og svag intensivering af bladfarven (Lem-
per 1965).

Ethrel
0,12, 0,24 og 0,48% aktivt stof Ethrel udsprøjtet
på uknebne H. rosa-sinensis 'Kona' retarderer
væksten af det terminale skud fra 87 cm (ube-
handlet) til hhv. 66, 60 og 59 cm og øger den
gennemsnitlige sideskudlængde fra 22 cm (ube-
handlet) til hhv. 25, 30 og 32 cm. Hvis der, på
samme hold planter, udsprøjtes 0,24% Ethrel og
0,1% CCC (aktivt stof), reduceres den terminale
skudlængde til 38 cm; ligesom sideskudlængden
reduceres (til 13 cm), når Ethrel og CCC kombi-
neres. 0,1% CCC alene giver terminal- og side-
skudlængde på hhv. 47 cm og 10 cm (Shanks
1969).

Konklusion

B-9, CCC, Phosfon og Ethrel. Efter de forelig-
gende forsøgsresultater er det klart, at retarde-
ring af H. rosa-sinensis bedst udføres ved sprøjt-
ning med CCC. Behandlingstidspunkt, koncen-
tration, bestandighed og sekundære virkninger på
knopper, blomster og blade må anses for at
være tilstrækkeligt belyst. Forsøgsresultaterne
dækker »de for tiden mest anvendte sorter«, men
det er, med en enkelt undtagelse, ikke angivet,
hvilke sorter der er anvendt i de enkelte forsøg,
men at der er forskel på sorternes reaktion over-
for CCC.

Det angives, at der skal anvendes kraftigere
koncentration ved behandling med CCC i som-
mermånederne end i de tidlige forårsmåneder.
Der er dog ikke udført systematiske forsøg over,
hvilken koncentration, der bør anvendes ved de
forskellige årstider eller lysintensiteter.
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Ethrel giver formentlig mere fyldige og harmo-
niske, uknebne Hibiscus, men herom foreligger
der ikke særlig fyldestgørende oplysninger.

HYDRANGEA MACROPHYLLA Ser.

(Hortensia)
B-9
Resumé

Der kan i nogle tilfælde fås god retardering af
Hydrangea ved sprøjtning med 0,3-0,5% B-9
(aktivt stof) 2-3 uger efter drivningsperiodens
start. Behandling med B-9, når de unge skud
begynder at vokse efter knibning, giver udover
retardering, tillige færre Botrytis angreb i hvile-
perioden. Virkningen af B-9 forsvinder hurtigst
på den varmeste årstid. Der kan fås indtil 60%
retardering, men anvendes i drivningsperioden
stærkere koncentration end 0,5% B-9 bliver bla-
dene misdannede. B-9 giver uændrede eller lidt
mindre blomsterskærme, mens blomstrings-
tidspunktet kun forsinkes under specielle forhold.

Behandlingstidspunkt og koncentration
{aktivt stof)

Shanks og Link (1964) finder, at det er nødven-
digt at sprøjte flere gange med en uges mellem-
rum med 1 % B-9 for at få retardering om somme-
ren på friland, mens der ved sprøjtning med B-9
i 2.-4. uge af drivningsperioden opnås god retar-
dering med én gang 0,25-0,5%.

Et forsøg udført af Kohl og Nelson (1966) med
0,2 og 0,4% B-9 udsprøjtet, når blomsterknop-
dannelsen er begyndt, viser, at 0,4% B-9 giver
kraftig retardering, men også med 0,2% fås god
retardering.

Paquet (1966) anbefaler sprøjtning med 0,5%
B-9 enten kort tid efter knibning, når de nye
blade er 3-5 cm, eller når de første blade er frem-
kommet efter drivningens begyndelse. Behand-
lingen efter knibning anses for bedst, men også
ved det andet behandlingstidspunkt er der op-
nået reduceret vækst.

I et orienterende forsøg finder Andersen (1967),
at én gang sprøjtning med 0,25% B-9 ca. 3 uger
efter, at planterne er sat til drivning i marts, er
tilstrækkeligt til at give passende forkortelse af
internodierne. To sprøjtninger med 14 dages

mellemrum giver ikke større retardering end én
sprøjtning.

Stort set samme behandling anvender Münch
og Fritzsche (1970), og de opnår derved 2,5 cm
kortere skud i sorten 'Mathilde Gutges', men
det menes, at behandling 10 dage efter drivnin-
gens start vil give stærkere retardering. Blomster-
skærmsdiameter og blomstringstidspunkt ændres
ikke ved behandlingen.

Derimod får Loeser (1968) ingen højdereduk-
tion ved sprøjtning med 0,2% B-9 1 eller 2 gange
i 3. hhv. 3. og 5. uge efter drivningens begyndelse,
og Shanks (1969) opnår med 0,5% B-9 udsprøjtet
før hvileperioden kun mindre retardering.

Lavsen (1968) skriver, at Hydrangea reagerer
på B-9. Om sommeren behandles, når skuddene
er 3-5 cm, men ikke senere end 1. august. Under
drivning kan der sprøjtes, når 4-5 bladpar er
synlige. Der kan anvendes en koncentration på
0,25-0,5% B-9 afhængigt af sorterne.

Bestandighed
Udsprøjtes B-9 i juli, forsvinder virkningen i
sensommeren, derimod ved sprøjtning i august
retarderes skuddene også ind i drivningsperioden
{Shanks og Link 1964).

Retardering
Kohl og Nelson (1966) får med B-9 52-60% retar-
dering. Det vil i dette tilfælde sige, at skuddene
bliver 20-26 cm kortere end ubehandlede. Der-
imod reducerer Shanks (1969) kun højden med
13% (2,7 cm), mens Münch og Fritzsche (1970)
reducerer skudlængden med 7,5% (2,5 cm).

Blade
Højere koncentrationer end 0,25-0,5% B-9 ud-
sprøjtet i drivningsperioden giver misdannede
blade {Shanks og Link 1964).

Blomster

Ved behandling med B-9 om sommeren på fri-
land før køleperiode forbliver størrelsen af blom-
sterskærmen uændret eller øges i nogle tilfælde.
3 sprøjtninger i august med 1 % B-9 kan dog for-
sinke blomstringen ved tidlig drivning. Foretages
behandlingen i 2.-4. drivningsuge kan blomster -
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skærmens diameter blive formindsket {Shanks
og Link 1964).

Blomsterskærmenes antal pr. plante reduceres
med 0,4% B-9 fra 6,5 til 5,3 i 'Strafford' og fra
5,1 til 4,6 i 'Rose Supreme', mens friskvægten af
en plantes blomsterskærme øges fra hhv. 155 til
163 g og fra 173 til 186 g. Derimod giver 0,2%
B-9 uændret antal blomsterskærme pr. plante og
uændret friskvægt af blomsterskærmene {Kohl
og Nelson 1966).

Blomsterne på de B-9 behandlede planter ud-
vikler sig normalt {Andersen 1967).

Sygdomsresistens
B-9 behandling, når de unge skud begynder at
vokse efter knibning, bevirker, at hortensier i
hvileperioden taber færre knopper ved Botrytis-
angreb end ubehandlede, sandsynligvis p.g.a. tid-
ligere hærdning af væksten om efteråret og en
dermed reduceret modtagelighed for denne
svamp {Rogers 1964).

ccc
CCC ændrer ikke antallet af blomster i hortensier
{Furuta et al 1963).

Sprøjtning med 0,2 og 0,4% aktivt stof CCC
i begyndelsen af hvileperioden efter knopdannel-
sen er begyndt, giver ingen retardering i sorterne
'Strafford' og 'Rose Supreme' {Kohl og Nelson
1966).

Et orienterende forsøg viser, at CCC er ringere
end B-9 til at retardere væksten i sorten 'Prima'
{Andersen 1967).

En enkelt vanding med 1,6% aktivt stof CCC
d. 29. december (blomstring midt i marts) redu-
cerer højden 4 cm i sorten 'Gerda Steiniger' og
6 cm i sorten 'Therese' i forhold til ubehandlede.
Anvendes 2 gange vanding med 1,6% CCC med
14 dages mellemrum, udvikles blomsterne dår-
ligt og bliver grønfarvede. Sprøjtning med 0,2%
CCC 1 eller 2 gange giver praktisk taget ingen
højdereduktion {Loeser 1968).

Der fås god retardering i sorten 'Soeur Therese'
ved udvanding med 1,6% CCC {Gugenhan 1969).

Ved udvanding af 100 ml 0,4% CCC pr. 13
cm potte under forkulturen (d. 6. september)
vil flere skud danne knopper i sorten 'Favorite'.

Desuden dannes ved denne CCC behandling
færre rodskud under drivningen, hvorimod der
ikke opnås nogen retardering af plantehøjde og
blomsterskærmsdiameter. Udvanding eller ud-
sprøjtning af indtil 0,4% CCC 3 uger efter driv-
ningens begyndelse giver heller ingen retardering.
I dette forsøg var sorten 'Mathilde Gütges'
{Munch og Fritzsche 1970).

Phosfon
Andersen (1967) finder i et orienterende forsøg,
at Phosfon er ringere end B-9 til at retardere
væksten i sorten 'Prima'.

Ethrel
Hydrangea 'Todi', 'Merville' og 'Rose Supreme'
kan afblades ved sprøjtning med Ethrel sidst i
oktober. Sprøjtning først i oktober giver ikke
afbladning, og sprøjtning i august og september
hindrer blomsterinitiering. De med Ethrel af-
bladede planter bliver retarderet i væksten under
drivningen. Jo højere koncentration Ethrel, der
anvendes i området 0,48, 0,96, 1,44 og 1,92%
aktivt stof, des stærkere retardering, dog giver
1,92% Ethrel ikke væsentlig større højdereduk-
tion end 1,44%. Med koncentrationer over 0,96%
fås tillige kraftig reducering (3-4 cm) af blomster-
diameteren. 0,48% og 0,96% Ethrel reducerer
højden med hhv. 5 og 8 cm. 0,48% Ethrel giver
større retardering end 0,5% B-9, når begge kemi-
kalier udsprøjtes før hvileperioden. 0,48% Ethrel
+ 0,5% B-9 reducerer ikke højden så meget som
0,96% Ethrel og giver desuden mindre blomster-
diameter {Shanks 1969).

Kemisk knibning
Anonym (1967d) fortæller om nogle forsøg, hvor
emulsioner af fedtsyrederivater med held er an-
vendt til kemisk knibning af hortensier. Skud-
spidsen dræbes på mindre end én time.

Gibberellin (GA)
Resumé
GA kan med fordel anvendes på 2 forskellige
tidspunkter i en hortensiakultur, som erstatning
eller supplement for køleperioden, eller til at
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fremskynde blomstringen i den sidste ende af
kulturen.

Skal GA erstatte 6 ugers køleperioden ved
4-5 °C, kan der anvendes f.eks. 4 x 50 ppm
(1 ml pr. plante) udsprøjtes med 3-4 dages mel-
lemrum efter initieringen af blomsterknopper og
efter hvileperiodens indtræden. Afbladning skal
foretages inden behandlingen. Anvendes GA som
supplement til nogle ugers køleperiode, må der
sprøjtes med svagere koncentration f.eks. 4x 10
ppm, da der ellers opstår bladskader.

For at fremskynde blomstringen sidst i kulturen
skal GA udsprøjte med 10 ppm (10-20 ml pr.
plante), når blomsterskærmenes diameter i knop-
stadiet er 2-3 cm. For at undgå negative bivirk-
ninger skal dette behandlingstidspunkt nøje over-
holdes, og der kan da opnås indtil 14 dages tid-
ligere salgstermin ved denne behandling alene.
De fleste sorter reagerer bedst, hvis der sprøjtes
2 gange med 3-4 dages mellemrum. 'Soeur The-
rese' skal dog kun have én behandling. Overholdes
behandlingstidspunktet ikke nøjagtigt, kan de
blå blomsterfarver falme, ligesom blomsterstan-
den kan blive løsere opbygget end ønskeligt.

Behandlingstidspunkt

Wasscher (1958) finder, at sprøjtning med GA
på hortensier i begyndelsen af drivningsperioden
får knopperne til at udvikle sig hurtigere og giver
nogle dage tidligere blomstring. Stængler og
blomsterstilke bliver dog noget for lange.

Jansen (1960b) anser behandlingstidspunktet
for udsprøjtning af G A for meget vigtigt. Blom-
sterstandene (i knop) skal have en diameter på
2 cm. Er der flere skud med blomster, retter man
sig efter den mest udviklede blomsterstand. Sprøj-
tes der for tidligt med GA, fremskyndes blom-
stringen mindre, og skuddenes længdevækst frem-
mes. Sprøjtes der for sent, sker der hyppigt en
strækning af blomsterstænglerne, og blomster-
skærmene falder mod hinanden. Ved anvendelse
af det rigtige behandlingstidspunkt forekommer
disse negative bivirkninger ikke.

Dörr (1960) anvender Gibboe d. 2. eller d. 2.
og 4. februar, når diameteren af blomsterstan-
dene er 1-2 cm, og får tidligere blomstring og
vækststimulering samt mere eller mindre udpræ-

gede negative bivirkninger i sorten 'Soeur The-
rese'.

Næsten tilsvarende angiver Möhring (1961), at
Gibboe skal udsprøjtes, når blomsterskærmen i
knopstadiet er 1-2 cm i diameter, og behandling
2 gange med 4 dages mellemrum. Behandlings-
tidspunktet skal nøje overholdes. Det er derfor
nødvendigt at udvælge de planter, der har det
rette udviklingsstadium, således at planterne skal
udvælges 5-6 gange for hvert hold.

Stuart og Cathey (1962) finder, at GA-behand-
ling påbegyndt d. 12. september sinker blomster-
differentieringen. Men når planterne har initieret
knopper og er indtrådt i hvileperioden, kan væk-
sten sættes igang igen enten med GA alene eller
kombineret med 2-6 ugers køleperiode.

Loeser (1962) får - ved sprøjtning med Gibboe
2 gange med 5 dages mellemrum når knopperne
er 2-3 cm i diameter - 6-12 dage tidligere blom-
string, uden negative bivirkninger. Disse resul-
tater bekræftes af Loeser (1963) ved behandling
i samme udviklingsstadium, men med andre
sorter.

Jongkind og Sytsema (1966) har udsprøjtet
GA én gang d. 10. februar eller d. 9. marts på
blomsterskærme med en diameter på 0,5-5 cm,
men får i de fleste sorter løsere opbyggede blom-
sterskærme.

Koncentration (aktivt stof)

Sprøjtning med 10 ppm Gibboe (20 ml pr.
plante), når knopperne er 1-2 cm giver tidligere
blomstring og vækststimulering i hortensier {Dörr
1960).

10 x 1 ppm GA og 5 x 10 ppm udsprøjtet 2
gange pr. uge fra d. 12. september giver ved
hvileperiodens begyndelse hhv. 11,4 og 33,6 cm
højere planter. Endvidere kan 10 eller 50 ppm
udsprøjtet 2 eller 4 gange (1 ml pr. plante) bryde
hvileperioden. De stærkeste koncentrationer giver
dog i forbindelse med køleperioder bladskader
og ændrer bægerbladenes form. Afbladning af de
gamle blade forbedrer GA's virkning {Stuart og
Cathey 1962).

Loeser (1962) får tidligere blomstring ved sprøjt-
ning med gibberellin d. 28. februar og d. 5.
marts, hver gang med 10 ppm Gibboe (20 ml
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pr. plante). De Gibboebehandlede planter bliver
kun en anelse højere, men når sluthøjden tid-
ligere end ubehandlede. Samme koncentration
anvender Loeser (1963), dog sprøjtes sorten
'Soeur Therese' kun én gang, mens de andre sorter
sprøjtes 2 gange.

Jongkind og Sytsema (1966) anvender ligeledes
10 ppm GA, men får i de fleste sorter kun få
dages tidligere blomstring, og i de fleste afprø-
vede sorter fås en misfarvning af blomsterne.

Sorter
Sorten 'Soeur Therese' sprøjtes 1 gang med GA
til fremme af blomstringen, mens sorterne 'Lem-
menhof', 'King George', 'Gerda Steiniger',
'Alpenglühen', 'Enzian Dom', 'Regula', 'Rosa-
munde' og 'Bodensee' behandles 2 gange. 2.
gang 4 dage efter 1. gang. Høje sorter og hvide
sorter får lettere løst opbyggede blomsterskærme
med GA end lave blå og røde sorter. På endnu
ikke afprøvede sorter anbefales det at foretage
prøvesprøjtninger på nogle få planter, inden stør-
re partier tages under behandling {Jansen 1960b).

Gibboe til sorten 'Soeur Therese' giver færre
ugunstige bivirkninger ved 1 behandling med 10
ppm end ved 2 behandlinger {Dörr 1960).

Med den lave sort 'Bodensee' bekræftes Jan-
sen's (1960b) resultater af Loeser (1962), og
Loeser (1963) opnår 3 uger tidligere salgstermin
med Gibboebehandling af sorterne 'Gerda Stei-
niger' og 'Die von Niederrhein' (2 sprøjtninger)
samt 'Soeur Therese' (1 sprøjtning). Efter for-
forfatterens erfaringer egner lave og middelhøje
sorter sig godt til behandling med Gibboe.

Blomsterinitieringen påvirkes ikke af GA-be-
handling i sorterne 'Alpenglühen', 'Merville',
'Rose Supreme' og 'Todi' {Smeal 1964).

I de blå sorter 'Enzian Dom', 'Bodensee',
'Malva', 'Mr. Löbner' og 'M. Gütges' får GA
farven til at falme til rødlig eller bleg blå. Der-
imod ændres den blå farve ikke i sorten 'Lemmen-
hof. I de fleste sorter fremskyndes blomstringen
kun nogle få dage med GA, men i den hvide
sort 'Linda' udgør fremskyndelsen 10-14 dage i
det forsøg, hvor behandlingen med GA blev
udført d. 9. marts. I den hvide sort 'Draps
Champion' og den røde sort 'J. Keller' giver G A

en noget løsere opbygget blomsterskærm end
ubehandlede planter {Jongkind og Sytsema 1966).

Temperatur

Det anbefales at holde nattemperaturen lav
efter GA-behandlingen for at forebygge bløde
blomsterstilke {Jamen 1960b).

Knopper og blomster
En og to gange sprøjtning med GA fremmer
blomstringen hhv. 5-6 og ca. 14 dage. Sprøjtes der
før knopperne er 2 cm i diameter, bliver blom-
stringen mindre fremskyndet {Jansen 1960b).

Gibboe giver tidligere blomstring, men ud-
seendet og holdbarheden af blomsterne kan blive
påvirket i ugunstig retning. F.eks. kan enkelt-
blomsternes stilke blive så lange og svage, at
blomsterne falder ind mellem hinanden {Dörr
1960). Tilsvarende skriver Möhring (1961), at
Gibboe kan fremskynde blomstringen 8-12 dage,
men blomsterfarven bliver tydeligt lysere, især i
blå sorter. Sprøjtes der for sent, fås en uønsket
forlængelse af blomsterstilkene i skærmen, således
at blomsterstanden bliver mere løst og uensartet
opbygget.

GA-behandling påbegyndt d. 12. september
forsinker differentieringen af blomsterknopper,
men når først planterne har initieret knopper og
er indtrådt i hvileperioden, kan væksten sættes
igang igen både med GA alene, og med 4-6
ugers køleperiode (4-5 °C). GA + 2, 4 eller 6
ugers køleperiode forstærker hinandens virkning
{Stuart og Cathey 1962).

To gange sprøjtning med Gibboe kan give 6-12
dage tidligere blomstring i sorten 'Bodensee'.
Drivningen blev påbegyndt d. 14. december.
Blomsternes udseende og holdbarhed ændres ikke
ved behandlingen. Forfatteren mener, at ved tid-
ligere drivning har Gibboe muligvis endnu større
betydning for fremskyndelsen af blomstringen
{Loeser 1962).

I fortsatte forsøg opnår Loeser (1963), at Gib-
boe behandlede hortensier er salgsfærdige ca. 3
uger tidligere end ubehandlede og bliver alligevel
af god kvalitet.

GA påvirker ikke blomsterinitieringen i hor-
tensier {Smeal 1964).
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Nogle orienterende forsøg med G A til horten-
sier giver i de fleste afprøvede sorter kun få dages
tidligere blomstring. I én sort ('Linda') fås dog
i det ene forsøg 10-14 dages tidligere blomstring.
Samtidig får denne sort med GA større blomster-
skærme, som dog alligevel er faste i opbygningen.
I de andre sorter bliver blomsterskærmene knap
så meget større, men i enkelte sorter noget løsere
i opbygningen (Jongkind og Sytsema 1966).

Auxiner
IAA (indol-3-eddikesyre) og NAA (1-napthalen-
eddikesyre) påvirker ikke blomsterinitieringen i
hortensia-sorterne'Alpenglühen', 'Merveille', 'Ro-
se Supreme' og 'Todi' (Smeal 1964).

Cytokininer
Ved sprøjtning med 0,1% aktivt stof Verdan
(N6-benzylaminopurin) netop når bægerbladene
begynder at udvikles, forsinkes blomstringen i
Hydrangea {Shanks og Link 1964).

Konklusion

B-9, CCC og Phosfon. Det er muligt med B-9 at
opnå en væsentlig retardering hos hortensia,
hvorimod CCC og Phosfon synes uden interesse
i denne forbindelse.

Hvor der i hvileperioden er Botrytis angreb,
og hvor et dermed forbundet tab af knopper er
et problem, må man være opmærksom på, at det
er muligt at opnå en vis forebyggelse mod dette
tab ved hjælp af B-9.
Ethrel. Dette middel har igen bevist sin alsidig-
hed, idet Ethrel både kan fremkalde en afblad-
ning og en retardering af hortensier.

Da Ethrel hindrer initiering af blomsterknop-
per, synes det at være uanvendeligt, hvor man
ønsker et større antal skud i forbindelse med en
eventuel kemisk knibning.
Kemisk knibning. Det er muligt ad kemisk vej at
knibe hortensier.
Gibberellin. GA kan erstatte køleperioden. Hvis
der er behov for at fremskynde blomstringen 1-2
uger for at kunne sælge planterne inden en be-
stemt dato, er det en udvej at forsøge at sprøjte
med GA i 2-3 cm knopstadiet. Men da behand-
lingstidspunktet skal overholdes meget nøjagtigt

for at undgå negative bivirkninger, er det ikke
uden praktiske vanskeligheder at gennemføre
denne behandling.
Auxiner. IAA og NAA ser foreløbig ikke ud til
at have nogen interesse ved dyrkning af horten-
sier.
Cytokininer. Hvis der er brug for at udskyde blom-
stringen, kan der eventuelt anvendes N6-benzyl-
aminopurin.

HYPOCYRTA GLABRA Hook
B-9, CCC og Phosfon
Hypocyrta reagerer på B-9, men ikke på CCC og
Phosfon. Der skal sprøjtes med B-9 kort tid efter
roddannelsen for at opnå den kraftigste retarde-
ring. Koncentrationen bør ligge på 0,2-0,25% ak-
tivt stof. Desværre synes B-9 at forsinke blom-
stringen noget {Lavsen 1968).

Konklusion

Når B-9 forsinker blomstringen ved behandling
så tidligt som lige efter roddannelse af stiklin-
gerne, tyder det på, at virkningen af B-9 er meget
bestandig.

KALANCHOÉ Adans

B-9
Anonym (1967b) har udsprøjtet 0,3% B-9 (ak-
tivt stof) på 5 forskellige schweizer-hybrider,
men så sent som 3 og 4 uger efter KD behand-
lingens afslutning og får reduceret tilvæksten af
stænglerne 0-11 cm afhængigt af sort og behand-
lingstidspunkt.

Loeser og Essig (1968) får ved sprøjtning med
0,45% B-9 (aktivt stof) den 6. november en
måned efter oppotning retarderet væksten i Grob-
sorterne 'Rotglut', 'Melody', 'Morgensonne' og
'Ramona' med henholdsvis 21, 32, 34 og 39%.
I 'Ramona' og 'Rotglut' forsinkes blomstringen
ca. 14 dage med B-9, mens blomstringstidspunk-
tet ikke ændres af B-9 i 'Melody' og 'Morgen-
sonne'.

Münch og Fritzsche (1970) har udført forsøg
med B-9 til den schweiziske hybrid 'Ramona'
og får reduceret blomsterstandens højde med
5,1 og 8,8 cm ved sprøjtning efter afslutningen
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af KD behandlingen og på 1 gang knebne plan-
ter. Koncentrationerne var henholdsvis 0,125 og
0,25% aktivt stof. Samtidig forøges antallet af
blomsterstande med henholdsvis 0,6 og 1,8. Be-
handling før KD og/eller på 2 gange knebne
planter giver mindre udslag i forhold til ubehand-
lede. Det anbefales at anvende 0,5% B-9.

van Raalte (1969) skriver om nogle forsøg med
B-9 til schweizer-hybrider, hvor man har fået
gode resultater ved at udsprøjte 0,25% B-9 (ak-
tivt stof) på knebne planter, når blomsterskud-
dene er 2-3 cm. Hvis man venter til blomsterskud-
dene er 5-6 cm, er virkningen ringe. Antallet af
blomsterstængler bliver dog formindsket ved
behandlingen.

A.R.-85 (Alar)
Ifølge Nightingale (1970) har det vist sig, at høje
koncentrationer B-9 giver bladskader i kalan-
choé, mens dette ikke er tilfældet med tilsvarende
koncentrationer aktivt stof A.R.-85. Der er der-
for udført forsøg med udsprøjtning af 0,1, 0,5
og 1,0% A.R.-85 (aktivt stof). Fra det tidspunkt,
hvor en knibning blev foretaget på den knebne
parcel blev A.R.-85 udsprøjtet på knebne og
uknebne planter 3 gange med 14 dages mellem-
rum, idet tidligere (orienterende) forsøg viser, at
virkningen af A.R.-85 kun bevares 2-3 uger. Det
fremgår af resultaterne, at A.R.-85 reducerer
plantehøjden (incl. blomsterstand), formindsker
blomsterstandens diameter, øger antallet af bryd-
ninger i uknebne planter, men mindsker antallet
i knebne. Antallet af blomster mindskes og
blomstringen sinkes 1 og 2 uger med henholdsvis
0,5 og 1% A.R.-85. Da de positive virkninger
langt overskygger de negative, konkluderes det,
at der kan fås et eftertragtet kvalitetsprodukt ved
brug af A.R.-85 og samtidig kan knibning und-
lades.

bliver uændret i forhold til ubehandlet (Loeser
og Essig 1968).

I samme forsøg som omtalt under B-9 har
Münch og Fritzsche (1970) undersøgt virkningen
af udvanding og sprøjtning med 0,1-0,8% aktivt
stof og får ved stærkeste koncentration knap så
stor retardering som med B-9. 0,8% CCC giver
ikke bladskader selv ved udsprøjtning, og ved
denne koncentration er der næsten ingen forskel
i virkning mellem udvanding og sprøjtning.

Gibberellin (GA)
Schmalz (1960) får i K. blossfeldiana v. Poellnitz
ved sprøjtning med 100 ppm GA én gang daglig
i 24 dage under KD behandling fremskyndet
blomstringen 11 dage, men samtidig bliver plan-
terne højere, bladenes sukkulens aftager og an-
tallet af brydninger formindskes.

Konklusion

Efter fremkomsten af de såkaldte schweizer-
hybrider er sortimentet i Kalanchoé forøget be-
tragteligt. Samtidig er behovet for kemisk vækst-
retardering dukket op, idet mange af disse sorter
uden retardering bliver for høje og for tunge i
toppen som potteplanter.

Retardering kan opnås både med B-9, A.R.-85
og CCC. Antagelig skal A.R.-85 (og B-9) kon-
centrationerne ligge på 0,25-0,5% aktivt stof,
mens der med CCC kan forsøges med koncen-
trationer på omkring 1% aktivt stof. Bedste
behandlingstidspunkter er efter de foreliggende
forsøg omkring det tidspunkt, hvor knibning nor-
malt foretages, d.v.s. før blomsterstænglerne er
begyndt at strække sig. Behandlingen kan gen-
tages med 14 dages mellemrum. Knibning er
formodentlig unødvendig ved behandling med
A.R.-85.

CCC
Udvanding af 0,8% CCC (aktivt stof) den 6. no-
vember ca. en måned efter oppotning retarderer
væksten i Grob-sorterne 'Melody', 'Rotglut',
'Ramona' og 'Morgensonne' med henholdsvis
17, 24, 26 og 44%. Blomstringstidspunktet for-

LILIUM L.
B-9
Orienterende forsøg med sprøjtning med 0,1%
B-9 (aktivt stof) på forskellige lilje-sorter giver
ingen retardering {Bakker og Sytsema 1968).
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CCC
Resumé

Ved udvanding af 50 ml 2,5% CCC (aktivt stof)
på den mørkeste årstid og 1,5-2,0% på den øvrige
tid af året og behandling, når skuddene er 7-8
cm lange, kan der produceres en pottelilje af L.
xtigrinum »Mid-Century« hybriden 'Enchant-
ment'. Sprøjtning med 0,5% CCC (aktivt stof)
på forskellige sorter giver bladskader.

Bakker og Sytsema (1968) har udført oriente-
rende forsøg med sprøjtning med 0,5% CCC
(aktivt stof) og får mange bladskader på forskel-
lige liljesorter. Derefter blev forsøgene fortsat
med udvanding af CCC. Der anvendtes 2,5, 5,0
og 7,5% CCC (aktivt stof), 50 ml pr. 12 cm
potte, udvandet så snart skudspidsen var kom-
met nogle cm op af jorden. Med sorten 'Enchant-
ment' lykkedes det at producere en potteplante
på 16-25 cm's højde ved behandling februar-
april med 5% CCC. Med 7,5% CCC bliver
blomsterstilkene for korte. Der opnås lidt større
retardering i plasticpotter fremfor lerpotter. L.
longiflorum Thunb. 'Georgia' og L. speciosum
Thunb. 'Rubrum' var også med i forsøgene, men
reagerer knap så kraftigt på CCC som 'Enchant-
ment'.

Bos og Sytsema (1969) har videreført forsøg
med 'Enchantment' med dyrkning året rundt og
finder, at denne sort kan dyrkes som potteplante
hvis:

1. der pr. 12 cm potte udvandes 50 ml 5%
CCC (aktivt stof), når skuddet netop stikker
op af jorden.

2. de plantede løg er meget ensartede.
3. plantningen foretages i maj-juli.

Blomstringen sker omkring 2 mdr. efter plant-
ning. På de andre årstider bliver planterne for
høje som potteplanter, og ved plantning i novem-
ber giver CCC behandlingen en del udtørrede
knopper.

Krause (1970) sammenligner ovenstående for-
søg med nogle forsøg, der er udført på Lee Valley
forsøgsstation og omtalt i årsberetningen 1967/
68. Det fremhæves, at Lee Valley anbefaler kun
2,5% CCC (aktivt stof) i den første del af perio-

den januar-april og 1,5-2,0% når lysforholdene
bedres. Lee Valley har anvendt samme sort
('Enchantmant') og samme mængde opløsning
pr. potte, men behandlingen er udført, når skud-
dene er 7-8 cm lange. Forsøgene i Lee Valley
viser tilmed, at behandling væsentlig tidligere
eller senere end dette tidspunkt giver mindre
retardering. Derfor mener Krause (1970), at
Bakker og Sytsema (1968) samt Bos og Sytsema
(1969) har anvendt for tidlig behandling.

Konklusion

Ved hjælp af CCC kan der nu produceres liljer
som potteplanter. Foreløbig gælder dette dog
kun fuldt ud for en enkelt sort. Der er således
stor forskel på, hvor meget sorterne retarderes af
CCC.

MALVASTRUM CAPENSE Garke

B-9

Hildrum (1969) har udført forsøg med udsprøjt-
ning af 0,5% B-9 (aktivt stof) på M. capense.
Behandlingen fandt sted den 4. juli, da de nye
skud var 3-5 cm lange efter 2 knibninger. Nat-
temperaturen blev holdt på 21 °C. Der blev dog
ikke opnået nogen retardering, tværtimod blev
stræknings væksten fremmet.

CCC
I samme forsøg som med B-9 har Hildrum (1969)
udsprøjtet 0,038, 0,075 og 0,15% CCC (aktivt
stof) og får kraftig retardering i M. capense
stigende med koncentrationen. Retarderingen ud-
gør 3 \ mdr. efter behandlingen henholdsvis 19,
35 og 51% eller 13,0, 24,2 og 35,4 cm. Ved at
sammenligne med de målinger, der foretoges 1
måned efter behandlingen, kan det konstateres,
at kun den stærkeste koncentration bevarer sin
virkning usvækket i de 3 | måneder.

I et andet forsøg har Hildrum (1970a) ved
behandling med samme koncentrationer CCC
dyrket planterne ved temperaturer på enten 15,
18, 21 eller 24 °C. Ved de laveste temperaturer
opnås stærk retardering med alle koncentrationer,
men ved 24 °C giver den svageste koncentration
(0,038% CCC) kun ringe virkning.
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Phosfon
Udvanding af 50 ml 0,1% Phosfon (aktivt stof)
pr. 10 cm potte giver i samme forsøg som med
B-9 kun en retardering i M. capense på 5% sva-
rende til 3,4 cm (Hildmm 1969).

Konklusion

Ligesom i andre arter inden for Malvaceae-
familien giver CCC god retardering i Malvastrum
capense og kan dermed også hos denne planteart
give grundlag for en rationalisering af kultur-
metoden. B-9 har ingen virkning og Phosfon
har kun ringe virkning.

MONSTERA DELICIOSA Liebm.

B-9 og CCC
Rodede stiklinger af M. deliciosa, først dyrket i
en næringsopløsning og derefter overført til en
opløsning med 0,3% CCC (aktivt stof), viser
sig 20 dage senere at have 35,4% kortere rødder
end de planter, der blev overført til destilleret
vand. Endnu kraftigere retardering af rødderne
opnås, hvis planterne fra næringsopløsningen over-
føres til en opløsning med 0,5% B-9 (aktivt
stof). Planternes øvrige dele reagerer dog ikke
i væksten, men optagelse af næringsopløsning
hæmmes. Forfatterne mener på dette grundlag,
at antallet af ompotninger og vandingshyppig-
heder kan reduceres ved hjælp af CCC og B-9.
Højere koncentrationer end de nævnte for CCC
og B-9 giver bladskader (Milletti og Capite 1968).

Konklusion

B-9 og CCC retarderer rodvæksten hos Monstera,
men retarderer ikke planternes øvrige dele under
de givne forsøgsbetingelser.

NERIUM OLEANDER L.

CCC
Lavsen (1965) har udført forsøg med udvanding
af 0,25, 0.5, 0,75 og 1,0 g CCC (aktivt stof) pr.
plante og får kraftig retardering i N. oleander.
På baggrund af dette forsøg konkluderes, at
udvanding af 0,125 g aktivt stof pr. plante vil
give en passende vækst. Også sprøjtning med CCC
er forsøgt, men uden nogen virkning.

Phosfon
Phosfon vandet ud i koncentrationerne 10, 20,
40, 80 eller 160 ppm aktivt stof giver ingen virk-
ning i TV. oleander {Lavsen 1965).

Konklusion

Udvanding af CCC giver god retardering hos
Nerium oleander, mens Phosfon selv i ret høje
koncentrationer ikke har nogen virkning.

PAVONIA INTERMEDIA hort.
Hildrum (1969) har udført forsøg med vækstre-
tardering af den forholdsvis ukendte potteplante
P. intermedia. Planterne blev behandlet den 3.
juni, da de nye skud efter én knibning var 3-5
cm. Målinger blev foretaget den 14. februar og
den 10. juli året efter. Følgende resultater blev
opnået med B-9, CCC og Phosfon.

B-9
Sprøjtning med 0,5% B-9 (aktivt stof) giver ingen
retardering, mens 1,0% B-9 giver en mindre
væksthæmning.

CCC
Sprøjtning med 0,075 og 0,15% CCC (aktivt
stof) giver meget kraftig retardering og med
0,15% CCC er virkningen meget langvarig, idet
strækningsvæksten med denne koncentration i
perioden £-1 år efter behandlingen fremdeles er
svag. Bladene bliver med CCC mørkere end nor-
malt, mens blomstringen ikke bliver nævneværdig
påvirket.

Phosfon
Udvanding af 25 ml 0,1 og 0,5% Phosfon (aktivt
stof) pr. 8 cm potte giver også kraftig retarde-
ring, og virkningen bevares lige så længe som
med CCC.

Konklusion

Pavonia intermedia retarderes kraftigt og i ^-1
år med CCC og Phosfon, mens B-9 kun har ringe
virkning.
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PELARGONIUM DOMESTICUM Bailey
(P. grandiflorum-hybrider)

PELARGONIUM HORTORUM Bailey
(P. zonale-hybrider )
B-9
B-9 giver utilstrækkelig retardering af frøpelar-
gonien 'Nittany Lion' {Andersen 1967). Således
fås i denne sort mindre virkning med hensyn til
kompakt vækst og tidlig blomstring ved sprøjt-
ning med 0,25% aktivt stof B-9 end ved udvan-
ding af 0,4% aktivt stof CCC (Loeser og Essig
1968).

0,25-0,5% B-9 er bedre end 0,1% IBA (indol-
3-smørsyre) til at fremme roddannelsen i pelar-
goniestiklinger. Basis af stiklingerne dyppes 15-60
sekunder i opløsningen. (CCC og GA hæmmer
rødningen, mens Ethrel og F-5 ikke giver enty-
dige resultater med de afprøvede koncentra-
tioner) (Read og Hoysler 1970).

CCC
Resumé

CCC kan retardere væksten i de såkaldte Care-
free (»problemløse«) pelargonier, såvel som i
andre frøformerede eller stiklingeformerede pe-
largonier af arterne P. hortorum ogP. domesticum.
CCC udsprøjtes eller udvandes enten i prikle-
potten eller omkring 10 dage efter oppotning i
salgspotten. Jo tidligere i kulturen behandlingen
foretages, des kraftigere virkning. CCC udsprøj-
tes med 0,2-0,4% aktivt stof til dryppunktet
eller udvandes f.eks. med 0,4% 25 ml pr. 6 cm
potte eller 100 ml pr. 10 cm potte. Retardering
af planterne med CCC bliver synligt med det
blotte øje 3-4 uger efter behandlingen og vedva-
rer ca. 3 måneder, derefter går der yderligere
nogle måneder, før forskellene udlignes. Der er
forskel på sorternes reaktion på CCC. Højde-
reduktionen har i de refererede forsøg ligget
mellem 21 og 43%. CCC øger antallet af bryd-
ninger hos frøpelargonier sået 7. februar eller
tidligere. Ved tidlig såning synes CCC-behandling
at fremskynde blomstringen, ligesom blomster-
stande og enkeltblomster bliver lidt mindre, mens
antallet af blomsterstande forøges. Derimod for-
bliver antallet af enkeltblomster pr. plante stort

set det samme eller formindskes. Få dage efter
behandling med CCC kan der kortvarigt frem-
komme gule blade. Bortset herfra bliver bladene
mørkere. Antallet af blade reduceres, ligesom
friskvægt og tørvægt formindskes med CCC.

Behandlingstidspunkt

Frøpelargonier sået i december kan sprøjtes midt
i marts med CCC efter oppotning i 10 cm potter
(Shanks og Link 1964). Bedste behandlingstids-
punkt er enten at sprøjte med CCC på rodede
stiklinger i priklepotten, eller sprøjte ca. 10 dage
efter oppotning i salgspotten. Derved opnås, at
midlet kan virke, når strækningsvæksten begyn-
der (Hofmann 1967).

Der fås god retardering ved CCC-behandling
af Carefree-pelargonier d. 4. april 10 dage efter
oppotning i salgspotten (Holcomb og White
1968).

Ved udvanding af 100 ml 0,4% CCC pr.
plante til 12-15 cm høje P. hor torum fås 30-35%
retardering (Pawlowski og Schwandt 1968).

God retardering opnås ved udvanding af CCC
på 7-bladstadiet ca. 8 uger efter såning (Anonym
1969c).

Udvanding af CCC i 6 cm potte d. 25. januar
efterfulgt af udvanding af CCC i 12 cm potte
d. 22. marts er bedre end behandlingen sidst i
marts alene (Loeser 1969).

Pawlowski og Schwandt (1969) udførte et for-
søg over, hvornår CCC bedst tilføres frøpelar-
gonier (P. hortorum). Ved såning d. 20. december
blev CCC udvandet én gang 65, 70, 75, 80, 85
eller 90 dage efter såning, og ved såning d. 23.
januar blev CCC udvandet 45, 50, 55, 60, 65
eller 70 dage efter såning. Det viste sig, at der
fås mindste højde, plantediameter, bladantal og
tørvægt samt tidligste blomstring ved tidligste
behandling.

Ved udvanding af CCC flere gange reduceres
plantehøjde og blomsterstørrelse i takt med sti-
gende antal behandlinger (Anonym 1970a).

Koncentration (aktivt stof)
Shanks og Link (1964) får ved sprøjtning med
0,4% CCC forbigående gulfarvning af bladene
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hos frøpelargonier, mens 0,1 og 0,2% CCC ikke
giver gulfarvning. Alle 3 koncentrationer retar-
derer væksten.

Hofmann (1967) har i sine forsøg anvendt både
udvanding og sprøjtning med CCC til P. hortorum
og finder, at sprøjtning med 0,2-0,3% CCC er
mest hensigtsmæssigt for at opnå udbyttestigning
og kvalitetsforbedring.

Andersen (1967) finder ved sprøjtning med
0,25% CCC, at en højtvoksende frøpelargonium
som 'Nittany Lion' ikke retarderes tilstrækkeligt
til at give et passende produkt, mens Loeser og
Essig (1968) ved udvanding af 0,4% CCC opnår
kompakt vækst i sorten 'Nittany Lion Red'.

Holcomb og White (1968) finder, at udvanding
af 0,24% CCC giver større retardering end ud-
vanding af 0,12% CCC, som igen er lidt bedre
end sprøjtning med 0,12% CCC. Udvanding af
20 eller 40 ppm CCC sammen med gødnings-
vandet dagligt i 2 måneder giver endnu ringere
virkning.

100 ml 0,4% CCC udvandet pr. potte giver
større væksthæmning i P. hortorum end udvan-
ding af 0,1 og 0,2% CCC. Ved sprøjtning med
0,1 eller 0,2% CCC opnås kun en uvæsentlig
retardering {Pawlowski og Schwandt 1968).

Ganslmeier (1968) anbefaler til stærktvoksende
sorter af P. hortorum formeret ved stiklinger ud-
vanding af 100 ml 0,5-1,0% CCC pr. potte.

Anonym (1969c) skriver endvidere, at ud-
vanding af 60 ml 0,25% CCC pr. 9 cm potte
giver mere kompakte P. hortorum end tilskudslys
(11.000 lux) i 24 timer i 21 dage i kimbladstadiet
i januar/februar.

Loeser (1969) får kraftigere retardering i P.
hortorum ved udvanding af 25 ml 0,4% CCC pr.
6 cm potte efterfulgt af udvanding af 100 ml
0,4% CCC pr. potte efter oppotning i 12 cm
potte, end ved behandling i 12 cm potten alene.

Pawlowski og Schwandt (1969) udvander 100
ml 0,4% CCC pr. 10 cm potte, mens Anonym
(1970b) med 30 ml 0,3% CCC udvandet pr.
plante får forbigående gulfarvning af bladranden
og hæmning af væksten.

Anonym (1970a) skriver, at udvanding af
0,3% CCC giver næsten samme retardering som
udvanding af 0,6% CCC.

Bestandighed

Sprøjtning med 0,2 og 0,4% CCC i marts giver
endnu i september 5 cm lavere frøpelargonier end
ubehandlede, hvorimod der ingen forskel er,
hvis der er anvendt 0,1% CCC (Shanks og Link
1964).

Retardering af planterne med CCC bliver syn-
ligt med det blotte øje 3-4 uger efter behand-
lingen og bevares i ca. 3 måneder (Hofmann
1967).

Arter og sorter
CCC giver tydelig retardering i P. hortorum og
P. domesticum. Følgende sorter er afprøvet og
reagerer positivt på CCC: 'Salmon Irene',
'Springtime', 'Kanzler', 'PAC-Rubin' og 'Er-
folg' (Hofmann 1967).

Den højtvoksende frøpelargonium 'Nittany
Lion' retarderes ikke tilstrækkeligt med 0,25%
CCC (Andersen 1967), mens udvanding af 0,4%
CCC i sorten 'Nittany Lion Red' giver kompakt
vækst, mørkere blade og tidligere blomstring
(Loeser og Essig 1968).

'Nittany Lion Red' og Carefree-sorterne 'Scar-
lett', 'White', 'Coral', 'Rose' og 'Salmon' retar-
deres 21-27% med CCC afhængig af sorten. Af
disse får 'Rose' og 'Nittany Lion Red' fremskyn-
det blomstringen hhv. 5 og 7 dage (Holcomb og
White 1968).

100 ml 0,4% CCC udvandet pr. potte giver i
sorterne 'Deep Salmon', 'Picotee' og 'Pan Am
Light Pink' 30-35% lavere planter (Pawlowski og
Schwandt 1968). Retarderingsmidler (CCC) er
nødvendige til stærktvoksende sorter af P. hor-
torum, der ønskes solgt som potteplanter. I for-
hold til de svagtvoksende pottesorter har de
stærktvoksende følgende fordele: større stiklinge-
produktion, sundere vækst, vejrbestandige, kor-
tere kulturtid og relativ tidlig blomstring (Gansl-
meier 1968).

De Carefree frøpelargonier 'Red' og 'Bright
Pink' kan retarderes 30-43% med CCC (Loeser
1969), og CCC-behandling af P. hor tor um frø-
pelargonierne 'Scarlett','Deep Salmon'og 'Crim-
son' giver god virkning (Pawlowski og Schwandt
1969).

Skarlagenrøde, mørkt laksefarvede, lyserøde
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og karmoisinrøde Fj-hybrider af Carefree frø-
pelargonier reagerer bedst på CCC (Anonym
1970b).

Retardering

Sprøjtning med CCC retarderer væksten i frø-
pelargonier, således at planterne kræver mindre
vokseplads (Shanks og Link 1964).

Ved udsprøjtning af CCC på P. hor tor um og
P. domesticum fås en tydelig væksthæmning, sti-
gende med koncentrationen {Hofmann 1967).

Selv om de afprøvede sorter bliver 21-27%
lavere ved udvanding af 0,24% CCC, er det dog
ikke nok til at give tilstrækkeligt lave planter i
10 cm potter (Holcomb og White 1968).

Udvanding af 100 ml 0,4% CCC pr. 10 cm
potte giver afhængigt af sorten 30-35% (7-9 cm)
lavere planter. Endvidere fås ved denne behand-
ling en retardering af sideskuddene på 27% (3,1
cm) (Pawlowski og Schwandt 1968).

21-30% (5-9 cm) retardering og bedre plante-
kvalitet kan opnås med 60 ml 0,25% CCC pr. 9
cm potte (Anonym 1969c).

Ved udvanding af 0,4% CCC kan der opnås
30-43% lavere planter (Loeser 1969), og udover
en lavere plantehøjde fås med CCC en mindre
plantediameter (Pawlowski og Schwandt 1969).

Sideskud
Ved såning af frøpelargonier 15. februar ændrer
CCC ikke antallet af sideskud (Pawlowski og
Schwandt 1968).

Ved såning midt i januar eller først i februar
kan CCC give 25-43% flere brydninger, men ved
såning sidst i februar ændres antallet af sideskud
ikke af CCC-behandlingen (Anonym 1969c).

Tilsvarende angiver Anonym (1970b), at CCC
hæmmer Carefree frøpelargoniers vækst, hvor-
ved basale skud fremkommer og giver buskede
planter. I dette tilfælde blev såning udført midt
i januar.

Blomster
Størrelsen af blomsterskærme og enkeltblomster
bliver mindre med CCC, dog ikke således at
salgskvaliteten forringes, og blomstringstids-
punktet ændres ikke. En kontrol i løbet af som-

meren viste, at anvendelsen af CCC ikke indvir-
ker ufordelagtigt på blomstringen om sommeren
(Hofmann 1967).

I enkelte sorter bliver blomstringen med CCC
fremskyndet indtil én uge (Holcomb og White
1968), men blomstringsterminen kan også for-
blive uændret sammenlignet med ubehandlet.
Derimod fremkommer der flere blomsterstande,
mens det totale antal enkeltblomster stort set er
det samme i 'Deep Salmon' og noget mindre i
'Picotee' (Pawlowski og Schwandt 1968).

I sorten 'Nittany Lion Red' giver CCC 14-21
dages tidligere blomstring (Loeser og Essig 1968).

I nogle forsøg med frøpelargonier, er CCC par-
cellernes blomster lidt tidligere fremme end i ube-
handlede parceller ved såning midt i januar eller
først i februar, mens der ingen forskel er på blom-
stringsterminerne, når såningen er foretaget sidst
i februar (Anonym 1969c).

CCC giver tidligere blomstring i frøpelargonier
(blomstring midt i maj, kulturtid 132 dage), men
kulturen anbefales ikke, da det er vanskeligt at få
tilstrækkeligt antal blomster (med og uden CCC).
Det menes dog, at kunne blive en rentabel kultur,
når der findes frem til de rigtige sorter og den
rigtige kulturmetode (Gugenhan og Bachtaler
1969).

Belysning og behandling med CCC giver flere
og tidligere blomster end ubelyst og ubehandlet
(Loeser 1969).

Ved såning 20. december og 23. januar samt
CCC-behandling hhv. 65 og 45 dage senere frem-
skyndes blomstringen 8-15 dage (Pawlowski og
Schwandt 1969).

Planter udviklet fra frø af Fj-hybrider af
Carefree-pelargonier og sået i midten af januar
kan i England bringes til blomstring sidst i maj
eller først i juni, hvis behandling med CCC ind-
går i kulturforanstaltningerne (Anonym 1970b).

Blade
Sprøjtning med 0,4% CCC på frøpelargonier gi-
ver forbigående gulfarvning af bladene, hvorimod
bladene forbliver grønne ved sprøjtning med 0,1
og 0,2% CCC (Shanks og Link 1964).

Andersen (1967) får forbigående bladsvidninger
ved sprøjtning med 0,25% CCC, og Hofmann
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(1967) skriver, at få dage efter behandling med
CCC, optræder forskellige gule pletter på blade-
ne, men pletterne forsvinder helt efter kort tid.

Pawlowski og Schwandt (1968) finder, at tre
dage efter sprøjtning til dryppunktet med 0,1
eller 0,2% CCC bliver talrige blade bleggule,
mens Loeser og Essig (1968) opnår mere mørke-
grønne blade med CCC.

Udvanding af 30 ml 0,3% CCC giver forbi-
gående gule bladrande (Anonym 1970b).

Endvidere reduceres antallet af blade med
CCC. Jo større retardering des færre blade
{Pawlowski og Schwandt 1969).

Frisk- og tørvægt
CCC-behandling reducerer friskvægten. Jo stær-
kere retardering des mindre friskvægt (Holcomb
og White 1968).

Tilsvarende gælder for tør vægten (Pawlowski
og Schwandt 1969).

Phosfon
0,02% aktivt stof flydende Phosfon udvandet
med 25 ml pr. 6 cm jiffypotte med Carefree frø-
pelargonier giver ingen højdereduktion. Derfor
blev videre forsøg opgivet {Loeser 1969).

Kemisk knibning
Kemisk knibning med 4% aktivt stof kan mulig-
vis få anvendelse i pelargoniemoderplanter. Blad-
skader kan opstå, men de skadede blade falder
senere af, således at der ingen synlige skader bli-
ver (McDowell 1967).

Gibberellin (GA)
Resumé
GA til Pelargonier giver generelt større blomster-
stand, og i nogle sorter forlænges blomsternes
holdbarhed. Blomstringen kan både fremskyndes
og sinkes. Sprøjtning med GA på bladene giver
lysere blade.

Der behandles bedst med GA, når knopperne
begynder at vise farve og de første enkeltblom-
ster begynder at åbne sig. Behandling på andre
udviklingsstadier har ingen praktisk interesse.
Udsprøjtningen af GA bør så vidt muligt kon-
centreres til knopperne; sikrest er det at ned-

Pelargonium
CCC - Phosfon - kern. knibning - GA

dyppe knopperne i en GA-opløsning. En koncen-
tration på 5 ppm aktivt stof anbefales i praksis.
Sorterne reagerer forskelligt på GA.

Behandlingstidspunkt

Behandlingstidspunktet er meget vigtigt. Dersom
GA udsprøjtes på planter, hvis knopper endnu
ikke viser farve, vil knopperne enten svides eller
udvikles unormalt. Det bedste behandlingstids-
punkt for at opnå større blomster og bedre
holdbarhed er, når farven begynder at vise sig i
småblomsterne, og når nogle af dem begynder
at åbne sig. Sunde kraftige planter med symme-
trisk anbragte knopper og normalt antal små-
blomster reagerer bedst på GA. Behandling med
GA om vinteren under dårlige lysforhold giver
ikke så gode resultater som behandling om for-
året under gode lysforhold (Gianfagna 1958).

Sprøjtning med GA ved første tegn på farve
i knopperne giver bedste virkning med hensyn
til større og mere holdbare blomster (Aytoun og
Hey 1958, Boodley 1961).

Ved GA-behandling på de grønne knopper
fås færre, men større blomster, tidligere blom-
string og længere blomsterstilk (Varga 1963).

Sprøjtning med GA på hele planten, når knop-
perne begynder at vise farve, giver generelt dår-
ligere salgsvare, hvorimod dypning af blomster-
knopperne i GA opløsning giver bedre resultat
(Biswas og Rogers 1963).

Koncentration (aktivt stof)
Efter nogle indledende forsøg med 5, 10, 20 og
50 ppm GA anbefaler Gianfagna (1958) at an-
vende 5 ppm til gartnerikulturer. Der sprøjtes
til planterne er våde. På denne måde tager det
knap en halv time at behandle 3500 planter.

Aytoun og Hey (1958) samt Boodley (1961)
får større og mere holdbare blomster med 5-10
ppm GA.

I et forsøg med 10, 25, 50 og 100 ppm G A
får Varga (1963) tidligste blomstring med stær-
keste koncentration, men anbefaler maximalt
50 ppm, da internodierne bliver for lange og
bladene har tendens til at blive klorotiske med
100 ppm.

Biswas og Rogers (1963) har udført forsøg
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Pelargonium
GA - konklusion

med 5, 10, 20 og 100 ppm GA og mener, at 5
ppm er mest hensigtsmæssigt i praksis til at få
større blomsterstande uden samtidig at få nega-
tive bivirkninger af betydning.

Sorter
GA anbefales ikke til alle sorter. F.eks. i 'Red
Irene' bliver blomsterstilkene så bløde, at blom-
sterstanden bøjer nedad (Gianfagna 1958, Boodley
1961).

Følgende sorter reagerer positivt på GA:
'Graff's White', 'Graff's Pink', 'Olympic Red'
og 'Madame Buchner' {Boodley 1961).

G A til P. hor torum 'Jean Billes' og 'Rubin'
giver færre blomster, men tidligere blomstring
og længere blomsterstilke, således at de eventuelt
kan anvendes til snitblomster {Varga 1963).

Med 100 ppm GA fås en bedre blomsterhold-
barhed i P. hor tor um 'Irene' og 'Penny', men ikke
i 'Genie' og 'Pink Cloud'. Alle fire sorter får
med GA større diameter i blomsterstanden. Hvor
stor denne diameter bliver, er afhængig af sort
og koncentration (Biswas og Rogers 1963).

Vækststimulering
Behandling af småplanter af P. hortorum 'Fries-
dorf' med GA én gang om ugen i 7 uger giver 2-3
gange så lange planter som ubehandlede og er
helt værdiløse (Wasscher 1958).

Med 100 ppm GA udsprøjtet på grøn knop
stadiet bliver internodierne for lange, derfor anbe-
faler Varga (1963) maximalt 50 ppm.

Blomster
GA-behandling af pelargoniesmåplanter sinker
blomstringen, således at når de ubehandlede
planter står i fuld blomst, står de behandlede
planter med de første knopper {Wasscher 1958).

GA sinker visning af de småblomster, der
sidder i midten af blomsterstanden. Denne virk-
ning er særlig værdifuld i hvide sorter. Fra be-
handling, når knopperne viser farve, til blom-
sterne er fuldt udfoldede, går der 18-21 dage. GA-
behandlede blomster får større og længere hold-
barhed end ubehandlede. GA anbefales dog ikke
til alle sorter {Gianfagna 1958).

Sprøjtning med GA begrænset til knopperne

giver bedste virkning med hensyn til større og
mere holdbare blomster. Sprøjtning på hele plan-
ten synes at forsinke blomstringen (Aytoun og
Hey 1958).

Tilsvarende finder Boodley (1961), at en enkelt
sprøjtning med 10 ppm GA forlænger blomster-
nes holdbarhed og forøger blomsterstørrelsen.
I en sort som 'Red Irene' bliver blomsterstilkene
dog for lange, således at blomsterstandene bøjer
nedad.

Ved behandling med GA på grøn knop stadiet
dannes lidt færre knopper efter behandlingen,
men til gengæld fås 3-14 dages tidligere blom-
string afhængig af sort og koncentration. Jo
stærkere koncentration, der anvendes i området
10-100 ppm, des tidligere blomstring, desuden
giver en sådan GA-behandling indtil 5 cm større
diameter i blomsterstandene, ligeledes stigende
med koncentrationen. Blomsterstilkenes længde
øges ligeledes med GA, således at de eventuelt
kan anvendes som snitblomster (Varga 1963).

Med 5 ppm GA fås 7-43% større diameter i
blomsterstanden og med 100 ppm GA en for-
øgelse på 22-66% afhængig af sorten. Forøgelsen
skyldes, at enkeltblomsternes stilke og kronblade
bliver længere (Biswas og Rogers 1963).

Blade
Varga (1963) skriver, at sprøjtning med 100 ppm
GA giver tendens til klorotiske blade, mens
Biswas og Rogers (1963) finder, at sprøjtning
med 5-100 ppm GA giver lysere blade og generelt
en dårligere salgsvare.

Konklusion
Væksthæmning af P. hortorum og P. domesticum
foretages bedst med CCC. Det synes dog ikke
helt klarlagt, hvor stærk koncentration man kan
sprøjte med for at opnå en uskadt salgsplante
og samtidig en acceptabel plantestørrelse af Care-
free frøpelargonier (P. hor tor um). B-9 har kun
ringe og Phosfon har ingen virkning.

Der er ikke foretaget mange forsøg med ke-
misk knibning af pelargonier, sandsynligvis fordi
det ikke har den store interesse. I hvert fald er
metoden ikke færdigudviklet.

Gibberellin kan under visse omstændigheder
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fremskynde blomstringen hos Pelargonium samt
give større og mere holdbare blomster.

PEPEROMIA Ruiz & Pav
CCC og Phosfon
Cathey (1961) skriver, at Peperomia (arter ikke
angivet) ikke reagerer på CCC og Phosfon i
koncentrationer, som er virksomme på chry-
santhemum. 100-500 gange så høj dosis kan dog
give dværgvækst, reduceret bladstørrelse og ind-
tørrede bladrande.

Konklusion
Peperomia reagerer kun på CCC og Phosfon
ved meget høje koncentrationer.

PHILODENDRON Scott
CCC og Phosfon
Ifølge Cathey (1961) reagerer Philodendron (arter
ikke angivet) ikke på CCC og Phosfon i koncen-
trationer, som er virksomme på chrysanthe-
mum. 100-500 gange så høj dosis kan dog give
dværgvækst, reduceret bladstørrelse og indtør-
rede bladrande.

Konklusion
Philodendron reagerer kun på CCC og Phosfon
ved meget høje koncentrationer.

PRIMULA L.
Gibberellin (GA)
Ved sprøjtning med 25, 50 eller 100 ppm GA
fremskyndes blomstringen i Primula malacoides
Franch, ligesom længden af blomsterstandenes
stilke og plantehøjden øges. Pollenkornenes spire-
evne ødelægges ikke med GA (Itakura et al.
1958).

I P. malacoides opnås en fremskyndelse af
blomstringen på 1-2 uger ved sprøjtning med
100 ppm GA. Virkningen opnås dog kun under
visse ikke nærmere angivne kulturforhold (Ano-
nym 1966).

I en kultur med Primula obconica Hance, hvor
temperaturen holdes på 10-12°, kan der fås 7-14
dages tidligere blomstring med 10-50 ppm GA
udsprøjtet med ca. 10 ml pr. plante. Sprøjtnin-

gen udføres, når rødderne har gennemvokset
pottejorden, når planterne har 3-4 fuldt og 3-4
halvt udvoksede løvblade samt har 1-2 forløbere
(forløbere er enkelte for tidligt udviklede blom-
ster, og fjernes derfor sædvanligvis). Det anbefa-
les at sprøjte 2-3 gange med 5-7 dages mellemrum
for at være sikker på at ramme det rette behand-
lingstidspunkt. To meget forskellige sorter, nem-
lig Mohnstein's 'Berliner Bluf og Schmid's
'Dondoglut', er afprøvet og giver samme resul-
tat. Holdes kulturen ved højere temperatur end
10-12 °C, er der ingen fordele ved at anvende
GA {von Hentig 1960a).

Konklusion
Sprøjtning med 10-50 ppm gibberellin på P.
malacoides og P. obconica kan fremme blom-
stringen 1-2 uger og kan anbefales, forudsat at
temperaturen under kulturen holdes på 10-12°
og det rette doseringstidspunkt overholdes.

RHODODENDRON L.
(Azalea)
Indledning
De indtil nu mest dyrkede væksthusazalea i
Danmark kan henføres til Rhododendron simsii
Planch (syn. Azalea indica Sims.) populært kaldet
indiske eller europæiske azalea. Derimod hører
mange af de i USA og Japan dyrkede væksthus-
azalea - f.eks. Kurumesorterne - til Rhododen-
dron obtusum (Lindl.) Planch, var. japonicum
(Maxim.) Wills., også kaldet japanske eller ameri-
kanske azalea. Andre Rhododendron-arter og
-varieteter er ligeledes inde i billedet. Efterhån-
den har man krydset azalea hørende til forskellige
arter, således at det til tider kan være vanskeligt
at gøre rede for, hvor de enkelte sorter hører til.
Med hensyn til sorternes tilhørsforhold kan
iøvrigt henvises til Vogel (1965).

Da terminologien med hensyn til skud, knop-
per og blomster hos azalea er noget uklar, skal
følgende definitioner gives:

Skud i almindelighed:
er de skud, der fremkommer efter knibning.

Vildskud, også kaldet lange basale skud:
er de lavt placerede skud, som hos nogle sor-
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Rhododendron spp.
Indledning - B-9

ter har for kraftig vækst, hvorved skuddene
bliver for lange i forhold til de andre.

Rodskud:
er de skud, der skyder op gennem jorden fra
rødderne.

Gennemgroede skud ved knopper:
(amer.: by-passing shoots) er skud, der frem-
kommer, enten - hvis køleperioden ikke følger
umiddelbart efter færdigdannelse af blomster-
knopperne (især i R. obtusum-soTter), eller -
under drivning og blomstring, hvorved blom-
sterne hæmmes i deres udvikling, og de ud-
viklede blomster skjules (både R. obtusum-
og R. simsii-sottef).

Sekundære skud:
kan fremkomme opad stammen, fra jordover-
fladen op til plantens forgrening - specielt
i sorten 'Hinodegiri'.

Flere knopper pr. skudspids:
(Arner.: multiple buds) d.v.s. mere end én
knop pr. skudspids, dog ikke at forveksle
med, at azalea som regel danner 2-4 blomster
pr. knop.

Dobbelte eller fyldte blomster:
er blomster med mere end én kreds af kron-
blade. D.v.s. at nogle af støvdragerne er om-
dannet til kronblade.

B-9
Resumé

B-9 udsprøjtes på azalea til dryppunktet. Sprøjt-
ningen udføres på velvandede, saftspændte plan-
ter med tørre blade. Der må ikke vandes på bla-
dene før 24 timer efter B-9 behandlingen. 1 liter
sprøjtevæske rækker til 3-5 m2. B-9 behandling
forudsætter en 6 ugers køleperiode som led i
kulturforanstaltningerne. Normalt sprøjtes 2
gange med ca. 10 dages mellemrum på grund af
nyvækstens varierende stadier. Generelt anbefales
det at sprøjte, når de nye skud efter sidste knib-
ning er ca. 3 cm, d.v.s. 4-6 uger efter knibning.
Normalt vokser azalea vegetativt i månederne
april, maj og juni. Jo tidligere i denne periode
B-9 anvendes, des kraftigere retardering opnås;
men da B-9 helt kan standse væksten, bør be-
handlingen ikke foretages, før planterne har op-
nået den ønskede størrelse. Den vegetative vækst

afsluttes normalt i løbet af juli og første del af
august. Behandling i juli kan derfor give en for-
øget, tidligere og mere ensartet knopsætning.
Da virkningen af B-9 i azalea bevares mindst 3
måneder, kan denne behandling i juli samtidig
hæmme eller helt hindre fremkomsten af de skud,
der kan gro igennem ved knopperne under driv-
ningsperioden. Er hovedformålet at hæmme
disse skud, fås dog bedre virkning ved sprøjtning
i august. Sprøjtning i august hæmmer desuden
væksten af de lange basale skud, som fremkom-
mer i nogle sorter, bedre end sprøjtning i juli.
Jo tidligere planterne ønskes i blomst, des tid-
ligere bør B-9 behandlingen også foretages, f.eks.
sidst i juni til juleblomstring. Sprøjtes med B-9
i hvileperioden september-februar forsinkes blom-
stringen 3 uger eller mere. Normalt anvendes
koncentrationer mellem 0,15% og 0,5% B-9
(aktivt stof), idet 1% B-9 sædvanligvis er en
unødvendig høj koncentration, som dog ikke
giver bladskader selv ved gentagne behandlinger.
B-9 har ikke lige positive virkninger i alle sorter
og mister kun langsomt sin virkning ved lave tem-
peraturer. Ved sprøjtning først i juli opnås en retar-
dering på indtil 50% i de mest følsomme sorter,
men iøvrigt gælder, at jo tidligere i perioden
april-august sprøjtningen foretages og jo højere
koncentration, der anvendes i området 0,15-
0,5%, des kraftigere retardering opnås.

Bladfarven bliver betydelig mørkere ca. 6
uger efter behandling med B-9. B-9 kan også
delvis kontrollere de lange vildskud i sorten
'Alaska'. I sorten 'Hinodegiri' forøges antallet
af de sekundære skud med B-9, og der udvikles
1-2 blomster på hvert skud. Planterne bliver
dermed mere attraktive, idet disse skud med
blomster sidder nær jordoverfladen.

B-9 reducerer eller eliminerer den ved knop-
perne fremkomne skudvækst, som dannes lige
før og under drivningsperioden. På de B-9 be-
handlede azalea kan der i forhold til ubehand-
lede i nogle sorter dannes flere knopper pr. skud-
spids, hvorved blomsterantallet øges. Generelt
fremmes knopdannelsen med B-9, men kravene
til knopmodenhed før kølebehandlingen og køle-
periodens længde skærpes samtidig. Normalt for-
sinker B-9 blomstringen nogle få dage, men
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under særlige omstændigheder fremmes eller
forsinkes blomstringen 4 uger. I sene sorter re-
sulterer B-9 behandling i en kortdagseffekt. Dette
resulterer ofte i en reduceret blomsterstørrelse
og kan give mindre velfarvede blomster, endvidere
kan der i nogle sorter opnås mørkere farvede
blomster. Azalea bliver mere tørke- og frostre-
sistente efter B-9 behandling, således at der frem-
kommer færre bladskader og mindre bladtab
under køle- og hvileperiode, desuden kan blom-
stringsperioden blive forlænget.

Anvendelsesmåde
B-9 udsprøjtes på azalea til dryppunktet. Det er
vigtigt, at sprøjtningen udføres på velvandede,
saftspændte planter med tørre blade. Der må
ikke vandes på bladene før 24 timer efter B-9
behandlingen. Det forudsættes, at handelspro-
duktet er tilsat sprede- og klæbemiddel {Stuart
1964b).

Lignende betragtninger fremføres af Anonym
(1967a) og Heursel og van Onsem (1968).

Ved behandling med B-9 til azalea er det nød-
vendigt med en 6 ugers køleperiode ved 4-6 °C
for at få en sikker blomstring {Ganslmeier 1968).

Behandlingstidspunkt
Den vegetative vækst foregår i månederne april,
maj og juni i sorterne 'Kirin' og 'Rex', mens
'Jubilé' vokser endnu ind i august måned. Man
får derfor størst retardering af planterne ved B-9
behandling tidligt i vækstperioden i april måned.
Sprøjtning før 1. juli giver således en hæmning
af den vegetative vækst og en betragtelig reduk-
tion i plantediameteren. Der fås mindst blad-
fald i den efterfølgende vinters hvileperiode ved
behandling sidst i juni. Sprøjtning mellem 15.
juli og 15. august giver bedst resultat for elimi-
nering af de gennemgroede skud ved knopperne
i sorterne 'Kirin' og 'Rex'. F.eks. kan behand-
ling 9. august fuldkommen hæmme udviklingen
af disse skud. Sprøjtes der med B-9 i hvileperioden
(sept.-feb.) forsinkes blomstringen 3 uger i for-
hold til ubehandlet. I planter, der er i dårlig
kondition til knopdannelse, stimulerer én be-
handling med B-9 knopdannelsen, når milieuom-
stændighederne er gunstige d.v.s. fra 1. juli.
{Heursel og van Onsem 1966, 1967, 1968).

Sprøjtning med B-9 5. august er bedre end
15. juli og 26. august. Ved behandling 5. august
retarderes planterne højst 20%, får flere stængel-
spidser med mere end én knop, mangler de lange
skud, og blomstringen sinkes ikke mærkbart.
To B-9 behandlinger med 10 dages mellemrum
betragtes som bedst på grund af nyvækstens
varierende stadier. Sprøjtning bør foretages, når
de nye skuds gennemsnitslængde er 2,5-3,5 cm.
2 nye blade på hvert skud skal være halvt eller
helt udviklet for bedst at kunne optage retarde-
ringsmidlet. Ældre blade optager vanskeligere
B-9. Det anbefales derfor at sprøjte 2-4 uger
efter sidste knibning (i Ohio) som det mest
effektive sprøjtetidspunkt til eliminering af de
ved knopperne gennemgroede skud, som frem-
kommer under drivning (Paquet 1966).

Tilsvarende anbefaler Anonym (1967a), at
B-9 behandling foretages, når de nye skud er
ca. 3 cm, når der er 2 par eller flere nye blade.
D.v.s. 1. behandling kan foretages 4-6 uger efter
sidste knibning og 2. behandling 1 uge efter 1.
behandling.

Til azaleakulturer, der dyrkes uden for sæso-
nen (styret kultur) anbefaler Shanks og Link
(1964) at sprøjte én gang med B-9 2 måneder
efter knibning og derefter lade planterne udvikle
sig i 2 måneder inden køleperioden. Behandling,
der skal kontrollere de sent fremkomne vildskud,
foretages sent i kulturperioden, når disse vildskud
begynder at fremkomme eller, når de har nået
plantens krone. Tidlig behandling vil kun have
virkning i høje koncentrationer. Kompakte sor-
ter bør være udvokset, før vækstretarderende
midler bringes i anvendelse.

Stuart (1964b) skriver tilsvarende, at da B-9
kan standse væksten totalt, bør planterne ikke
behandles, før de har nået den ønskede størrelse.
Han har i sine forsøg sprøjtet 2 gange med en
uges mellemrum, første gang 2-4 uger efter knib-
ning.

I almindelighed er det dog uønsket, skriver
Shanks (1963), at azalea retarderes mere end
højst nødvendigt, da større planter opnår højere
pris ved salg. Sprøjtning sent i august giver såle-
des mindst retardering samtidig med, at nogle
af de andre af B-9's fordele bibeholdes.
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Men iøvrigt finder Stuart (1964b), ligesom
tidligere nævnt Hear sei og van Onsem (1966, 1967,
1968), at for at hindre udviklingen af de lange
basale skud, der forekommer i nogle sorter, har
B-9 behandling i august større virkning end be-
handling i juli.

Shanks (1963) får større retardering, nær sam-
me antal knopper pr. stængel og færre lange
skud ved basis ved at sprøjte med B-9 både 6.
og 19. juli end ved sprøjtning både 2. og 16.
august.

Sprøjtning med B-9 2 gange henholdsvis d. 4.
og 11. juli giver tidligere initiering af blomster-
knopper og hurtigere udvikling af blomster i
sorten 'Red Wing' {McDowell og Larson 1966).
Rademacher (1965) anbefaler at sprøjte med B-9
i slutningen af juni eller begyndelsen af juli på
januarformerede azalea.

Ved at sprøjte med B-9, når skuddene er 2-3
cm lange fås god retardering i sorterne 'Hexe',
'Melamie' og 'Red Wing', som alle er tilbøjelige
til at danne lange skud. Andre sorter, der ube-
handlede er tilstrækkelig lave, retarderes ikke
med B-9 {Sytsema 1965a).

Ved sprøjtning med B-9 1-3 gange med 14
dages mellemrum første gang d. 1. juli fås kräf-
tigst retardering med 3 behandlinger, men også
1 og 2 sprøjtninger kan give god virkning af-
hængig af sort og koncentration. Ved 1. behand-
ling var skuddene 3-5 cm lange {Sytsema 1967a).

Anvendes 0,15% B-9 2 gange med 1 uges mel-
lemrum til amerikanske sorter 1. gang ved KD-
behandlingens begyndelse, fås mere eller mindre
forsinket og uensartet blomstring afhængigt af
sorten {Jørgensen 1968). En enkelt behandling
med 0,25% B-9 d. 9. september har ingen ind-
flydelse på blomstringen i 'Alaska' og 'Chimes'.
Ved sprøjtning med 0,5% B-9 d. 3. juni lige før
køleperioden forbedres blomsterindekset, d.v.s.,
at antallet af blomstrende skud i forhold til ikke
blomstrende øges {Shanks og Link 1968). Vogel
(1968) skriver, at tidlige sorter, der ønskes drevet
i blomst til jul, skal om muligt behandles med B-9
sidst i juni, mens planter, der skal blomstre om
foråret kan behandles til slutningen af septem-
ber. Ved en så sen behandlingstermin kan man
komme ud for en måneds forsinkelse af blom-

stringen, hvis planterne overvintrer køligt. Sprøjt-
ning i oktober kan ikke forhindre udviklingen af
skud ved knopperne.

Koncentration (aktivt stof)
2 gange 0,15% B-9 giver normalt god virkning,
men i enkelte tilfælde fås bedre virkning med 0,5%
B-9 udsprøjtet én gang {Stuart 1964b).

Crittendon et al. (1964) anvender 2 gange
0,25% B-9, men har i deres forsøg året efter
(1965) nedsat koncentrationen til 2 gange 0,15%
og får med denne koncentration positiv virkning
1 nogle sorter, mens behandlingen betegnes som
værende unødvendig i andre.

Behandling med 2 gange 0,5% B-9 6. og 19.
juli eller 2. og 16. august giver hhv. 40 og 22%
reduceret plantehøjde som gennemsnit for 5 sor-
ter. 1% B-9 er også afprøvet og giver ikke svid-
ninger selv ved gentagne behandlinger {Shanks
1963).

Shanks og Link (1964) får retardering på 50%
både med 0,25%, 0,5% og 1% B-9 udsprøjtet
2 gange i sorten 'Hexe'. D.v.s. der er til denne
sort ingen fordel ved at bruge over 0,25% B-9
hvis det er retardering, der ønskes. I sorten
'Sweetheart Supreme' fås 25-41% retardering
med samme koncentrationer. Det anbefales at
anvende 0,25% B-9 til kompakte sorter, 0,5%
B-9 til sorter, der udvikler lange skud fra basis
og 1 % B-9 til sorter, der er vanskelige at påvirke
og kun til de, der skal fremdrives om foråret.

Hvis der udsprøjtes 2 gange 0,15% B-9 med
en uges mellemrum fås mere kompakt og ens-
artet vækst samt tidligere blomstring i sorterne
'Alaska' og 'Chimes', mens samme B-9 behand-
ling i sorterne 'Sweetheart' og 'Pink Supreme'
giver 5-6 ugers forsinket blomstring {Wilkins og
Gartner 1964).

2 behandlinger med 0,15% B-9 i juli måned
med en uges mellemrum giver tidligere blom-
string end i ubehandlet og tidligere end ved 1
eller 3 behandlinger i sorterne 'Holiday', 'Chi-
mes', 'Alaska' og 'Hexe' {Wilkins og Gartner
1966).

Sytsema (1965a) finder, at 0,25% B-9 ud-
sprøjtet, når de nye skud er 2-3 cm, giver god
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retardering i sorter, der normalt får for lange
skud.

Ifølge Heursel (1965) er 0,375% B-9 bedre
end lavere koncentrationer til at initiere knopper
under forhold, der normalt ikke danner knop-
per.

Endvidere opnår Heursel og van Onsem (1967),
at antallet af skud, der bryder igennem ved knop-
perne i sorten 'Kirin', reduceres fra 5 til 0 pr.
plante ved behandling omkring 9. august med
stigende koncentration i området 0-0,3% B-9.

McDowell og Larson (1966) får med 0,15%
B-9 udsprøjtet 2 gange i sorten 'Red Wing' tid-
ligere initiering og hurtigere udvikling af blom-
sterne.

Ligeledes kan nævnes, at Sytsema (1967a)
har anvendt 0,1% og 0,25% B-9 indtil 3 gange
med 14 dages mellemrum og opnået kraftigst
retardering med 3 gange 0,25% B-9. Der fås
dog tillige god retardering med 3x0,1% og
2x0,25% B-9. Forsøget er udført med sorterne
'Hexe' og 'Schäme'.

Jørgensen (1968) anvender 2x0,15% B-9, men
får en meget ujævn blomstring i nogle af de af-
prøvede sorter.

1% B-9 er en unødvendig høj koncentration
at anvende, fremgår det af nogle forsøg Shanks
og Link (1968) har foretaget. Normalt synes
0,25% eller 0,5% B-9 at være tilstrækkeligt, især
ved 2 behandlinger med 14 dages mellemrum.

Ganslmeier (1968) anbefaler at anvende 0,25%
B-9, og til kontrollering af de vegetative skud ved
knopperne anbefales det at bruge 0,125% om
efteråret.

Rademacher (1965) anvender 3-5 liter sprøjte-
væske til 200 11 cm potter med 3 planter i hver
potte, mens Heursel og van Onsem (1968) bruger
15 liter sprøjtevæske pr. 100 m2 og opnår godt
resultat med 0,2-0,3% B-9.

Anonym (1967a) angiver, at 1 liter sprøjte-
væske rækker til ca. 5 m2, mens Ganslmeier
(1968) og Vogel (1968) bruger 1 liter pr. 3 m2.

Bestandighed

B-9 synes at forsinke blomsterudviklingen min-
dre end CCC. Dette tyder på, at B-9's virkning

er af kortere varighed end CCC's {Shanks 1963).
Denne antagelse bekræftes af Stuart (1964b).

Virkningen af B-9 bevares i azalea i mindst
3 måneder, men hvor længe derudover vides ikke
{Pedersen 1967).

Heursel og van Onsem (1968) finder, at B-9
3 måneder efter behandling endnu har ret stor
virkning, som dog er tydelig i aftagende.

Hastigheden, hvormed B-9 mister sin virkning
i azalea, er, så vidt det kan ses, temperaturafr-
hængig, idet planter, der behandles i september
og overvintrer koldt, i foråret kan udvise en for-
sinkelse af blomstringen på indtil 1 måned sam-
menlignet med ubehandlet {Vogel 1968).

Sorter

Sorterne 'Sweetheart' og 'Pink Supreme' reage-
rer på B-9 behandling med uens blomstring og
tendens til at gå i stå, således at planterne ikke,
bliver fuldt udviklede. I sorterne 'Pinocchio' og
'Flamingo' bliver blomsterne 50% mindre efter
B-9 behandling, mens 'Red Wing', der er en
meget kraftigvoksende sort, efter behandling
med B-9 bliver mere kompakt {Stuart 1964b).

Wilkins og Gartner (1964) anbefaler heller
ikke B-9 til 'Sweetheart' og 'Pink Supreme'.
Derimod anbefales B-9 til 'Alaska' og 'Chimes'.
Wilkins og Gartner (1966) bekræfter den posi-
tive virkning af B-9 i 'Alaska' og 'Chimes' og
anbefaler desuden B-9 til de 2 andre afprøvede
sorter: 'Holiday' og 'Hexe'.

Når sprøjtning med 2 gange 0,15% B-9 og
0,23% CCC sammenlignes, er der i 2 forsøg fore-
taget af Crittendon et al. (1964 og 1965) med
hhv. 62 og 45 azaleasorter ingen forskel på B-9
og CCC med hensyn til blomstringstidspunktet
i de fleste sorter, idet både B-9 og CCC forsin-r
kede blomstringen. Nogle sorter blomstrer tid-
ligere og andre senere med B-9 end med CCC.

McGuire et al. (1965) får med 0,75% B-9 1-3
gange i juli måned kompakte planter i sorterne
'Firedance', 'Greetings', 'Martha Hitchcock' og
'Rose Bud', men ikke i 'Hinodegiri', ligesom
Sytsema (1965a) opnår god retardering med B-9 i
sorter som 'Hexe', 'Melamie' og 'Red Wing',
mens sorter som 'Schäme', 'Avenir', 'Robert
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van Oost' og 'Ambrosius' i forvejen er lave og
ikke retarderes yderligere med B-9.

I sorten 'Kirin' fås ingen knopdannelse med
B-9, mens der i 'Jubilé' fås både knopdannelse
og væksthæmning. I 'Schäme' og i lidt mindre
grad i 'Moederkensdag' bliver skuddene ved
knopperne delvist elimineret med B-9. I sorterne
'Rex', 'Kirin' og 'Jubilé' bliver sideskuddene
helt standset i væksten ved sprøjtning omkring
1. august. I 'Mme. M. De Paepe' fås ved sprøjt-
ning med B-9 d. 25. juni 29% flere blomster,
mens blomsterdiameteren formindskes med 7%
og skuddene ved knopperne bliver reduceret med
50% {Heursel og van Onsem 1966),

Heursel og van Onsem (1967) har ikke fået
virkning af B-9 til 'Petrick'-sorterne, udover at
blomstringen fremskyndes; men da planterne i
løbet af sommeren kun havde et minimum af
kvælstof til rådighed, foreslås forsøgene videre-
ført.

'Mrs. John Haerens' er et godt eksempel på
en sort, der med B-9 får mere ensartede og flere
knopper initieret end ved tidligere anvendte
kulturforanstaltninger {Paquet 1966).

Sytsema (1967a) finder, at B-9 giver nogen-
lunde væksthæmning i sorten 'Schäme' og stærk
væksthæmning i sorten 'Hexe', mens Anonym
(1967a) angiver, at på 'Whitewater'-sorterne vir-
ker B-9 mest positivt på: 'Rentschlers Rose',
'Warbler', 'Kingfisher' og 'Red Macaw'.

Ved sprøjtning med B-9 17. februar bliver
'Rheinhold Ambrosius' forsinket 14 dage med
hensyn til blomstring, 'Knut Erwén' 3 uger for-
sinket og 'Hexe' endnu længere {Heursel og van
Onsem 1968).

Blomstringen sinkes ikke med B-9 i 'Red
Wing', når der ved kølingen anvendes en tempe-
ratur på 10 °C. 'Kingfisher', 'Red Macaw' og
'Warbler' bliver forholdsvis lidt forsinket, mens
'Snow-Song', 'Alaska' og 'Whitewater' sinkes
mere. Mange planter af de 3 sidstnævnte sorter
blomstrer så ujævnt efter B-9 behandling, at de
er usælgelige. løvrigt bliver der færre brun-
svedne blade under kølebehandlingen, når plan-
terne er sprøjtet med B-9. Dette giver sig særlig
udtryk i sorter som 'Hershey Red', 'White
Christmas' og 'Kingfisher' (Jørgensen 1968).

I sorterne 'Avenir' og 'Coelestine' indtræder
knopinitieringen 4 uger efter og i 'Lentegruss',
'Schäme' og 'Cruyssen' ca. 6 uger efter B-9 be-
handling {Ganslmeier 1968).

Temperatur
Ved at give B-9 behandling sidst i september kan
man komme ud for en måneds forsinkelse af
blomstringen om foråret, hvis planterne over-
vintrer køligt. Dette tyder på, at B-9 kun lang-
somt mister sin virkning ved lave temperaturer
{Vogel 1968).

Retardering
B-9 anvendes fortrinsvis til at forbedre ensartet-
heden af skudvæksten i sorter, der har tendens
til at give frodig og uharmonisk vækst (Anonym
1967a).

I sorterne 'Coral Bells', 'Hexe' og 'Red Wing'
er B-9 bedre end CCC til at sikre en kompakt
ensartet plante. For meget B-9 kan give for kraf-
tig retardering {Stuart 1964b).

Shanks (1963) får ved sprøjtning med 0,5%
B-9 6. og 19. juli eller 2. og 16. august reduceret
højden med hhv. 40 og 22% som gennemsnit for
5 sorter. Forfatteren mener ikke, det er nogen
fordel med reduceret plantestørrelse i azalea.
Ligeledes skriver Jørgensen (1968), at sprøjtning
med 2 x 0,15% B-9 midt i juni giver noget min-
dre planter end ved samme B-9 behandling midt
i juli, og at mindre planter er uønsket set fra et
forretningsmæssigt synspunkt.

Der fås 50% retardering i sorten 'Hexe' og
26% i 'Sweetheart Supreme' med 2 x 0,25%
B-9 udsprøjtet i juli samt 42% retardering i sorten
'Alaska' med 1 x0,5 % B-9. Højere koncentrationer
giver i nogle, men ikke alle tilfælde endnu kraftigere
retardering {Shanks og Link 1964). Generelt er
væksthæmningen stigende med koncentrationen
af B-9.1 et forsøg, hvor planterne er B-9 behandlet
og 10 uger efter sidste knibning, konkluderes, at
jo tidligere der sprøjtes efter sidste knibning des
større retardering opnås {Lemper 1966).

Sprøjtning med 0,75% B-9 i juli i 2 år gamle
azalea giver indtil 44% reduceret højde og ind-
til 36% mindre plantediameter. Når der i sorten
'Hinodegiri' næsten ingen retardering opnås,
kan det skyldes, at planterne i denne sort ved
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behandlingen har været næsten udvokset for det
pågældende år (McGuire et al. 1964 og 1965).

B-9 behandling 29. juni og igen 12 dage efter
standser væksten i sorten 'Moederkensdag'
{Heursel 1965), og i sorterne 'Rex', 'Kirin' og
'Jubilé' standses væksten i sideskuddene ved
behandling 1. august {Heursel og van Onsem
1966), mens Wilkins og Gartner (1966) finder, at
B-9 kontrollerer væksten godt i sorterne 'Ala-
ska', 'Chimes' og 'Holiday'. B-9 giver også 'He-
xe' en god form, selv om denne sort normalt ikke
giver store problemer i denne henseende.

Sytsema (1967a) opnår således en tydelig
væksthæmning i sorten 'Hexe' med 2 x 0,1%
eller 1 x 0,25% B-9 udsprøjtet omkring 1. juli,
stærk væksthæmning med 3 x 0,1% eller 2 x
0,25% B-9 og endnu kraftigere virker 3 x 0,25%
B-9. Noget mindre retardering fås med tilsva-
rende koncentrationer i sorten 'Schäme'.

Blade

Bladfarven bliver betydelig mørkere 6 uger efter
behandling med B-9 {Sytsema og v.d. Zwaard
1963, Heursel og van Onsem 1967 og 1968).

Ligeledes finder Wilkins og Gartner (1966), at
B-9 som regel giver azalea mørkere grønne blade.

Planternes vegetative vækst standser fra det
øjeblik, hvor bladene antager den mørkere
farve {Heursel og van Onsem 1967).

Lemper (1966) opnår, at bladene bliver mør-
kere med stigende koncentration B-9. Tilsva-
rende skriver Sytsema (1967a), at bladfarven
bliver mørkere grøn med 3 x 0,25% B-9. Med
svagere koncentrationer eller færre behandlinger
er dette ikke så udtalt.

Stuart (1964b) og Sytsema (1967a) finder, at
bladstørrelsen reduceres med B-9, mens Lemper
(1966) modificerer det til, at bladene i skudspid-
serne formindskes.

Der er ikke konstateret bladskader efter sprøjt-
ning med B-9 {Stuart 1964b, Lemper 1966). Selv
gentagne behandlinger med 1 % B-9 giver ikke
svidninger {Shanks 1963).

Vildskud
Sorten 'Alaska' er særlig tilbøjelig til at danne
vildskud, men B-9 kan reducere antallet til 1/4

eller 1/5 {Shanks 1963). Jørgensen (1968) angiver
tilsvarende, at B-9 kan kontrollere de lange
vildskud i sorten 'Alaska'. Endvidere skriver
Shanks og Link (1964), at 1% B-9 fuldstændig
kan eliminere vildskuddene i 'Alaska' og 0,5%
B-9 kan næsten hindre dem i at fremkomme.
Stuart (1964b) finder sammenfaldende hermed,
at B-9 hindrer udviklingen af vildskud, og sprøjt-
ning med B-9 i august er mere effektivt til at
hindre dannelsen af de lange basale skud end
sprøjtning d. 18. juli. I nogle tilfælde kan der
dannes knopper i stedet for de lange basale
skud. Ligeledes får Crittendon et al. (1965) med
B-9 mere kompakte planter, idet B-9 reducerer
eller eliminerer vildskud, som er karakteristisk
i visse sorter.

Sekundære skud
I sorten 'Hinodegiri' øges antallet af de sekun-
dære skud fra 3,6 til 13-2.1 ved sprøjtning med
1, 2 eller 3 gange 0,75% B-9 (evt. 3. gang med
1,5%), og der udvikles 1-2 blomster på hvert
skud. Planterne bliver dermed mere attraktive,
idet disse skud med blomster sidder nær jord-
overfladen. Glendale-sorterne 'Firedance', 'Gree-
tings' og 'Martha Hitchcock' samt Gable-sorten
'Rosebud' danner ikke tilsvarende sekundære
skud efter B-9 behandling {McGuire et al. 1965).

Gennemgroede skud ved knopper
I et forsøg udført af Sytsema og v.d. Zwaard
(1963) blev sorterne 'Melamie' og 'Avenir' be-
handlet med B-9 d. 7. november. I december
måned er der allerede tydelig forskel på behandlet
og ubehandlet. Hos de B-9 behandlede planter
er der næsten ingen af de unge skud, der er vok-
set igennem, efter at blomsterknoppen er dan-
net. Hos de ubehandlede planter skyder disse
skud op ved knopperne allerede under opbeva-
ringen om vinteren ved en temperatur på 8-10 °C.
Ligeledes skriver Stuart (1964b), at B-9 sinker
udviklingen af de uønskede skud, som kommer
ved blomsterknopperne før og i løbet af blom-
stringsperioden. Med B-9 reduceres dannelsen
af disse skud med 50-90% afhængig af sorten.
Crittendon et al. (1964) finder, at B-9 reducerer
antallet af gennemgroede skud ved knopperne
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i 23 af 62 afprøvede sorter, mens samme forfat-
tere (1965) sammenfatter det til, at B-9 reducerer
eller eliminerer skudvæksten ved knopperne.

I sorten 'Sweetheart Supreme' formindsker
B-9 antallet af de gennemgroede skud ved knop-
perne til ca. halvdelen; samtidig reduceres læng-
den af de fremkomne skud noget. Også i andre
sorter kan B-9 medvirke til at kontrollere disse
skud, som især initieres i azaleakulturer, der dyr-
kes uden for sæsonen (Shanks og Link 1964).

Skuddene ved knopperne forsinkes med sti-
gende koncentration B-9 i området 0-0,5%
(Lemper 1966). Med 0,375% B-9 undertrykkes
frembrydningen af disse skud fuldstændig i
sorten 'Kirin' (Heursel 1965). I sorten 'Moeder-
kensdag' har B-9 kun mindre virkning på disse
gennemgroede skud, mens noget bedre virkning
fås i 'Jubilé' og tildels i 'Schäme' (Heursel og
van Onsem (1966). Behandling med B-9 omkring
9. august kan fuldstændig hæmme dannelsen
af gennemgroede skud, uden at behandlingen
får skadelig indflydelse på blomstringen (Heursel
og van Onsem 1967).

Ifølge Wilkins og Gartner (1964 og 1966) kan
B-9 kontrollere de vegetative skud, der ellers
fremkommer ved knopperne i drivningsperioden
i sorten 'Alaska'.

For at undgå disse i drivningsperioden frem-
komne skud bedst muligt, behandles med B-9,
når sideskuddene er 2,5-3,5 cm lange; i Ohio vil
det sige 2-4 uger efter knibning (Paquet 1966).

Sytsema (1967a) finder, at de gennemgroede
skud ved knopperne bliver holdt godt under
kontrol med 2-3 gange 0,1-0,25% B-9 i sorten
'Hexe' (CCC synes at være endnu bedre til for-
målet). I 'Schäme' er væksten af disse skud kun
svag og endnu svagere efter B-9 behandling.

Endvidere skriver Ganslmeier (1968), at der er
mulighed for med B-9 at undgå de vegetative
skud, der kommer omkring blomsterknopperne.
F.eks. fås gode resultater i sorterne 'Euratom',
'Coelestine' og 'Lentegruss', når der sprøjtes
med 0,125% B-9 om efteråret.

Knopdannelse

Ved sprøjtning 5. september med 0,5% B-9 i
sorten 'Schäme' er planterne 100% i knop 2

måneder efter, mens knopdannelsen i ubehand-
lede knapt nok er begyndt. 4 måneder efter er
der i de behandlede planter 8-10 knopper pr.
gren, og i ubehandlede har nu også mange grene
afsluttet væksten, men har kun dannet få knop-
per, og de små skud danner ingen knopper
(Sytsema og v.d. Zwaard 1963).
Stuart (1964b) finder, at på B-9 behandlede
azalea kan der dannes flere blomsterknopper pr.
skudspids, f.eks. i sorten 'Red Wing', og de
lange vegetative skud fra basis af planterne bli-
ver i nogle tilfælde erstattet med knopper. Gene-
relt fremmes knopdannelsen med B-9, men kra-
vene til knopmodenhed før kølebehandlingens
begyndelse og køleperiodens længde skærpes
samtidig. Lignende finder Crittendon et al.
(1965), at der med B-9 fås tidligere og mere ens-
artet initiering og modning af blomsterknopper,
således at køleperioden kan starte tidligere.

McGuire et al (1964) opnår med 0,75% B-9
2-9 gange så mange skudspidser med mere end
1 knop. Planterne producerer derved betydelig
flere knopper. Tilsvarende opnår Sytsema (1965
a) med B-9 i mange sorter flere i stedet for én
blomsterknop pr. skudspids. Dette er særlig ty-
deligt i sorterne 'Schäme' og 'Red Wing', mens
det er mindre påfaldende i 'Hexe', 'Melamie' og
'Ambrosius'. Sorten 'Robert van Oost' giver
også uden B-9 korte grene med flere knopper pr.
skudspids.

Også Wilkins og Gartner (1964) får med B-9
bedre og hurtigere knopdannelse, mere eller
mindre afhængig af sorten. I sorten 'Sweetheart'
og 'Pink Supreme' er B-9 bedre end CCC. An-
tallet af knopper pr. skudspids forøges med B-9
i sorten 'Chimes'.

Derimod finder Schneider (1966) i 2 forsøg i
modsætning til andre forskere, at B-9 ikke æn-
drer tidspunktet for initiering af blomsterknop-
per i 'Red Wing' og 'Alaska'.

I et forsøg udført af Heursel (1965) er 0,375%
B-9 højeste og bedste afprøvede koncentration
til at danne knopper i 'Eric Schäme' og 'Comtesse
de Kerckhove' under forhold, hvor ubehandlede
planter forbliver vegetative. Hvis planterne står
under forhold hvor blomsterknopper dannes
uden B-9, kan B-9 øge knopantallet.
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I sorten 'Kirin' fås dårlig knopdannelse med
B-9 behandling, før den vegetative vækst er
afsluttet omkring 15. juli, mens der i 'Jubilé'
opnås knopdannelse under forhold, hvor ube-
handlede forbliver vegetative (Heursel og van
Onsem 1966).

Shanks (1963) finder, at B-9 i alle 5 afprøvede
sorter giver blomsterknopper. F.eks. øges knop-
antallet i 'Dorothy Gish' fra 2 til 3 pr. stængel.

B-9 øger antallet af knopper pr. skudspids
med 30-61% i sorten 'Hexe' og i 'Sweetheart
Supreme' med 60-132% afhængig af koncen-
tration og antal behandlinger. Det er dog kun
ønskeligt at få dannet flere knopper pr. skud-
spids i sorter, der i forvejen ikke danner disse i
tilstrækkeligt antal. For mange knopper pr.
skudspids kan resultere i for små og mindre vel-
farvede blomster (Shanks og Link 1964).

I sorten 'Hinodegiri' øges antallet af knopper
pr. skudspids fra 4,5 til 8,2-10,4 ved behandling
med 1-3 gange B-9 (McGuire et al. 1965).

Lemper (1966) har udsprøjtet B-9 6, 8 og 10
uger efter knibning. Jo senere behandlingen fore-
tages des større bliver antallet af knopper på de
nye skud under knibningsstedet. Det anbefales
kun at anvende B-9, når der ved de herskende
klimaforhold ikke mere kan forventes en sikker
knopinduktion. Jo højere koncentration, der
anvendes i området 0-0,5% B-9, des tidligere
bliver blomsterknopdannelsen synlig.

Heursel og van Onsem (1967) finder, at B-9
behandling d. 26. juni giver flere skud med mere
end 3 knopper pr. skud i sorten 'Eric Schäme'.

Ifølge Paquet (1966) inducerer B-9 ikke knop-
dannelsen direkte, men standser den vegetative
vækst samtidig i hele planten og giver derved
mere ensartet og bedre knopdannelse. Mange
sorter, der normalt kun langsomt initierer knop-
per, får derfor med B-9 flere knopper initieret
og indenfor et kortere tidsrum. Sorten 'Mrs.
John Haerens' er et fortrinligt eksempel herpå.

I sorterne 'Hexe' og 'Schäme' forøges antallet
af blomsterknopper med B-9; ligeledes antallet
af skudspidser med mere end én knop (Sytsema
1967a).

Knopinduktionen sker 4-6 uger efter B-9 be-
handling afhængig af sorten (Ganslmeier 1968).

Blomstringstidspunkt

Gives for meget B-9 (ikke nærmere angivet), kan
knopperne gå i stå og undlade at åbne sig. Som
gennemsnit for 15 sorter forsinkes blomstringen
5 dage med B-9. Ved blomstring i februar for-
sinker B-9 ikke blomstringen i sorterne 'Chimes'
og 'Triumph'. I 'Hexe' forsinker B-9 kun blom-
stringen 2-3 dage. Gives B-9 i forbindelse med
1 måneds KD, fås en uges senere blomstring
sammenlignet med KD uden B-9. Hvis KD-
perioden undlades, giver B-9 derimod 2-3 dages
tidligere blomstring i forhold til ubehandlet. B-9
giver mere ensartet blomstring i de fleste sorter;
mere uensartet blomstring fås i sorterne 'Sweet-
heart' og 'Pink Supreme' (Stuart 1964b).

Crittendonet al. (1964) finder, at blomstringen
sinkes mindst 2 dage med B-9. Ud af 62 sorter
blomstrede 8 sorter senere og 4 sorter tidligere
efter B-9 behandling end efter CCC-behandling.
Crittendon et al. (1965) bekræfter, at blomstrin-
gen sinkes mindst 2 dage efter behandling med
B-9 eller CCC, men opnår denne gang, at ud af
45 sorter blomstrer én senere og syv tidligere
med B-9 sammenlignet med CCC. I resten af
sorterne fås indenfor hver sort samme blom-
stringstidspunkt, enten de er behandlet med B-9
eller CCC.

Shanks (1963) skriver, at B-9 synes at forsinke
blomstringen mindre end CCC. Dette tyder på,
at B-9 har kortere varende virkning. Sammen-
lignet med ubehandlet giver B-9 lidt senere
blomstring. Med undtagelse af én af de 5 af-
prøvede sorter er der med B-9 pr. plante færre
blomster, der viser farve ved begyndende blom-
string. Desuden er der i alle 5 sorter pr. knop
færre blomster, der viser farve ved begyndende
blomstring, når B-9 anvendes.

B-9 behandling midt i juli fremskynder blom-
stringen 1-3 dage i sorten 'Hexe' og 1-5 dage i
'Sweetheart Supreme'. Samtidig øges antallet af
blomster, der viser farve på salgstidspunktet i
'Sweetheart Supreme', mens der ingen ændringer
af betydning er i 'Hexe'. Jo senere behandling
og jo stærkere koncentration B-9, der anvendes,
des mere synes behandlingen at forsinke blom-
stringen. Ved behandling indtil omkring 1.
august fås 2-3 dages tidligere blomstring, mens
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der ved sprøjtning 26. august fås indtil 10 dages
senere blomstring (Shanks og Link 1964). Jo
højere koncentration i området 0-0,5% B-9, der
anvendes, des senere når planterne salgstids-
punktet under de givne forhold; men hvis køle-
periode indgår i kulturforanstaltningerne, blom-
strer de dog kun få dage senere (Lemper 1966).

Blomstringen fremmes med B-9 ca. 2 uger i
sorten 'Chimes' og 2-3 uger i 'Alaska'. Derimod
forsinkes blomstringen 4-6 uger med B-9 i
'Sweetheart' og 'Pink Supreme' (Wilkins og
Gartner 1964).

I et andet forsøg opnår Wilkins og Gartner
(1966) med 2 gange sprøjtning med B-9 i juli, at
salgstidspunktet falder 4 uger tidligere i 'Alaska',
2 uger tidligere i 'Chimes' samt 1 uge tidligere
i 'Holiday' og 'Hexe'. Ligeledes får McDowell
og Larson (1966) ved B-9 behandling i juli en
tidligere blomstring i sorten 'Red Wing'. Sytsema
(1967a) finder derimod, at blomstringstidspunk-
tet ikke ændres med indtil 3 gange sprøjtning
med 0,25% B-9 i sorterne 'Hexe' og 'Schäme'.

I Shanks og Link's (1968) forsøg giver B-9
udsprøjtet i juli eller først i august en forsinket
blomstring på 3-8 dage i sorterne 'Alaska' og
'Dorothy Gish' samt selektionerne 50-7-41 og
53-5-1. Behandling med B-9 d. 9. september
har derimod ingen indflydelse på blomstringen
i 'Alaska' og 'Chimes'. Jørgensen (1968) finder
også, at B-9 behandling i juli forsinker blom-
stringen i de fleste sorter.

Sorten 'Rex' blomstrer 18-25 dage senere,
hvis behandling med B-9 foretages i tidsrummet
21. juni-16. oktober. Ved sprøjtning med B-9
mellem 17. november og 15. december sinkes
blomstringen 10 dage. Den 17. februar blev B-9
sprøjtet på 3 andre sorter, hvorved blomstringen
forsinkes 14 dage i 'Rheinhold Ambrosius', 3
3 uger i 'Knut Erwén' og endnu længere i 'Hexe'
(Heursel og van Onsem 1968).

Mange azaleasorter er meget følsomme over-
for fotoperioden. Når kortdag anvendes til vel-
udviklede planter retarderes yderligere skud-
vækst, mens initierede blomster synes at ud-
vikles hurtigere. Dette er næsten samme virk-
ning, som opnås med retarderingsmidlerne
(Stuart 1964b).

I sene sorter resulterer B-9 behandling i en
KD-effekt( Wer/1969).

Antal blomster

Sædvanligvis giver B-9 behandling flere blom-
ster. Ved at bruge for meget B-9 kan der dannes
så mange, at det går ud over blomsterstørrelsen.
Bl.a. i sorten 'Hexe' fås flere blomster med B-9.
Desuden fås med B-9 flere dobbelte blomster
(Stuart 1964b). Som en konklusion af et forsøg
med 45 azaleasorter finder Crittendon et al.
(1965) ligeledes, at B-9 giver større antal blom-
ster.

I sorten 'Hinodegiri' øges antallet af blomster
med 35-71% ved sprøjtning 1-3 gange B-9
(McGuire et al 1965).

Ved B-9 behandling d. 25. juni øges antallet
af blomster med 30% i sorten 'Mme. M. De
Paepe' (Heursel og van Onsem 1966). Med B-9
udsprøjtet 18. marts eller 26. maj fås i sorten
'Eric Schäme' hhv. 88 og 42% flere blomster i
forhold til ubehandlet. Det bemærkes, at hvis
planterne induceres til blomst 18. marts fås kun
ca. halv så mange blomster, som hvis induk-
tionen bliver iværksat 26. maj (Heursel og van
Onsem 1967).

Blomsterstørrelse

Blomsterstørrelsen kan formindskes i nogle sor-
ter efter B-9 behandling, navnlig ved brug af
stærke koncentrationer. I sorterne 'Pinocchio'
og 'Flamingo' bliver blomsterne kun halvt så
store, når planterne er behandlet med 2 gange
0,15% B-9 (Stuart 1964b). Blomsterstørrelsen af-
tager med stigende koncentration i området
0-0,5% B-9 (Lemper 1966).

I sorten 'Mme. M. De Paepe' (en sport af
'Eric Schäme') bliver blomsterdiameteren for-
mindsket med 7% efter B-9 behandling (Heursel
og van Onsem 1966). Samme resultat finder
Heursel og van Onsem (1967) i sorten 'Eric
Schäme'. Derimod skriver Sytsema (1967a), at
blomsterstørrelsen ikke ændres i sorterne 'Hexe'
og 'Schäme' ved sprøjtning med indtil 3 gange
B-9, når koncentrationen er højst 0,25%.

806



Rhododendron spp.
B-9 - CCC

Blomsterfarve

Sorter, der normalt har tendens til at danne
mere end én knop pr. skudspids, kan med B-9
danne for mange knopper, som udvikler sig til
små og mindre velfarvede blomster (Shanks og
Link 1964).

Sorter med røde blomster kan få en dybere
orangerød blomsterfarve med B-9. I sorten
'Chimes' giver B-9 mørkere farvede blomster, i
nogle tilfælde med tendens til rødt i stedet for
den normale klare lyserøde farve. Desuden bli-
ver blomsterne at føle på, som om de er lavet af
polyethylen (Stuart 1964b).

B-9 behandling giver også i sorterne 'Rex' og
'Eric Schäme' en mørkere blomsterfarve (Heursel
og van Onsem 1968).

Tørke- og frostresistens

B-9 giver azalea en længere blomstringsperiode
og kan forårsage, at planterne taber færre blade
(Stuart 1964b).

I et forsøg udført af Wilkins og Gartner (1964)
blev planterne under køleperioden ved et uheld
udsat for frostgrader i en 8 timers periode. T alle
4 afprøvede sorter blev som følge heraf konstate-
ret skader i nogle af de ubehandlede planter,
mens alle B-9 (og CCC) behandlede planter und-
gik skader.

Det fastslås af Heursel og van Onsem (1966), at
B-9 behandlede planter er mere tørkeresistente
end ubehandlede. Det kommer særlig til udtryk
omkring middagstid på varme augustdage, hvor
de behandlede planter holder sig saftspændte,
mens ubehandlede hænger med bladene.

Japanske sorter som f.eks. 'Rex' kan under
vinterens hvileperiode tabe mange blade. B-9
behandlede planter beholder bladene meget bed-
re, som om behandlingen har gjort dem mere
tørkeresistente (Heursel og van Onsem 1968).

Endvidere finder Jørgensen (1968), at der bliver
færre brunsvedne blade under kølebehandlingen,
når planterne er sprøjtet med B-9. Denne virk-
ning er ikke lige udpræget i alle afprøvede sorter.

Næringsindhold

Nogle forsøg med azalea udført af McDowell
(1968) understøtter den fra anden side fremførte

påstand om, at planter behandlet med B-9 bedre
tåler høje saltværdier ved rødderne end ube-
handlede. Forsøget viser endvidere, at B-9 øger
koncentrationen af Mn, Zn og Al i de yngste
fuldt udviklede blade, øger Al og Mo i bladene
lige under sidste knibningspunkt og øger kon-
centrationen af Fe, Zn og Al i planternes ældste
blade.

CCC
Resumé

CCC har virkning på azalea både efter udvan-
ding og sprøjtning. Da udvanding er for besvær-
ligt, vælges normalt sprøjtning, selv om der er
risiko for bladskader. Det er bedst at sprøjte
CCC tidligt om morgenen eller sent om aftenen,
når planterne er fuldt saftspændte. Der sprøjtes
til dryppunktet på tørre blade, og planterne må
ikke oversprøjtes med vand i mindst 24 timer
efter, da de skal have tid til at optage stoffet. 1
liter sprøjtevæske rækker til ca. 5 m2.

Ved behandling tidligt i den vegetative periode
opnås den stærkeste retardering, men da man
normalt ikke ønsker mindre planter end nød-
vendig, behandles når den vegetative vækst er
næsten afsluttet, d.v.s. i en kultur til jule- og
vinterblomstring behandles i juli eller først i
august bedst, når skuddene efter sidste knibning
er ca. 3 cm, 2 nye blade skal være halvt eller helt
udviklet for at fungere som modtagere af kemi-
kaliet. Dette stadium indtræder 4-6 uger efter
sidste knibning. Behandlingen skal endvidere ud-
føres mindst 2 måneder før køleperioden påbe-
gyndes. Nogle sorter kan med CCC behandling
i den vegetative vækstperiode induceres til at
danne knopper. Behandling specielt mod de skud,
der bryder igennem ved blomsterknopperne un-
der drivningen, foretages bedst midt i august,
men behandling i juli giver også god virkning.
Behandling i juli er bedst mod de gennemgroede
skud ved knopperne, som bl.a. i R. obtusum-
sorterne kan komme før blomstring, hvis driv-
ningen ikke følger lige efter køleperioden. 2
gange sprøjtning med ca. 10 dages mellemrum
anses for mest formålstjenligt p.g.a. nyvækstens
varierende udviklingsstadier.
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CCC udvandes med f.eks. 100 ml 0,4-0,6%
CCC pr. 11 cm potte. Ved udvanding kan der
anvendes op til 1% CCC uden bladskader, men
man kan også risikere, at udvanding af 0,25%
CCC giver skader. Tilsvarende kan der i nogle
tilfælde sprøjtes med 1 % CCC, uden at der frem-
kommer bladskader, mens der i andre tilfælde
kan opstå skader ved sprøjtning med så lav
koncentration som 0,12% CCC. Normalt an-
vendes 0,12-0,25%, men til visse sorter og til
brydning af den vegetative periode især om for-
året kan stærkere koncentrationer være nødven-
dige. Bladskader opstået efter anvendelse af
ovennævnte koncentrationer er normalt af forbi-
gående karakter. CCC har endnu længere va-
rende virkning end B-9. Der er forskel på CCC's
virkning sommer og vinter. Virkningerne af
CCC er i nogle sorter positive i andre negative,
og i en del sorter er CCC behandling unødven-
dig. Højden kan reduceres indtil 37% ved de
normalt anbefalede koncentrationer. løvrigt fås
alle grader af retardering afhængigt af sort og
behandlingstidspunkt. Hvis bladskader ikke op-
står, kan CCC give en mere mørk og skinnende
grøn farve, og bladstørrelsen reduceres ikke.
CCC kan kontrollere de lange vildskud, der frem-
kommer i nogle sorter, ligeledes fås en positiv
virkning på de rodskud, der også kun forekom-
mer i enkelte sorter og ligeså med hensyn til
sekundære skud, som kun er registreret i sorten
'Hinodegiri'. De gennemgroede skud ved knop-
perne kan reduceres både med hensyn til antal
og længde eller helt elimineres med CCC.

Med CCC har man mulighed for at standse
den vegetative vækst samtidig i alle skud og der-
med stimulere planterne til ensartet knopdan-
nelse, ligesom der normalt bliver initieret flere
knopper, og flere skud får mere end én knop pr.
skudspids. CCC-behandlede azalea kræver en kø-
leperiode på 6-8 uger og de blomstrer gennem-
snitlig 5 dage senere end ubehandlede, desuden
kan der i nogle sorter fås 50% eller endnu større
forøgelse af blomsterantallet pr. plante. Antallet
af dobbelte blomster samt blomsterstørrelsen re-
duceres ikke med CCC. Kun hvis CCC får plan-
terne til at producere et usædvanligt stort antal
blomster, kan disse være små og mindre velfar-

vede. En kortere periode med frostgrader tåles
bedre, når planterne er behandlet med CCC.

Anvendelsesmåde

CCC kan udvandes f.eks. med 50 ml pr. 8,5 cm
potte (Stuart 1961) eller med 100 ml pr. 11 cm
potte (Lemper 1966). Stuart (1962) har ligeledes
udvandet CCC i pottejorden og samtidig forsøgt
at sprøjte CCC på bladene til dryppunktet 2
eller 3 gange med flere dages mellemrum. Udfra
disse forsøg anbefales udvanding.

I de følgende år er der udført mange forsøg
med både udvanding og sprøjtning. Således har
Aanonsen et al. (1964) prøvet begge dele og fore-
trækker udsprøjtning af CCC. Dette er herefter
den mest almindelige måde at anvende CCC på
til azalea. Stuart (1964b) finder, at CCC sæd-
vanligvis ikke giver så gode resultater som B-9,
og at behandling med CCC synes at kræve 7-8
ugers køleperiode mod 4-6 ugers køleperiode
uden CCC.

CCC udsprøjtes til dryppunktet, og det er
vigtigt, at sprøjtningen udføres på saftspændte
planter med tørre blade, og bladene må ikke
oversprøjtes med vand i mindst 24 timer efter,
da de skal have tid til at optage stoffet (Stuart
1964b). Lignende foranstaltninger omtales af
Weber (1964) samt Heursel og van Onsem (1966),
og Anonym (1967a) skriver, at det er bedst at
udsprøjte CCC tidligt om morgenen eller om
aftenen, når planterne er fuldt saftspændte, samt
at 1 liter sprøjtevæske rækker til ca. 5 m2.

Lemper (1966) får bladskader ved udsprøjt-
ning af 0,15% CCC og anbefaler derfor ikke
sprøjtning med CCC, og skriver, at CCC kan
udvandes, men anbefaler det ikke. Han skriver,
at man bør bruge B-9 og da kun, når man ved de
herskende klimaforhold og knibningsterminer
ikke mere kan forvente en sikker knopinduktion.

Udsprøjtning af CCC eller B-9 sætter gartnerne
i stand til at markedsføre et større udvalg af
sorter til julemarkedet. I kombination med
kunstig køling er behandling med CCC eller
B-9 hovedbestanddelene i kulturforanstaltnin-
gerne til at få azalea i blomst året rundt (Paquet
1966).
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Pedersen (1967) skriver, at udsprøjtning af
CCC stort set er opgivet, da det svider bladene.

Behandl ingstidspunkt

Udvanding af CCC d. 6. oktober, når de nye
skud er 8-10 cm lange, stimulerer planterne til
at danne knopper i stedet for at fortsætte den
vegetative vækst (Stuart 1961), og Stuart (1962)
finder, at udvanding af CCC d. 28. juli sammen-
lignet med ubehandlede giver flere knopper og
blomster samt en undertrykkelse af den vege-
tative vækst under knopudviklingen, mens blom-
stringen sinkes. Det er bedst at anvende CCC i
midt- eller sensommeren, hvor azalea retarderes
mindre end efterår, vinter og forår. Mindst 2
måneder er nødvendig til knopudvikling efter
CCC-behandling efterfulgt af 4-8 uger køleperi-
ode før drivning påbegyndes. Lignende resultater
opnår GUI (1962) ved udvanding midt i august
eller sprøjtning 3 gange med en uges mellemrum
i sidste del af august. I de følgende år udføres
en del forsøg, hvor CCC-behandlingen foretages
i juli, og der fås tilsvarende resultater som oven-
for nævnt.

Vogel (1968) finder, at det er en ulempe ved
udvanding af CCC, at behandlingen må foretages
nogen tid, før virkning ønskes.

Weber (1964) udsprøjter CCC d. 24. marts
og 3. april og får 3 ud af 5 sorter 100% i blomst,
når en 6 ugers køleperiode ved 4-6°C fra 10.
juli indgår i behandlingen; 1 sort kom delvist
i blomst, mens 1 sort ved denne behandling kun
satte knopper, men disse udvikledes ikke til
blomster.

Ved sprøjtning med CCC umiddelbart efter
knibning får Stuart (1964a) bedre knopdannelse
og flere blomster. Det samme opnår Crittendon
et al. (1965) ved sprøjtning 5 uger efter sidste
knibning.

Ved drivning vinter og forår anbefaler Shanks
og Link (1964) at sprøjte med CCC midt i eller
sent i august. Ved drivning til blomstring før
jul anbefales det at sprøjte først i august.

Jo tidligere i den vegetative vækstperiode CCC
udsprøjtes, des kraftigere retardering opnås.
Den kraftigste hæmning af de skud, der fremkom-

mer ved knopperne før blomstring, fås ved
sprøjtning midt i juli, mens de skud, der frem-
kommer ved knopperne fra begyndende blom-
string, hæmmes mest ved CCC-behandling midt
i august. Behandling midt i juli har dog også
god virkning på disse skud. (Heursel og van On-
sem 1966).

Sytsema (1965a) udsprøjter CCC, når de
nye skud efter knibning er 2-3 cm lange, og
Sytsema (1967a) når de er 3-5 cm lange. Lem-
per (1966) har behandlet med CCC 6, 8 eller
10 uger efter knibning og finder, at jo tidligere
behandlingen foretages, des større retardering
og des kraftigere bladskader får man. Jo senere
efter knibningen behandlingen udføres, des stør-
re bliver antallet af knopper på de nye skud.

2 gange sprøjtning med 10 dages mellemrum
anses for at være mest formålstjenligt på grund
af nyvækstens forskellige udviklingsstadier. Før-
ste gang sprøjtes, når skuddene er 2,5-3,5 cm
lange, d.v.s. 2-4 uger efter knibning, 2 nye blade
på hvert skud skal være halvt eller helt udvik-
let for at fungere som modtagere af kemikaliet.
Sprøjtning på dette tidspunkt synes at være
bedst til at hæmme de skud, der fremkommer
ved knopperne under drivningsperioden. Ældre
blade har vanskeligt ved at optage CCC. Sprøjt-
ning umiddelbart efter knibning anbefales ikke
(Paquet 1966).

Anonym (1967a) mener, at første behandling
med CCC skal udføres 4-6 uger efter knibning,
når skuddene er ca. 3 cm, og anden behandling
skal foretages 1 uge efter første gang.

Koncentration (aktivt stof)
Ved udvanding af CCC bruger Stuart (1961) 50
ml 0,8% CCC pr. 8,5 cm potte svarende til 200
ml pr. 12,7 cm potte og 250 ml pr. 15 cm potte.
Stuart (1962) anvender 0,4-0,6% CCC udvandet
eller ved udsprøjtning 0,4% udsprøjtet 3 gange.
Hvis planterne får for meget CCC, kan de pro-
ducere flere flor af blomster, før de vender til-
bage til den vegetative vækst. Har også prøvet
at sprøjte med 0,3% CCC 3 gange med en dags
mellemrum og får derved tilfredsstillende driv-
ning efter køleperioden, uden at der produceres
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de vegetative skud, som under drivningen frem-
kommer på ubehandlede planter. Det anbefales
at udvande 0,4-0,6 % CCC. Ligesom GUI (1962)
anbefaler at udvande 0,4-0,8% CCC med 165
ml pr. 12,5 cm potte eller udsprøjtning med 0,2-
0,4% CCC.

Shanks (1963) har udsprøjtet med op til 1%
CCC og skriver, at sommetider giver sprøjtning
med 1% CCC ingen bladskader og andre gange
kan 0,5% CCC give bladskader. Disse skader
forsvinder dog som planterne vokser, [øvrigt
kan den nødvendige koncentration variere med
årstiden. Schmid (1963) udvandede 80 ml 0,4-
0,6% CCC pr. 10 cm potte, mens Sytsema og
v.d. Zwaard (1963) brugte 50 ml 0,5-1% CCC pr.
12 cm potte eller 60 ml 1% CCC pr. 14 cm potte.

Sprøjtning med 0,5% CCC og højere koncen-
tration bør bruges med forsigtighed, især på
ung, sart vækst. 0,25% CCC vil normalt være
tilstrækkeligt, men under LD forhold fra april
til og med juli måned kan det være nødvendigt
at anvende 0,5%, som ligeledes anbefales til
kontrol af de lange basale skud, der kan fore-
komme i visse sorter. 1 % CCC anbefales til sor-
ter, der er særlig vanskelige at påvirke med CCC
og kun i forårstiden {Shanks og Link 1964).

2 gange 0,08% CCC udsprøjtet på sorten
'Hexe' under LD kan forøge blomsterantallet
betragteligt. Anvendes 0,4-0,8% CCC fås meget
kraftigere virkning, men koncentrationer over
0,4% giver forbigående gulfarvning af blad-
spidserne. Den koncentration CCC, der er stor
nok til at initiere knopper under KD-forhold er
utilstrækkelig under LD {Stuart 1964a), og Stuart
(1964b) finder, at hvis der gives for meget CCC,
kan der fås permanent gulfarvning af bladene.
Normalt anbefales 2 gange 0,25% CCC udsprøj-
tet med en uges mellemrum. Weber (1964) ud-
sprøjter 0,25% og 0,5% CCC og får med 0,5%
skader i bladranden samt bladfald, og Wilkins
og Gartner (1964) får med 2 gange 0,12% CCC
forbigående bladskader i nogle sorter, mens Mc
Guire et al. udsprøjter 0,5% CCC på sorten
'Hinodegiri' og nævner ingen bladskader.

Aanonsen et al. (1964) opnår samme virkning
med udvanding af 100 ml 0,3% CCC pr. plante
som med 0,5% udsprøjtet og anbefaler sprøjt-

ning med 0,25% CCC. Crittendon et al. (1964)
udsprøjtede i deres forsøg 0,18%-0,23% CCC,
men Crittendon et al. (1965) bruger 0,23% CCC.
Wilkins og Gartner (1966) udsprøjter 0,12% CCC
1, 2 og 3 gange og anbefaler at bruge 2 gange
0,12%.

Heursel og van Onsem (1966) har sprøjtet
med så høje koncentrationer som 1,0-1,6% CCC.
Af disse to anbefales den laveste. Der blev brugt
ca. 1 liter sprøjtevæske pr. 2,5 ni2.

Med hensyn til virkning på de gennemgroede
skud ved knopperne i sorten 'Moederkensdag'
har 0,4% CCC udsprøjtet én gang samme virk-
ning som 2 gange 0,25% B-9 ved behandling
sidst i juni {Heursel 1965).

Selv ved sprøjtning med 0,125-0,25% CCC fås
bladskader i sorterne 'Schäme', 'Melamie', 'Am-
brosius' og 'Robert van Oost', men CCC har
bortset herfra samme virkning som tilsvarende
B-9 koncentrationer med hensyn til hæmning
af vækst og forbedring af knopdannelse {Sytsema
1965a).

Sytsema (1967a) har udsprøjtet 0,06, 0,12 og
0,25% CCC 1-3 gange. Mens 3 gange 0,12 eller
0,25% giver for kraftig retardering i sorten
'Hexe' ved sprøjtning i juli, giver stærkeste kon-
centration derimod kun ringe væksthæmning i
sorten 'Schäme'.

Lemper (1966) skriver, at udsprøjtning af over
0,15% CCC giver bladskader i sorterne 'Schäme'
og 'Orange Boven' og 0,25% giver stærk blad-
nekrose, men mener, at der ved udvanding kan
anvendes indtil 1% CCC med 100 ml pr. 11 cm
potte. Endvidere anføres det, at jo højere kon-
centration, der anvendes, des kraftigere retarde-
ring, des tidligere bliver knopperne synlige, des
mere forsinkes de gennemgroede skud ved knop-
perne, des senere blomstring og des mindre
blomster får man.

Paquet (1966) oplyser, at der sædvanligvis ud-
sprøjtes 0,15% CCC 2 gange. Denne koncentra-
tion bruges da også af Aanonsen (1968), mens
Anonym (1967a) anbefaler 0,2% og angiver, at
1 liter sprøjtevæske rækker til ca. 5 m2.

Bestandighed

CCC retarderer azalea over en længere periode
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end B-9, når samme koncentration CCC og B-9
anvendes (Stuart 1964b).

Udvanding af 0,25% CCC giver en langtids-
virkning, således at hvis man af en eller anden,
grund er nødt til at viderekultivere planterne,
hæmmes væksten i en for lang periode (Vogel
1968).

Sorter
Ved sprøjtning med 3 gange 0,3% CCC i juli
producerer Pericatsorten 'Dawn' ikke de vege-
tative skud, som i ubehandlede planter fremkom-
mer ved knopperne (Stuart 1962).

Sytsema og v.d. Zwaard (1963) får ikke frem-
met knopdannelsen med 50 ml 1% CCC pr. 12
cm potte i sorterne 'Eric Schäme', 'Orange Bo-
ven' og 'Ambrosius'. Derimod egner sorter af
Kurume-typen sig godt til knopinitiering ved
hjælp af CCC (Schmid 1963).

1 sorten 'Alaska' kan CCC udsprøjtet i juli
eller august stærkt reducere antallet af de lange,
kraftige, vegetative basale skud, som fremkom-
mer netop i denne sort. I 'Dorothy Gish' forøges
antallet af knopper pr. gren fra 2 til 3 efter CCC
behandling. Forskellige sorter kan kræve for-
skellige koncentrationer (Shanks 1963).

0,3% CCC udsprøjtet i juli på sorten 'Red
Wing' giver næsten for kompakte planter, mens
det er mere passende til 'Pink Dream' (Aanonsen
og Olsen 1964).

Crittendon et al. (1964 og 1965) har afprøvet
henholdsvis 62 og 47 sorter og finder efter CCC
behandling afvigelser de forskellige sorter imel-
lem med hensyn til retardering, virkning på de
gennemgroede skud ved knopper og blomstrings-
tidspunkt.

Udsprøjtes CCC omkring 1. april, kan sor-
terne 'Avenir', 'Lentegruss' og 'Schäme' indu-
ceres til at blomstre 100%, når 6 ugers køle-
periode ved 4-6°C begyndende ca. 10. juli ind-
går i behandlingen. Sorten 'v.d. Cruissen' kan
også bringes til næsten fuld blomstring på denne
måde, mens 'Coelestine' kun danner knopper,
men disse udvikles ikke til blomster (Weber
1964).

2 gange 0,25% CCC udsprøjtet 15. og 20.
juli giver i sorten 'Hexe' en 37% mindre plante,

19% flere skud med mere end én knop pr. skud-;
spids og på hver skudspids kun lidt færre blom-
ster, der viser farve ved begyndende blomstring.
I 'Sweetheart Supreme' fås ved tilsvarende be-
handling 30% retardering, 53% flere skud med
mere end én knop pr. skudspids, 3 dages kortere
drivningsperiode og samme antal blomster viser
farve ved begyndende blomstring. Endvidere
fås lidt færre og kortere gennemgroede skud ved
knopperne. Sprøjtning med 0,5% CCC på sorten
'Alaska' giver ved behandling 15. juli 24% re-
tardering, 35% flere blomster pr. plante, antallet
af vildskud reduceres fra 3,2 til 1,0, og driv-
ningsperioden er praktisk taget uændret. Vild-
skuddene elimineres næsten ved sprøjtning 5.
august og fuldstændigt ved sprøjtning 26. august
(Shanks og Link 1964).

Der er ingen fordele ved at anvende CCC til
'Sweetheart' og 'Pink Supreme'. Begge sorter
blomstrer uens efter CCC-behandling og bliver
tilbøjelig til at gå i stå, så planterne ikke bliver
fuldt udviklede. I 'Coral Bells' og 'Hexe' stand-
ses væksten og knopsætningen begynder med det
samme ved sprøjtning med CCC den 7. og 14.
august. CCC behandlede 'Alaska' og 'Chimes'
hæmmes i væksten og blomstrer senere end ube-
handlede. 'Red Wing' kan gøres meget kom-
pakt med CCC (Stuart 1964b).

Rogers (1964) anbefaler følgende sorter til
CCC (eller B-9) behandling: 'Chimes', 'Alaska',
'Vervaeneana', 'Pinocchio', 'Hinodegiri', 'Coral
Bells', 'Snow' og 'Triomphe', mens sorter som
'Sweetheart', 'Pink Supreme', 'Hexe' og 'Ma-
donna' reagerer mindre positivt.

CCC er dårligere end B-9 til at inducere knop-
per i sorterne 'Sweetheart' og 'Pink Supreme'.
Knopdannelsen i disse to sorter bliver med CCC
også mindre god end i 'Alaska' og 'Chimes',
som efter CCC-behandling bliver godt besat med
knopper. I 'Chimes' fås med CCC kompakte
velformede planter med mørkegrønne blade og
med et forøget antal knopper pr. skudspids; lige-
ledes bliver der god kontrol med vegetativ vækst i
sensommeren og under forårets drivningsperiode.
Blomstringen falder 10 dage tidligere end ube-
handlede. CCC synes generelt at virke mere
hensigtsmæssig end B-9 i denne sort. Derimod
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1 'Alaska' er CCC dårligere end B-9 til at opnå
en produktion af kompakte, velformede planter
og til at kontrollere vegetative skud ved knop-
perne. Også i denne sort giver CCC 10 dages tid-
ligere blomstring. I 'Sweetheart' forsinker CCC
knopudviklingen, blomstringen forsinkes 3 uger,
og den vegetative vækst reduceres noget. CCC
anbefales ikke til denne sort. I 'Pink Supreme'
giver CCC ligeledes 3 ugers forsinket blomstring,
mens skuddene ved knopperne kun i få tilfælde
groede igennem. CCC anbefales heller ikke til
denne sort {Wilkins og Gartner 1964).

Wilkins og Gartner (1966) har videreført for-
søgene og får bekræftet resultaterne opnået i
'Alaska' og 'Chimes'. Endvidere forsinkes blom-
stringen 2 uger i 'Holiday' ved 1 gang sprøjtning
med CCC, 3 uger ved 2 gange CCC og 4 uger ved
3 gange CCC. Til sammenligning fremmer
2 x B-9 blomstringen 1 uge, mens 1 eller 3 x B-9
forsinker blomstringen 3 uger. løvrigt fås med
begge retarderingsmidler kompakte velformede
planter med mørkegrønne blade. I 'Hexe' for-
sinker CCC blomstringen 1-3 uger sammen-
lignet med ubehandlet og 3-4 uger i forhold til
B-9, men sorten giver iøvrigt kun få vækstproble-
mer uden behandling med vækstretarderende
midler.

CCC får sorten 'Hinodegiri' til at udvikle
sekundære skud, som danner knopper. Disse
udvikles til blomster, hvorved planterne får et
mere attraktivt udseende. Desuden giver CCC
i denne sort flere knopper pr. skudspids og flere
blomster. Sekundære skud udvikles ikke i Glen-
dale-sorterne 'Firedance', 'Greetings' og 'Martha
Hitchcock' eller i Gable-sorten 'Rosebud' {Mc
Guire et al. 1965).

2-årige 'Rheinhold Ambrosius' og 'Vervaene-
ana' anlægger uden CCC tilstrækkeligt antal
blomsterknopper, således at sprøjtning er over-
flødig. Sprøjtning med CCC på 16 måneder
gamle planter af sorten 'Kirin', når skuddene
under de nylig dannede blomsterknopper be-
gynder at skyde frem, d.v.s. d. 26. august hæm-
mes væksten i disse sideskud stærkt, og der dan-
nes knopper, som ved blomstring d. 30. marts
åbner sig sammen med hovedknoppen (Heursel
1965). Ligeledes finder Heursel og van Onsem

(1966), at 'Kirin' hæmmes i væksten ved sprøjt-
ning med 1 % CCC i den vegetative periode. De
sideskud, som kommer ved knopperne inden
blomstring, elimineres bedst og fuldstændig ved
sprøjtning 9. juli. Ligesom de skud, der kommer
ved knopperne / blomstringsperioden, bedst eli-
mineres ved sprøjtning d. 11. august. Sprøjtning
med 1 % CCC i den vegetative periode hæmmer
ligeledes 'Jubilé' kraftigt i væksten, hvorefter der
dannes knopper. I sorten 'Rex' fås tilsvarende
virkninger som i 'Kirin' og 'Jubilé'. I 'Schäme'
kan skuddene, der fremkommer ved knopperne
ved begyndende blomstring helt elimineres af
CCC, mens virkningen er mindre iøjnefaldende
i ' Moederkensdag'.

Sprøjtning med koncentrationer over 0,15%
CCC giver bladskader i sorterne 'Schäme' og
'Orange Boven'. 'Lentegruss', som også er afprø-
vet, nævnes ikke i denne forbindelse {Lemper 1966).

Paquet (1966) skriver, at 'Mrs. John Haerens'
er et godt eksempel på en sort, der med CCC
får en forbedret og mere ensartet knopsætning.

Sytsema (1967a) har også afprøvet sorten
'Schäme' og får nogen væksthæmning med CCC.
Væksten af gennemgroede skud ved knopper er
i forvejen ringe og bliver endnu mindre ved
sprøjtning med CCC. Blomsterknopdannelsen er
i almindelighed god uden CCC, men antallet af
skud med mere end én blomsterknop øges med
CCC, og forøgelsen er størst med de stærkest
anvendte koncentrationer (2-3 x 0,25% CCC).
Bladfarven bliver noget mørkere grøn, og de
behandlede planter har en god form. Blom-
stringstiden og blomsterstørrelsen ændres ikke
ved behandlingen med CCC. Sorten 'Hexe' bli-
ver stærkt retarderet med CCC, som i denne
sort fuldstændig kan eliminere de skud, som
ellers gror igennem ved knopperne ved begyn-
dende blomstring. CCC forbedrer blomsterknop-
dannelsen og øger antallet af knopper pr. skud-
spids. Jo kraftigere koncentration der anvendes,
des mørkere bliver bladene.

CCC og B-9 bruges først og fremmest til at
forbedre ensartethed af skudvækst og form, såvel
som til knopinitiering i sorter, der har tendens til
at give for frodig og uensartet vækst. Følgende
Whitewater-sorter reagerer mest positivt: 'Rent-
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schler's Rose', 'Warbler', 'Kingfisher' og 'Red
Macaw'. Hvis kompakte planter er et markeds-
krav, kan CCC også anvendes til andre sorter,
men da sorterne ikke reagerer ens, kan der fås
alle grader af væksthæmning (Anonym 1967a).

Ifølge Aanonsen (1968) kan sorten 'Ambrosius'
ved knibning 15. maj behandles, når skuddene
er 3-4 cm lange med 2 gange 0,15% CCC med
en uge mellem de 2 behandlinger.

I sene sorter giver CCC en KD-effekt (Werf
1969).

Årstid
Stuart (1962) finder, at CCC retarderer azalea
mindre ved behandling midt- eller sensommer
end ved behandling efterår, vinter eller forår,
mens Schmid (1963) skriver, at det ikke er muligt
at se forskel på CCC's virkning sommer og vinter.
Sammenlignes med CCC's virkning sommer og
vinter i pottechrysanthemum forekommer Stuart's
oplysning mest troværdig.

Retardering

Cathey (1961) finder, at CCC retarderer azalea,
og Stuart (1962) skriver, at CCC hindrer skud-
vækst, og at genvæksten efter blomstring hos
behandlede planter altid er langsommere end
hos ubehandlede.

CCC-behandlede planter er tydelig mere kom-
pakte og symmetriske og har et mere tiltalende
udseende, men der er forskel på retarderings-
graden i de forskellige sorter. Selv i den sort, der
retarderes mindst, er forskellen på behandlet og
ubehandlet tydelig at se {Gill 1962).

Således opnår Stuart (1964b) med CCC mere
kompakt vækst i 15 afprøvede sorter. CCC er
mindre virkningsfuldt end B-9 til at sikre kom-
pakt og ensartet krone i sorterne 'Coral Bells',
'Hexe' og 'Red Wing' i drivhuskulturer, mens
CCC er bedst ved dyrkning af disse sorter i det
fri. Ved sprøjtning med CCC i første halvdel af
august stoppes væksten øjeblikkeligt i 'Coral
Bells' og 'Hexe'.

CCC-behandlede azalea bliver lavere og mere
Velformede (Aanonsen et al. 1964), og Aanonsen
og Olsen (1964) finder, at 0,3% CCC udsprøjtet

i juli giver næsten for kompakt vækst i 'Red
Wing', mens det ser ud til at være mere passende
til 'Pink Dream'.

Weber (1964) finder, at CCC-behandling om-
kring 1. april giver retardering i de fleste sorter
og får med 2 gange 0,25% CCC reduceret højden
med indtil 37%.

Stærkt voksende sorter kan retarderes med
CCC og alligevel få mange blomster. Disse plan-
ter vil synes mere blomsterrige end ubehandlede
planter, selv om blomsterantallet er det samme.
Kompakte sorter bør have lov til at udvokse,
inden der sprøjtes med CCC (Shanks og Link
1964).

CCC giver mere kompakte planter ved at re-
ducere eller eliminere uens vækst, som er karakte-
ristisk i nogle sorter (Crittendon et al. 1965).

Sprøjtning med 0,5% CCC d. 9. juli giver ikke
signifikant virkning hverken på plantehøjde- eller
diameter i sorten 'Hinodegiri' (McGuire et al.
1965).

Heursel og van Onsem (1966) får ved sprøjtning
med 1,6% CCC d. 13. maj 20% lavere planter i
sorten 'Kirin', mens samme behandling d. 9.
Juli kun reducerer højden med 10%. I 'Jubilé'
fås med 1,25% CCC udsprøjtet 23. juni 60%
lavere planter, mens 1% CCC udsprøjtet 3.
august giver 37% reduceret højde. D.v.s. jo tid-
ligere sprøjtningen foretages i den vegetative
periode, des kraftigere retardering opnås. Lige-
som Lemper (1966) finder, at jo kraftigere CCC
koncentration, der anvendes, des stærkere hæm-
mes planterne i væksten.

Sorten 'Hexe' retarderes for meget med 3 x 0,12
% og 3x0,25% CCC udsprøjtet 1. og 15. juli
samt 2. august (Sytsema 1967a), og med samme
CCC koncentration til forskellige sorter kan man
få alle grader af retardering (Anonym 1967a).

Blade

CCC giver helt mørkegrønne (Sytsema og v.d.
Zwaard 1963) og mere skinnende grønne blade
(Weber 1964). Ligesom Wilkins og Gartner (1964
og 1966) ofte får mørkere grøn bladfarve med
CCC, og Sytsema (1967a) finder, at bladfarven
med CCC bliver noget mørkere grøn mere eller
mindre afhængig af sort og koncentration.
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For meget CCC kan give forbigående eller
permanent gulfarvning af bladene (Stuart 1964 b).
Således er udsprøjtning af 0,125-0,25% CCC
tilstrækkeligt til indenfor 2 uger efter behandling
at give affarvning af bladene i sorterne 'Schäme',
'Melamie', 'Ambrosius' og 'Robert van Oost'.
Bladspidsen bliver hvid eller undertiden brun
eller rødbrun. Nogen tid efter falder det mis-
farvede blad gerne af (Sytsema 1965a). Ligeledes
skriver Pedersen (1967), at der med CCC til
azalea fås svidninger af bladene.

I modsætning til B-9 reducerer CCC ikke blad-
størrelsen (Stuart 1964b).

Vildskud

Shanks og Link (1964) skriver, at de lange kraf-
tige vegetative skud som dannes i nogle sorter,
kan kontrolleres med CCC. Behandling specielt
med sigte på at holde disse skud i ave bør ud-
føres sent i vækstperioden, når vildskuddene
begynder at komme frem, eller når de er på
højde med plantens krone. Lignende skriver
Stuart (1964b) at CCC kan hindre udviklingen
af de lange basale vildskud, som kan forekomme
i nogle sorter. Til dette formål er sprøjtning
med 0,5% CCC i august bedre end sprøjtning
18. juli.

Rodskud
I sorterne 'Avenir', 'Lentegruss' og 'v.d. Cruis-
sen' dannes rodskud. Når CCC udsprøjtes om-
kring 1. april, fremkommer disse rodskud først
efter behandlingen og har således ikke været i
berøring med sprøjtevæsken, alligevel afslutter
de væksten og danner knopper, lige så snart
der er dannet nogle blade. De reagerer således
på samme måde som de skud, hvorpå CCC er
udsprøjtet (Weber 1964).

Sekundære skud
CCC fremkalder (i lighed med B-9 og Phosfon
S) i sorten 'Hinodegiri' korte sekundære skud
opad stammen op til den første samling af grene.
De planter, der får det største antal, får også de
korteste sekundære skud. På de sekundære skud
dannes knopper, som kan udvikles til blomster,
hvorved planterne bliver mere attraktive. CCC

fremkalder ikke sekundære skud i Glendale-
sorterne 'Firedance', 'Greetings' og 'Martha
Hitchcock' eller Gable-sorten 'Rosebud' (Mc
Guire et al. 1965).

Skud ved knopper

3 x 0,3% CCC udsprøjtet i juli hindrer i sorten
'Dawn' fremkomsten af de vegetative skud, som
ellers hos ubehandlede udvikles ved knopperne
i drivningsperioden. Samme virkning fås i ad-
skillige Pericat- og Kurume-sorter ved CCC be-
handling i oktober (Stuart 1962). Stuart (1964a
og b) finder også, at CCC sinker udviklingen af
de uønskede skud, der kommer under knopperne
før og i løbet af blomstringsperioden. Forudsæt-
ningen er bl.a., at planterne får halvskygge eller
KD lige efter CCC behandlingen.

Endvidere skriver Aanonsen og Olsen (1964)
at efter CCC behandling bryder de vegetative
skud under blomsterknopperne ikke igennem,
før planterne er afblomstret, man undgår derved
at afpudse disse skud under lagring og drivning.

Crittendon et al. (1964) reducerer med CCC
antallet af skud ved knopper i 23 af 62 afprøvede
sorter, mens Crittendon et al. (1965) tilsvarende
reducerer antallet i 16 ud af 47 sorter. Det re-
sumeres til, at CCC kan reducere eller eliminere
de skud, der gror igennem ved knopperne. Lig-
nende resultat er Weber (1964) kommet til, mens
Wilkins og Gartner (1964 og 1966) udtrykker det
ved, at CCC kan reducere eller eliminere uønsket
vegetativ vækst i sensommeren og i drivnings-
perioden.

I de tilfælde, hvor azalea dyrkes uden for den
naturlige sæson, kan der også fremkomme vege-
tative skud ved knopperne, hvorved knopperne
hindres i deres udvikling. Med CCC og B-9 har
man mulighed for at holde denne vækst i ave.
I sorten'Sweetheart Supreme'reducerer 2 x 0,25
% CCC antallet af sideskud, der fremkommer
omkring knopperne ved blomstring fra 10 til 6
stk. 2 måneder efter blomstring er behandlede
skud gennemsnitlig 6,6 cm lange mod ubehand-
lede 8,9 cm (Shanks og Link 1964).

For at få samme vækstretardering i sorten
'Moederkensdag' på de skud, der gror igennem
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ved knopperne, svarer 0,4% CCC til 0,25%
B-9 (Heursel 1965).

CCC hæmmer udviklingen af de skud, der
fremkommer under blomsterknopper før og
under blomstringen. I indiske azalea forekom-
mer der sjældent skud ved knopper før blomstring,
mens der både i indiske og japanske sorter frem-
kommer skud under blomsterknopperne fra be-
gyndende blomstring. Ved normal kultur fås
den bedste retardering, i nogle tilfælde fuldstæn-
dig undertrykkelse, af de skud, der fremkommer
før blomstring, ved behandling midt i juli, mens
skuddene, der fremkommer fra begyndende
blomstring, bedst retarderes eller elimineres ved
behandling midt i august, dog har behandling i
juli også god virkning (Heursel og van Onsem
1966).

Med stigende koncentration fås øget forsin-
kelse af de skud, der fremkommer under knop-
perne (Lemper 1966).

CCC er bedre end B-9 til at hæmme gennem-
groede skud ved knopper ved begyndende blom-
string i sorten 'Hexe' (Sytsema 1967a).

Knopdannelse

CCC fremmer dannelsen af blomsterknopper og
giver flere knopper pr. skudspids (Cathey 1961).
Udvanding af CCC initierer øjeblikkelig knopper
i azalea uafhængig af minimum plantestørrelse-
og alder, specifik fotoperiode eller temperatur
(Stuart 1961). Stuart (1962) får standset væksten
i azalea med CCC både under LD- og KD-for-
hold. Efter vækststandsning med CCC dannes
der knopper, og der dannes flere knopper end
normalt.

Ligeledes finder Schmid (1963), at kort tid
efter behandlingen med CCC afsluttes den vege-
tative vækst, og derefter følger en hurtig udvik-
ling af blomsteranlæggene. Efter behandling
varer det mindst 2 måneder, før knopperne er
færdigdannede, således at planterne kan stilles
til køling. Derimod får Sytsema og v.d. Zwaard
(1963) ikke fremmet knopinitieringen med CCC.

Antallet af knopper øges med CCC fra 2 til
3 pr. gren i sorten 'Dorothy Gish' og i selek-
tionerne 53-5-1 og 54-1-2 fra 3 til 6 pr. gren. De
sidste 2 ud af 5 afprøvede sorter og selektioner

får ligeledes flere knopper med CCC. CCC synes
at være lidt bedre til at øge antallet af knopper
pr. plante end B-9, men forsøgene er ikke helt
entydige (Shanks 1963). Denne virkning er øn-
skelig i sorter, der ellers kun danner 1 knop pr.
skud, mens der i sorter, som i forvejen danner
flere knopper pr. skudspids, kan udvikles for
mange blomster, som derved bliver for små og
mindre velfarvede (Shanks og Link 1964).

CCC-behandling af sorten 'Pink Dream' giver
en noget bedre knopdannelse og CCC til 'Am-
brosiana' giver signifikant flere knopper pr.
gren (Aanonsen og Olsen 1964). Dette sidste
gælder også for 'Schäme' og 'Ambrosius' (Aanon-
sen et al. 1964).

Weber (1964) får som regel flere knopper med
CCC. I nogle sorter op til 100% flere.

Sprøjtning med CCC d. 7. og 14. august på sor-
terne 'Coral Bells' og 'Hexe' standser væksten
med det samme, hvorefter knopsætningen be-i
gynder (Stuart 1964b).

CCC fremskynder blomsterdannelsen i nogle
sorter, men kan forsinke knopudviklingen f.eks.
i sorten 'Sweetheart' (Wilkins og Gartner 1964).

Crittendon et al. (1965) opnår med CCC tid-
ligere og mere ensartet knopinitiering og tid-
ligere udvikling af knopperne, således at køle-
perioden kan starte så tidligt, at planterne kan
komme i blomst til jul,

I sorten 'Hinodegiri' fås med CCC omtrent
dobbelt så mange skud med mere end én knop
pr. skudspids (McGuire et al. 1965).

Azalea behandlet med CCC initierer tidligere
og flere knopper, ligesom de initieres i løbet af
en kortere periode (Wilkins og Gartner 1966).

Blomsterknopdannelsen bliver hurtigere synlig
jo højere koncentration CCC, der anvendes,
Ved forsøg med behandling 6, 8 og 10 uger efter
knibning fremgår det, at jo senere behandling,
des større bliver antallet af knopper på de nye
skud under knibningsstedet (Lemper 1966).

Azalea er en mangegrenet plante, i hvilken
de apikale meristemer i de mange skud er i di?
verse udviklingsfaser (McDowell og Larson
1966). Der fås derfor mere ensartet og bedre
knopsætning med CCC, idet CCC ikke anlægget
blomsterknopper direkte, men standser den vege-»
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tative vækst samtidigt i hele planten, hvorefter
knopperne initieres. Virkningen er særlig tydelig
i sorter, der ellers har vanskeligt ved at sætte
knopper. 'Mrs. John Haerens' er et udmærket
eksempel på en sådan sort {Paquet 1966).

Sytsema (1967a) bekræfter andre forfatteres
forsøg angående, at CCC forøger antallet af
skud med mere end én blomsterknop i sorterne
'Schäme' og 'Hexe'.

I sene sorter resulterer CCC-behandling i en
KD effekt {Werf 1969). 8 timers daglængde
standser væksten og resulterer i blomsterinitie-
ring i sorterne 'Hexe', 'Alaska' og 'Coral Bells',
men har ikke denne virkning i visse andre sorter
{Stuart 1964a).

CCC fremmer knopinitiering og giver flere
knopper under LD-forhold og synes at forøge
virkningen af KD i sorten 'Hexe'. CCC alene
fremskynder knopdannelsen mere end KD alene
{Criley 1969).

Blomstringstidspunkt

Blomstringen sinkes af CCC {Cathey 1961). Det
drejer sig om nogle få dage {GUI 1962). Stuart
(1962) finder dog, at CCC kan sinke blomstringen
ca. 3 uger; men hvis køleperioden forlænges fra
4 til 6 eller 8 uger sinkes blomstringen kun 4-5
dage eller slet ikke. Endvidere skriver Shanks
(1963), at CCC-behandlede azalea kræver flere
dage til drivningsperioden kan begynde, og færre
blomster pr. plante og pr. knop viser farve ved
begyndende blomstring. CCC sinker således ud-
viklingen af blomsterne. Udsprøjtning af CCC
giver ikke så stor forsinkelse som udvanding af
CCC, og CCC synes at sinke blomstringen mere
end B-9. Dette tyder på, at CCC i azalea har
længst varende virkning af disse 2 midler. Hvis
CCC anvendes for tidligt, eller drivning søges
påbegyndt for tidligt, viser forsøgene, at der kan
blive en negativ virkning på blomsterdannelses-
processen.

Der er hyppigt med CCC-behandling færre
blomster åbne ved begyndende blomstring end
med B-9 {Shanks og Link 1964).

Som gennemsnit for 15 sorter sinker CCC
blomstringen 5 dage. Hvis der gives KD til både
CCC parcellerne og ubehandlede i perioden 16.

august til 17. september giver CCC en uge eller
mere senere blomstring i sorterne 'Hexe' og
'Red Wing'. Hvis planterne i stedet får LD i
denne periode, fås derimod med CCC 2-3 dages
tidligere blomstring sammenlignet med ubehand-
let LD. Blomstringen bliver mere ensartet med
CCC {Stuart 1964b).

Ved CCC-behandling 24. marts og 3. april og
med 6 ugers køleperiode fra 10. juli er sorterne
'Avenir', 'Lentegruss' og 'Schäme' 100% i blomst
d. 25. september, mens 85% af planterne i sorten
'v.d. Cruissen' og 0% af 'Coelestine' er i blomst
på denne dato. I de tilfælde, hvor planterne
blomstrer, fås en meget ensartet blomstring
{Weber 1964).

Ud af 62 afprøvede sorter blomstrer næsten
alle mindst 2 dage senere efter CCC-behandling.
8 sorter blomstrede tidligere og 4 sorter senere
med CCC sammenlignet med B-9 {Crittendon et
al. 1964). Crittendon et al. (1965) har afprøvet
47 sorter og får også her mindst 2 dages senere
blomstring i næsten alle sorter. I disse forsøg
blomstrede 6 sorter senere og kun 1 sort tidligere
med CCC i forhold til B-9.

Udsprøjtning af CCC i juli ændrer ikke blom-
stringstidspunktet i sorten 'Schäme' {Sytsema
1965a).

Jo højere koncentration CCC, der anvendes,
des senere blomstrer planterne, men hvis køle-
perioden udstrækker sig til flere uger under 10 °C
falder blomstringstidspunktet for de CCC-be-
handlede kun få dage senere ifølge Lemper (1966),
ligesom Anonym (1967a) angiver, at CCC kan
sinke blomstringen i forhold til ubehandlede
planter.

Antal blomster
2 gange sprøjtning med 0,08% CCC på planter
af sorten 'Hexe', som står under LD-forhold,
kan øge antallet af blomster pr. plante fra 2-3
til 10-20. Bliver der brugt en koncentration på
0,4-0,8% CCC fås 50-75 eller flere blomster pr.
plante. Disse forskelle i blomsterantallet mellem
CCC-behandlede og ubehandlede er mindre
iøjnefaldende i sorten 'Alaska' {Stuart 1964a).

I et forsøg med 15 azaleasorter konkluderer
Stuart (1964b), at CCC sædvanligvis øger blom-
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sterantallet. Det samme finder Crittendon et al.
(1965), og McGuire et al. (1965) får i sorten
'Hinodegiri' ca. 50% flere blomster med CCC.

CCC reducerer ikke antallet af dobbelte blom-
ster (Anonym 1967a),

Blomsterstørrelse
Modsat B-9 giver CCC som regel ikke mindre
blomster {Stuart 1964b). Tidlig behandling med
CCC af uknebne planter giver påfaldende store
blomster på 7-8 cm i diameter {Weber 1964).

Lemper (1966) får med stigende koncentration
CCC aftagende blomsterstørrelse, mens Anonym
(1967a) skriver, at CCC ikke reducerer blom-
sterstørrelsen og Sytsema 1967a) finder, at CCC
udsprøjtet i juli ikke ændrer blomsterstørrelsen i
sorten 'Schäme'.

Blomsterfarve
Sorter, der i forvejen har flere knopper pr. skud-
spids, og som med CCC får dette antal forøget,
kan danne så mange blomster, at disse bliver for
små og mindre velfarvede {Shanks og Link
1964).

Frostresistens
I et forsøg udført af Wilkins og Gartner (1964)
blev planterne ved et uheld under køleperioden
udsat for frostgrader i en 8 timers periode. I
alle sorter, der var med i forsøget, optrådte der
i ubehandlede nogle bladskader, mens de CCC
behandlede ikke fik skader.

Phosfon
Resumé
»Phosfon D« udvandes med 100 ml 2-800 ppm
pr. 10 cm potte. »Phosfon S« udsprøjtes med en
koncentration af 0,5%. Behandlingen foretages
lidt, før knopperne ønskes initieret. Væksten
hæmmes - også efter planterne er afblomstret.
Ikke alle sorter egner sig lige godt for Phosfon-
behandling. Ved stærke koncentrationer fås
midlertidige klorotiske pletter på bladene. Sam-
me koncentration er mere aktiv om sommeren
end om vinteren. I sorten 'Hinodegiri' fremkalder
Phosfon sekundære skud. Phosfon undertrykker

Rhododendron spp.
CCC - Phosfon

den vegetative vækst og kan derfor få azalea i
alle aldersklasser til at initiere knopper; antallet
af knopper øges og flere skud får mere end én
knop. Phosfon hæmmer de gennemgroede skud
ved knopperne. Blomstringen kan sinkes, men
hvis køleperioden udstrækkes til 6-8 uger, æn-
dres blomstringstidspunktet ikke. Blomster-
antallet øges med Phosfon.

Anvendelsesmåde
Phosfon kan udvandes {Stuart 1961, GUI 1962
m.fl.). »Phosfon D« opløst i vand og udsprøjtet
giver permanent plettede blade, hvorimod der
ved udvanding af Phosfon fås lignende resultater
som med CCC {Stuart 1964a). Shanks og Link
(1964) bruger som argument for at anvende B-9
eller CCC fremfor Phosfon, at B-9 og CCC kan
udsprøjtes, og det kan Phosfon (D) ikke, skriver
de, mens McGuire et al. (1965) får gode resul-
tater ved udsprøjtning af »Phosfon S« på bla-
dene.

Behandlingstidspunkt
Azalea kan behandles med Phosfon d. 6. ok-
tober, når de nye skud er 8-10 cm lange {Stuart
1961). Stuart (1962) udvander Phosfon 2 gange
nemlig d. 24. oktober og d. 6. november og får
derved initieret flere knopper samt hindret skud-
væksten ved knopperne, men får ikke forsinket
blomstringen forudsat køleperioden før drivning
er tilstrækkelig lang.

Ved udvanding af Phosfon til rødderne af vel-
trimmede azalea d. 9. august fås tilfredsstillende
kompakte og symmetriske planter {GUI 1962).
Det samme opnår Aanonsen et al. (1964) ved
udvanding d. 24. juli, mens McGuire et al. (1965)
har udsprøjtet »Phosfon S« d. 9. juli og får
derved flere knopper og blomster samt udviklet
sekundære skud i sorten 'Hinodegiri'.

Vogel (1968) finder, at det er en ulempe, at
Phosfon må tilføres nogen tid, før virkning øn-
skes.

Koncentration (aktivt stof)
Stuart (1961) udvander 50 ml 0,13% Phosfon
pr. 8,5 cm potte, mens Stuart (1962) anvender
0,1% og får med denne koncentration initieret
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knopper og hindrer skududvikling ved knopper
under drivningsperioden.

Schmid (1963) anbefaler, at »Phosfon D« ud-
vandes med 0,003%, og at der anvendes 80 ml
pr. 10 cm potte, ca. 150 ml til 12 cm potte og ca.
200 ml til 15 cm potte. Til 10 cm potterne an-
befales det at udvande midlet ad 2 gange.

0,367% Phosfon udvandet med 165 ml pr.
12,5 cm potte kan slå planterne ihjel, derfor
anbefales foreløbig 0,184% (GUI 1962), mens
Aanonsen et al. (1964) har anvendt 100 ml 0,1%
Phosfon pr. plante og anbefaler 0,08%, hvilket
svarer til 80 mg rent Phosfon pr. potte. Til sam-
menligning skriver Vogel (1968), at Phosfon til-
føres med 0,1-0,2 mg pr. potte.

McGuire et al. (1965) udsprøjtede 0,5% »Phos-
fon S« og fik samme eller bedre virkning end
med CCC og B-9.

Bestandighed
Phosfon har langtidsvirkning i azalea, således
at hvis man af en eller anden grund bliver nød-
saget til at viderekultivere planterne, hæmmes
væksten for længe (Stuart 1962).

Sorter
Sorter af Kurumetypen egner sig godt til knop-
initiering v.hj.a. Phosfon eller CCC (Schmid
1963). F.eks. giver sprøjtning med »Phosfon S«
i Kurume-sorten 'Hinodegiri' flere knopper pr.
skudspids og flere blomster (McGuire et al.
1965).

Årstid
Ved anvendelse i azalea er »Phosfon D« mere
aktivt om sommeren end om vinteren (Schmid
1963).

Retardering
Phosfon undertrykker den vegetative vækst i
azalea (Cathey 1961, Stuart 1961, Schmid 1963),
og genvæksten efter blomstring er altid hæmmet
efter Phosfonbehandling (Stuart 1962), ligesom
Aanonsen et al. (1964) finder, at Phosfon ved
udvanding d. 24. juli giver lavere og mere vel-
formede planter.

Sprøjtning med 0,5% »Phosfon S« d. 9. juli

giver i sorten 'Hinodegiri' ingen retardering, mu-
ligvis fordi denne sort allerede har standset den
vegetative vækst på dette tidspunkt (McGuire et
al. 1965).

Blade

100 ml 0,1% Phosfon udvandet pr. plante giver
klorotiske pletter på bladene, men pletterne for-
svinder senere i kulturen (Aanonsen et al. 1964).

Sekundære skud
Sprøjtning med »Phosfon S« fremkalder - lige-
som CCC og B-9 - i sorten 'Hinodegiri' sekun-
dære skud, som dannes fra jordoverfladen opad
stammen op til de første forgreninger. På de
sekundære skud initieres knopper, som kan ud-
vikles til blomster, hvorved planterne fremtræder
mere attraktive (McGuire et al. 1965).

Knopdannelse
Phosfon fremmer dannelsen af blomsterknopper
og giver flere skud med mere end én knop pr.
skudspids (Cathey 1961).

Da Phosfon undertrykker den vegetative vækst
initierer azalea i forskellig alder øjeblikkelig knop-
per efter Phosfonbehandling, selv under forhold
der hindrer eller begrænser knopinitieringen i
ubehandlede planter (Stuart 1961). Antallet af
initierede knopper øges ligeledes med Phosfon
(Stuart 1962, Aanonsen et al. 1964).

Schmid (1963) skriver tilsvarende, at kort tid
efter behandlingen med Phosfon afsluttes den
vegetative vækst, og derefter følger en hurtig
udvikling af blomsteranlæggene. Efter behand-
lingen varer det mindst 2 måneder, før knopperne
er færdigdannede, hvorefter planterne kan stilles
til køling.

McGuire et al. (1965) får med »Phosfon S«
udsprøjtet på sorten 'Hinodegiri' dannet flere
knopper pr. skudspids, ligesom der dannes knop-
per på de af Phosfon fremkaldte sekundære skud.

Gennemgroede skud ved knopper
Udvanding af ca. 100 ml 0,1% Phosfon pr. 10
cm potte er ikke tilstrækkeligt til fuldstændig at
hindre udviklingen af de vegetative skud, der
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kommer ved knopperne under drivningsperioden
{Stuart 1962).

Blomstringstidspunkt

Phosfon forsinker blomstringen (Cathey 1961,
GUI 1962), men ikke hvis køleperioden strækker
sig over 6-8 uger, og får planterne rigeligt Phos-
fon, kan de producere flere blomsterflor, inden
de genoptager den vegetative vækst (Stuart
1962).

Blomsterantal

Udvanding af Phosfon d. 9. august giver flere
blomster pr. plante end ubehandlede (GUI 1962).

Ethrel

Resumé

Ved udsprøjtning af Ethrel på azalea 1-2 døgn
efter manuel eller kemisk knibning øges plante-
diameteren samt antallet af brydninger, knopper
og blomster. Der anvendes f.eks. 0,2% aktivt
stof i en opløsning udsprøjtet med 15 liter pr.
100 m2. Højere koncentrationer kan give klorose
og bladfald. De omtalte virkningers omfang er
ikke lige udtalt i alle sorter.

Brydninger, knopper og blomster

Antallet af brydninger øges, når Ethrel anvendes
i forbindelse med enten manuel eller kemisk
knibning. Et forsøg blev udført på unge azalea,
der blev knebet i januar og blomstrede tilfreds-
stillende i juli efter forudgående køleperiode.
Manuelt knebne planter giver gennemsnitlig 4,8
knopper pr. knebet skud. Planter knebet v.hj.a.
1,75% methyl-pelargonat får gennemsnitlig 3,0
knopper for hvert knebet skud; dette antal øges
med 0,48% Ethrel til 6,7 pr. knebet skud. Når
der anvendes 3,5% methyl-pelargonat fås gen-
nemsnitlig 4,4 knopper pr. knebet skud; og dette
antal øges med 0,48% Ethrel til 6,1 knopper. I
et andet forsøg med bl.a. sorterne 'Alaska' og
'Red Wing' med knibning i september og igen
i december opnås et øget antal brydninger, når
Ethrel udsprøjtes 1 eller 2 døgn efter behandlin-
gen med knibningsmidlerne methyl-pelargonat el-
ler en blanding af C6-C12 fedtsyre estre. Det større
antal brydninger pr. plante giver sig udslag i

Rhododendron spp.
Phosfon - Ethrel - kern. knibning

flere blomster pr. plante. 2,5% C6-C12 blan-
ding + 0,48% Ethrel øgede således i det pågæl-
dende forsøg det gennemsnitlige antal af blom-
ster pr. plante fra 21 til 44 i forhold til hånd-
knebet uden Ethrel (Shanks 1969).

Heursel (1970) har udført nogle forsøg med
Ethrel i forbindelse med kemisk knibning og
får flere sideskud v.hj.a. Ethrel, men forskellen
er kun signifikant, hvis den kemiske knibning
foretages tidligere end det normale tidspunkt for
manuel knibning.

Behandling af sorter, som i forvejen produce-
rer et stort antal brydninger, giver ikke flere
skud. Skudforøgelsen andrager for de afprøvede
sorter gennemsnitlig 1 skud pr. plante. Ethrel
blandet og udsprøjtet sammen med det kemiske
knibningsmiddel (C6-C12-methylestre) har ingen
virkning, fordi knibningsmidlet skal skylles af
planterne 15 min. efter behandlingen, og inden-
for dette tidsrum kan Ethrel ikke nå at virke.
Derfor må man vente med at sprøjte med Ethrel,
indtil knibningsmidlet er skyllet af planterne.
Det anbefales at udsprøjte 30 g aktivt stof Ethrel
pr. 100 m2 og anvende 15 liter opløsning til for-
delingen, svarende til en 0,2% opløsning. For
sorten 'Ambrosius' fås stigende antal skud med
stigende koncentration indtil den højest afprø-
vede, som var 180 g Ethrel pr. 100 m2, men ved
højere koncentration end 30 g Ethrel pr. 100 m2

optræder bladklorose og bladfald. Det større
antal brydninger giver planterne en større dia-
meter.

Kemisk knibning

Resumé
Kemisk knibning sparer arbejde. Det udføres
ved sprøjtning på skudspidserne af azalea med
3-6% aktivt stof af de omtalte knibningsmidler,
når planterne er i det vegetative stadie, og når
de skud, der skal knibes, har den ønskede længde.
Der sprøjtes til dryppunktet på saftspændte
planter med tørre blade. Hvis kemikaliet bliver
liggende på bladene, skylles der efter med rent
vand 10-20 minutter efter behandlingen. Bladene
bliver brændte, hvis kemikaliet får lov til at
ligge på bladene i længere tid. Temperaturen
omkring sprøjtetidspunktet bør være mellem 21
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og 26 °C. Sorterne reagerer ikke ens på kemisk
knibning. Virkningen af det kemiske knibnings-
middel kan ses allerede 45 minutter efter behand-
lingen, og lidt mindre end 1 cm af skudspidsen
dræbes. I de fleste sorter fås færre brydninger pr.
knibningssted ved kemisk knibning, men i en-
kelte sorter er det modsatte tilfældet. Til gengæld
er der mulighed for at nå at foretage en knibning
mere, idet der ved kemisk knibning fjernes min-
dre plantemateriale pr. gang, derved opnås en
større plantediameter indenfor samme tidsrum.
Antallet af blomster pr. plante ændres ikke i for-
hold til manuelt knebne planter.

Anvendelsesmåde
Kemisk knibning udføres ved sprøjtning af det
pågældende kemikalie på hver skudspids. Der
sprøjtes til dryppunktet, og hvis kemikaliet sam-
ler sig på ældre skeformede blade, skylles de
med vand 7 minutter efter behandlingen. Ved
udsprøjtningen af kemikaliet skal planterne være
velvandede, men bladene tørre. Det er væsent-
ligt, at planterne ikke står så tæt, at de overlap-
per hinanden, da der i så tilfælde kan være nogle
skud, der ikke bliver ramt af knibningsmidlet, og
dermed ikke knibes. Det er bedst at sprøjte di-
rekte ovenfra. Sprøjtning med grov kontra fin
partikelstørrelse synes ikke at give nogen forskel
i azalea. Planter, bestemt for kemisk knibning,
skal leveres ensartet fra småplanteproducenten.
Forekommer der vildskud, bør disse skæres helt
væk efter behandlingen; hvis de kun bliver stud-
set, kan de øverste knopper i de knebne vildskud
være beskadiget {McDowell 1967).

Kneipp (1968) har skyllet planterne efter med
rent vand 20 minutter efter behandling, mens
Corso (1968) i sine forsøg ikke skyller efter med
vand, og ingen af de 2 forfattere omtaler nogen
form for skader.

C6-C12 methylestre er meget flygtige væsker,
men er den relative fugtighed meget høj ved ud-
sprøjtningen af opløsningen, kan det aktive stof
indvirke på planterne så længe, at skader opstår.
For at undgå disse kan man skylle planterne med
rent vand 15 minutter efter behandlingen {Heursel
1970).

Behandlingstidspunkt

Ifølge McDowell (1967) skal planterne ved ke-
misk knibning have ensartet vækst og så vidt
muligt være i samme vegetative vækstfase. Den
apikale dominans må på behandlingstidspunktet
ikke være brudt, ligesom blomsterknopperne
ikke må være dannet, ellers vil der være knopper,
som vil blive dræbt ved behandlingen og derved
reduceres antallet af brydninger (jvf. afsnittet:
brydninger).

Kneipp (1968) mener, at de skud, der skal ke-
misk knibes, skal have en bestemt længde for at
få en god form på planten.

Man må sikre sig, at planterne er i det vegeta-
tive stadium ved sprøjtning med knibningsmid-
let. For at sikre dette og for at give planterne
ensartet form, kan man knibe og beskære plan-
terne ca. 6 uger før den kemiske knibning, og
skuddene skal da være 4-5 cm ved sprøjtning
{Corso 1968).

Reproduktive knopper er vanskeligere at
knibe kemisk end vegetative på grund af dannel-
sen af et tæt lag af knopskæl efterhånden som
blomstens dele udvikles i knoppen, ligesom knop-
pens kutikula bliver tykkere i denne periode
{Nelson 1969).

I almindelighed sprøjter man med det kemiske
knibningsmiddel, når skuddene har den længde,
hvor man ønsker en forgrening, d.v.s. tidligere
end ved manuel knibning, hvor man ikke kan
undgå at fjerne et stykke af skuddet. Hvor meget
tidligere den kemiske knibning kan foretages i
forhold til manuel knibning afhænger af plantens
væksthastighed, idet tidsgevinsten udgør den
tid, som det ved manuel knibning fjernede skud
har været om at vokse det stykke, som må fjernes
igen ved knibning med hånden. Om vinteren
kan dette tidsrum være temmelig langt. Hvis
kemisk knibning anvendes under vinterens hvile-
periode, kan de døde vækstpunkter forblive på
planterne i ca. 2 måneder og danne indfaldsveje
for Botrytis spp.. Dette sker f.eks. ved en over-
vintringstemperatur på 5°C parret med en høj
relativ luftfugtighed {Heursel 1970).
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Koncentration (aktivt stof)

Jo mere udviklet en blomsterknop er, des stær-
kere koncentration skal der til, før knoppen
dræbes. Når knopperne har nået kølebehandlings-
størrelsen er 5% Emery's Chemical Pincher eller
Procter & Gamble No. 2 ikke tilstrækkeligt. Der
er i forsøgene anvendt 2-5% af disse midler. 5%
er for høj koncentration til nogle sorter og for
lav til andre. Rodede stiklinger og unge urte-
agtige azalea kan få skadet rødderne samt stæng-
lerne ved jordoverfladen ved lavere koncentra-
tioner end mere modne planter tåler. 4 behand-
linger med 1 dags mellemrum giver hverken
skadelige eller yderligere virkning udover, hvad
der opnås ved 1. behandling {McDowell 1967).

Selv en koncentration på 10% giver ikke til-
fredsstillende kemisk knibning i en sort som
'Ambrosseur' {McDowell et al. 1968).

Kneipp (1968) foretager i et forsøg kemisk
knibning med 4,5% Off-Shoot-O og skriver, at
den anvendelige koncentration afhænger af tem-
peraturen. Er temperaturen under 15°C anven-
des højere koncentrationer, end hvis tempera-
turen er over 15°C.

Ved anvendelse af 3, 4 og 5% Off-Shoot-O
og Emery Chemical Pincher fås flest brydninger
med den højeste koncentration (Corso 1968).

R. obtusum hybrider tåler kun 3% C6-C12

methylestre, men 4% er bedst til R. simsii hy-
brider. Vokser planterne i det fri og har »hård«
vækst, skal der anvendes 1% højere koncentra-
tion. Ved for lav koncentration bliver det apikale
meristem kun midlertidig hæmmet. Ved for høj
koncentration dræbes - udover det apikale
meristem - også nogle af de andre plantedele,
og en del blade falder af (Heursel 1970).

Sorter
En koncentration på 4-5% Emery's Chemical
Pincher og Procter & Gamble No. 2 er nødvendig
til knibning af sorterne 'Ambrosseur', 'Roose-
velt', 'Jeanne Haerens', 'Triomphe' og 'Sweet-
heart Supreme'. Til 'Gloria' er 3,5% bedst. Til
unge urteagtige planter af 'Valentine' anbefales
2-4% Emery's Chemical Pincher og 3,5-4,5%
Procter & Gamble No. 2. 5% giver bladskader i
'Abundance', 'California', 'Sunset', 'Granada',

Rhododendron spp.
kern, knibning

'Hampton Beauty', 'Holiday', 'Kingfisher' og
'Warbler'. Den sidste synes at være mest følsom.
I et andet forsøg var 5% Emery's Chemical
Pincher for lav koncentration til sorterne: 'Doro-
thy Gish', 'Gloria' (modsat ovenfor), 'Ambros-
seur' (igen), 'Chickadee', 'Hexe', 'Madonna' og
'Red MacCaw'. Der blev endvidere ikke konsta-
teret bladskader i 'Chimes' i modsætning til
andre forsøg {McDowell 1967).

I sorten 'Ambrosseur' opnås der, selv med en
koncentration på 10% aktivt stof Emery's Chemi-
cal Pincher og Procter & Gamble No. 2, ikke
tilfredsstillende kemisk knibning {McDowell
1968).

Virkningen af Off-Shoot-O afhænger bl.a. af
sorten {Kneipp 1968).

Udaf 34 afprøvede sorter giver kemisk knib-
ning med 5% Off-Shoot-O og Emery's Chemical
Pincher i de fleste sorter færre brydninger end
manuel knibning. Det modsatte er dog tilfældet
for sorterne 'Alaska', 'Red Wing', 'Dawn',
'Coral Beauty' og 'Barbara Gail' {Corso 1968).

Forskellen mellem sorterne skyldes, at de vege-
tative knopper i nogle sorter kan have større hår
på knopskællene end normalt, ligesom de knop-
skæl, der omslutter knoppen, kan være længere
end normalt. På sådanne sorter hæmmes knib-
ningsmidlets indtrængen (Sill og Nelson 1970).

R. obtusum hybrider tåler kun 3% C6-C12

methylestre, mens 4% er bedst til R. simsii.
Simsii-sorten 'Vervaeneana', som giver »naturlig
forgrening«, er vanskelig at knibe kemisk (Heur-
sel 1970).

Temperatur
Det anbefales at udsprøjte det kemiske knib-
ningsmiddel ved temperaturer mellem 21° og
26 °C; ved højere temperaturer fås flere bladska-
der. Ved 10 °C fås med de anvendte koncentra-
tioner, udover dræbning af vækstpunktet, tillige
ødelagt bladstilkene samt den nederste del af de
2 yngste meristematiske blade. Dette kan dog
ikke ses, når de nye skud er 2,5 cm lange (Mc
Dowell 1967).

Kneipp (1968) skriver, at ved højere tempera-
turer kan der anvendes lavere koncentration.
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Knibning

Kemisk knebne planter bliver sommetider min-
dre, men med flere vækstpunkter. Væksten af de
nye skud er ved kemisk knibning ofte 3-5 dage
efter skuddene på de manuelt knebne planter.
Senere i artiklen skriver forfatteren, at ved ke-
misk knibning fjernes mindre plantemateriale,
svarende til ca. 1 måneds vækst, i forhold til
manuelt knebne planter (McDowell 1967).

45 minutter efter behandling med Off-Shoot-O
bliver skudspidserne mørke, senere brune og
til slut dør de. Lidt mindre end 1 cm af skud-
spidsen dræbes. Det menes derfor, at det kan
opnås større planter ved kemisk knibning, idet
der ikke fjernes så stor en del af planten som ved
manuel knibning (Kneipp 1968). Det samme er
Corso (1968) inde på og skriver videre, at det
kunne tænkes, at der kan nås en knibning mere
inden for et bestemt tidsrum, således at man selv
for de sorter, der giver lidt færre brydninger ved
kemisk knibning, inden for samme tidsrum kan
opnå en mere busket plante end ved manuel
knibning.

Alle tre ovenstående forfattere omtaler end-
videre den arbejdstid, der spares ved at knibe
kemisk.

Brydninger
Hvis en blomsterknop under udvikling dræbes,
kan der frembryde 4-5 nye skud, men ofte ud-
vikles kun 1 eller 2 af disse. Jo kraftigere det ke-
misk knebne skud er, des større antal brydninger
er det muligt at opnå (McDowell 1967).

Ved kemisk knibning fås indtil 3,5 brydninger
for hvert knebet skud (McDowell et al. 1968).

Som regel er gennemsnitstallet af brydninger
pr. knibning størst efter manuel knibning, men
i 5 ud af 34 afprøvede sorter fandtes det modsatte
at være tilfældet (Corso 1968).

En direkte sammenligning mellem antallet af
brydninger hos kemisk knebne og manuelt kneb-
ne planter er vanskelig, fordi samme hold planter
må kemisk knibes tidligere end den manuelle
knibning kan foretages. Alligevel er en sammen-
ligning foretaget, og i de 3 afprøvede sorter giver
kemisk knibning lidt færre brydninger pr.
knebet skud end manuel knibning, men i de 2

sorter er forskellen ikke signifikant, og i den 3.
sort var forskellen indenfor P. 0.05 grænsen,
løvrigt henvises til artiklen med Ethrel (Heursel
1970).

Blade
Hvis der forbliver noget af de anvendte knib-
ningsmidler på bladene i længere tid, f.eks. hvis
bladene er skeformede, svides bladene. Svedne
blade falder som regel af, således at køberen
ikke kan se, at planten har været beskadiget
(McDowell 1967).

Blomsterantal
Gennemsnitstallet af blomster pr. plante blev
opgjort i 8 sorter efter kemisk knibning. Ændrin-
gerne står ikke i noget direkte forhold til behand-
lingerne. Det antages derfor, at Off-Shoot-O
og Emery's Chemical Pincher i koncentrationer
på 3-5% (aktivt stof) ikke har megen indflydelse
på antallet af producerede blomster (Corso
1968).

Gibbetellin (GA)
Resumé
Hyppige sprøjtninger med stærke koncentra-
tioner GA kan erstatte køleperioden i en azalea-
kultur. GA opløses i vand, og der tilsættes 1-10
ml Tween 20 pr. liter. Endvidere kan der til-
sættes 500 ppm glukose og 500 ppm borsyre for
at fremme optagelsen. Der sprøjtes til dryppunk-
tet. Bedst resultat fås ved GA-behandling efterår
og omkring årsskiftet. Temperaturen skal være
21 °C døgnet rundt, og gode lysforhold fremmer
GA's virkning. Knopperne skal være modne og
klar til kølebehandling ved GA behandlingens
begyndelse. Sprøjtning med 1000-2000 ppm G A
hver 4. dag anses for optimalt, men hvis kinetin
tilsættes, kan koncentrationen nedsættes betyde-
ligt. Der bruges ca. 5 ml sprøjtevæske pr. plante
til \\ årige azalea. Behandlingen fortsættes ind-
til blomstring. Sprøjtning med GA i åben blomst
forårsager brune nekroser i randen af kron-
bladene. De fleste afprøvede sorter reagerer på
GA, men der kan være forskel på sorternes føl-
somhed. GA kan uden kølebehandling give tid-
ligere blomstring og ligeså god salgskvalitet som
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en kultur, hvor konbineret køle- og drivnings-
periode fremkalder blomstring. Planterne blom-
strer 1-2 mdr. efter GA behandlingens start bl.a.
afhængig af sort, lys og temperatur.

Anvendelsesmåde
GA opløses i vand, som derefter tilsættes Tween
20 som spredemiddel, og der sprøjtes til dryp-
punktet (Boodley og Mastalerz 1959). Samme
behandlingsmåde anvender de andre citerede for-
fattere i forbindelse med GA til azalea. Tween
20 er tilsat med 1-10 ml pr. liter sprøjtevæske.
Ballantyne og Link (1961) har ydermere for at
fremme optagelsen i planterne tilsat 500 ppm
glukose og 500 ppm borsyre til opløsningen.

Behandlingstidspunkt
Sprøjtning med GA fra midt i oktober og sidst
i december kan give blomstring i sorten 'Hexe',
bedst hvis der holdes en nattemperatur på
21 °C fremfor 16°C. For at opnå blomstring i
november-december kræves lidt flere behand-
linger og længere tid end til azalea, der skal
blomstre januar-marts. Sprøjtning med GA i
åben blomst forårsager brune nekroser i randen
af kronbladene {Boodley og Mastalerz 1959).

Martin et al. (1960) begyndte GA-behandling
16. december og 15. marts og får mest ensartet
blomstring ved behandlingen i december og
konkluderer derfor, at GA vil være mest aktuel
til vinterblomstring.

Knopperne skal være modne og klar til køle-
behandling ved GA behandlingens begyndelse.
Mindre modne knopper på samme skud vil kun
udvikles langsomt eller slet ikke udvikles til
blomster. GA behandling påbegyndt 1. oktober
eller 20. november kan få adskillige sorter til at
blomstre (Furuta et al. 1963).

Ved sprøjtning med 4 x 2000 ppm GA i tids-
rummet 13.-22. februar fås hverken tidligere
eller mere ensartet blomstring i sorten 'Hexe'
(Sytsema 1963a). Ligeledes hat Ballantyne (1966)
næsten ingen virkning fået ved behandling 20.
november.

Furuta og Straiton (1966) får tidlig blomstring
ved sprøjtning med GA eller GA + Kinetin 4
måneder efter knibning, mens Ballantyne (1968)
skriver, at 6 måneder efter tilbageskæring er

blomsterknopperne på de nye skud svulmet op
og er dermed i det stadium, hvor sprøjtning med
GA giver kortest drivningsperiode.

Anvendelse af 1 mikrogram GA pr. skudspids
én gang ugentlig i 7 uger omkring det tidspunkt,
hvor knopperne initieres, eliminerer den frem-
skyndelse af knopinitieringen, som forårsages
ved brug af K.D og/eller CCC i sorten 'Hexe'
(Criley 1969).

Koocentration (aktivt stof)
Ved sprøjtning med koncentrationer med 50-5000
ppm GA én gang om ugen viser det sig, at 1000
eller 2000 ppm udsprøjtet 5 gange er tilstrække-
ligt til at få 2 år gamle planter af sorten 'Hexe'
til at blomstre (Boodley og Mastalerz 1959).

For at få azalea i blomst til salg før jul ved
normal drivhustemperatur uden køleperiode skal
der anvendes 8-10 gange sprøjtning med 1000
ppm GA (Mastalerz 1959-60).

Martin et al. (1960) har prøvet GA koncentra-
tioner fra 100 til 1000 ppm udsprøjtet 1-14 gange
og får tidligere og mere ensartet blomstring jo
højere koncentration og jo flere behandlinger,
der foretages. Også Ballantyne og Link (1961) har
anvendt koncentrationer på indtil 1000 ppm G A
og mener, at den optimale koncentration ligger
endnu højere.

Sprøjtning med 500 ppm hver 4. dag, indtil
blomstring, er bedre end sprøjtning hver 2. eller
hver 7. dag {Furuta et al. 1963), mens Sytsema
(1963a) ikke får ændringer i blomstringstids-
punktet ved sprøjtning med 2000 ppm GA 4
gange indenfor en periode af 9 dage i februar.
Ligesom Ballantyne (1966) opnår ringe virkning
med 700 ppm udsprøjtet 2 gange pr. uge i 6 uger.

Furuta og Straiton (1966) har udvalgt ensartede
knopper på samme plante og får hurtigste og
mest ensartede blomstring med højeste afprø-
vede koncentration, som var 500 ppm. Samme
virkning opnås med 100 ppm GA + 100 ppm
kinetin. Der blev sprøjtet hver 4. dag og brugt
2 ml sprøjtevæske pr. knop hver gang.

Sorter

2 årige planter af sorten 'Hexe' fås i blomst
efter 5 uger ved sprøjtning med 2000 ppm GA
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én gang om ugen begyndende 30. december.
'Sweetheart Supreme' er længere om at komme
i blomst {Boodley og Mastalerz 1959).

Martin et al. (1960) får ca 25 dages tidligere
blomstring i 18 måneder gamle 'Dorothy Gish'
sammenlignet med kølebehandling. Der blev
sprøjtet med 1000 ppm 7 gange med 6 dages
mellemrum, behandlingen blev begyndt d. 16.
december, og kvaliteten bliver lige så god som
de kølebehandlede.

I sorten 'Triumph' fremmes åbningen af blom-
sterne i forhold til ikke kølede planter ved 3
gange sprøjtning med 3 dages mellemrum og
med en koncentration på 900 ppm GA {Ballan-
tyne og Link 1961). Sorterne 'Coral Bells', 'Coral
Bells Supreme', 'Jean Haerens', 'Snow' og 'Hino'
kan alle bringes til blomstring v.hj.a. GA {Furuta
et al 1963).

Sytsema (1963a) får ikke tidligere og mere ens-
artet blomstring hos sorten 'Hexe' ved behand-
ling i februar med 4 x 2000 ppm udsprøjtet
med 2 dages mellemrum. Samme resultat er
opnået med andre, tidligere afprøvede sorter.

Planter af sorten 'Red Wing' blev skåret til-
bage sidst i maj og fra den 20. november sprøjtet
med 700 ppm GA 2 gange pr. uge i 6 uger, uden
at det giver større virkning på blomstringen
{Ballantyne 1966), mens Furuta og Straiton (1966)
i 3-4 årige 'Red Wing' får meget tidligere og
mere ensartet blomstring ved sprøjtning med
500 ppm G A eller 100 ppm G A + 100 ppm
kinetin hver 4. dag indtil blomstring. Også sorten
'Eric Schaeme' kan fås i blomstring med G A
{Ballantyne 1968).

Blomstring
Hvis der holdes en temperatur på 21 °C, når
knopperne er færdigdannet, fås der med GA be-
handling begyndende på dette tidspunkt tidligere
blomstring end, hvis køle- og drivningsperiode
kombineres. Holdes temperaturen på 16°C un-
der GA behandlingen, blomstrer planterne 2
uger senere, end når der holdes 21 °C. {Boodley
og Mastalerz 1959).

Martin et al. (1960) opnår med G A 12-34 dage
tidligere, men mere uensartet blomstring ved at
holde nattemperatur på 16°C og dagtempera-

tur på 21 °C. Blomstringen bliver mere ensartet
ved GA behandling begyndende 16. december
end behandling påbegyndt 15. marts.

Flere azaleasorter kan med GA bringes til
blomstring uden kølebehandling i efterårs- og
vintermånederne. Behandling påbegyndt 1. ok-
tober giver blomstring sidst i december eller først
i januar {Furuta et al. 1963).

Sytsema (1963a) og Ballantyne (1966) får ikke
ændret blomstringstidspunktet med GA i for-
hold til planter uden kølebehandling.

I 3-4 årige planter af sorten 'Red Wing' kan
der med GA og GA + kinetin fås indtil 50 dages
tidligere blomstring forudsat, der belyses med
36.000 lux i løbet af 14 timer pr. døgn og nattem-
peraturen holdes på 21 °C{Furutaog Straiton 1966).

Auxiner
Knopper og blomstringstidspunkt
Ballantyne og Link (1961) har undersøgt om
koncentrationer af 50-450 ppm IAA (indol-3-
eddikesyre), udsprøjtet én gang eller 2 gange d.
11. og/eller 20. juli, har nogen virkning på dan-
nelsen af flere knopper pr. skudspids i sorterne
'Vervaeneana', 'Hexe', 'Dorothy Gish' og 'Rose
Greeley'. Sprøjtevæsken var tilsat 500 ppm
glukose, 500 ppm borsyre og 0,1% Tween 20.
Der er ingen signifikant virkning af behandlingen.

100 ppm IAA (aktivt stof) udsprøjtet hver 4.
dag, indtil blomsterne viser farve, på 3-4 årige
'Red Wing' azalea giver samme virkning som
100 ppm gibberellin, idet begge - i forhold til
ubehandlede, der ikke var kølebehandlede -
fremmer blomstringen 17 dage, forudsat der gives
36.000 lux i løbet af 14 timer pr. døgn, og tempe-
raturen holdes på 21 °C. Behandlingen blev på-
begyndt 4 måneder efter knibning {Furuta og
Straiton 1966).

Ifølge Jørgensen (1968) er indholdet af IAA
adskillige gange højere i færdigdannede blomster-
knopper end i vegetative knopper.

Cytokininer
Koncentration (aktivt stof) og brydning
af knophvile
Kinetin (6-furfuryl aminopurin) alene fremmer
ikke blomstringen i azalea, men kombineret med
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gibberellin (GA), forbedres GA's evne til at
bryde knophvilen, således at 100 ppm kinetin+
100 ppm G A har nær samme virkning som 500
ppm G A {Fur uta og Strait on 1966).

Konklusion

B-9, CCC og Phosfon. Disse 3 midler virker på
samme måde, idet man ved brug af den rette
koncentration kan standse den vegetative vækst
hos azalea, hvorved der opnås ensartet knopsæt-
ning. Af arbejdstekniske grunde er det lettest
at udsprøjte midlerne, og da Phosfon normalt
ikke fås som sprøjtemiddel, har B-9 og CCC
hidtil været mest anvendt til formålet. Af disse
kan CCC give bladskader ved de koncentratio-
ner, der er nødvendige, ligesom virkningen kan
være for langvarig, modsat B-9, der ikke giver
bladskader. B-9's virkning har en til pas varig-
hed, således at en uønsket vegetativ vækst før
og under blomstringen kan holdes mere eller
mindre nede, mens den videre vegetative vækst
efter blomstringen ikke påvirkes nævneværdigt.
Til gengæld kan B-9 give mindre blade og blom-
ster end CCC. Det kan tilrådes de enkelte dyr-
kere at afprøve det valgte middel i mindre må-
lestok, inden det anvendes i større stil.
Ethrel. Dette middel kan særlig få betydning i
sorter, der giver få brydninger efter manuel eller
kemisk knibning.
Kemisk knibning. Off-Shoot-O er nu til at få på
det danske marked. Det gælder derefter om at fin-
de frem til de muligheder, der er for at opnå en
væsentlig arbejdskraftbesparelse ved knibnings-
arbejdet. Også her må det påpeges, at midlet bør
afprøves først i mindre målestok til dyrkerens
egne sorter for at finde frem til hvilken koncen-
tration, der vil være mest anvendelig.
Gibberellin. Man har nu med GA mulighed for,
uden kølebehandling, at få tidligere blomstring
i azalea og en ligeså god salgskvalitet som i en
kultur, hvor kombineret køle- og drivningspe-
riode fremkalder blomstring. Dog må det over-
vejes, hvorvidt 5 til 10 gange sprøjtning med 1000
ppm GA er at foretrække fremfor nuværende
kulturmetode.
Auxiner. IAA ser ud til at have samme virkning
som GA med hensyn til at give tidligere blom-

string uden køleperiode, men da der kun er ud-
ført ét forsøg med henblik på denne virkning
må forsøgene gentages for om muligt at fastslå
at denne opfattelse er rigtig.
Cytokininer. Kinetin kombineret med GA har
samme virkning som en flere gange stærkere GA
koncentration, d.v.s. at en væsentlig kemikalie-
besparelse kan opnås ved at blande disse to stoffer
1 samme sprøjtevæske.

ROCHEA COCCINEA DC
CCC
Ganslmeier (1968) skriver, at ved udvanding af
0,2% CCC (aktivt stof) 80-100 ml pr. potte til
R. coccinea fås en mindre forsinkelse af blom-
sternes udvikling, men CCC behandlingen giver
en forlængelse af blomsternes holdbarhed.

Konklusion
CCC sinker udviklingen af blomsterne, men for-
længer deres holdbarhed hos Rochea coccinea.

ROSAL
(Potteroser)
B-9
Sprøjtning med 2 x 0,25% B-9 (aktivt stof) giver
ingen retardering i sorterne: 'Tyriana', 'Cricri',
'Gabriele Privat', 'Muttertag', 'Sneeprincesse',
'Carina', 'Dorette', 'Sarabande', 'Mimi', 'Zam-
ba', 'Baby Baccara' og 'Garnette Golden'. På
følgende sorter har B-9 behandlingen bedre eller
næsten lige så god virkning som udvanding af
2 x 1% CCC (aktivt stof): 'Perle d'Alcanada',
'Silva', 'Coralin', 'Champs Elysées', 'Feurio',
'Vatertag', 'Orangeade', 'Kordes Gärtnerfreude',
'Garnette' og 'Dick Koster fulgens'. På disse
sorter varierede reduktionen af skudlængden med
7-25%. B-9 behandlingen giver desuden en ringe
forsinkelse af blomstringen (Loeser og Essig
1968).

Johansson (1970) har udsprøjtet 0,25 og 0,5%
B-9 (aktivt stof) på sorten 'Gabrielle Privat' og
får med stærkeste koncentration kun reduceret
skudlængden med 10%, men skudlængen bliver
mere ensartet. B-9 øger endvidere antallet af
blomster stærkt, men samtidig reduceres blom-
sterstørrelsen noget, og blomstringen forsinkes
3-4 dage.
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CCC
Udsprøjtning af 0,1 og 0,14% CCC (aktivt stof)
2 gange med 14 dages mellemrum på sorten
'Gabrielle Privat', første gang når skuddene er
4 cm, giver kraftige bladskader, som forbliver
synlige også på salgsproduktet. Retarderingen
er desuden mindre god. Udvanding af 1,2 eller
2,0% CCC (aktivt stof), 100 ml pr. 11 cm potte,
på samme tidspunkter som ved udsprøjtningen
reducerer skudlængden fra 60 cm (ubehandlede)
til gennemsnitlig 26-28 cm. Koncentrationen på
2,0% CCC sinker blomstringen 5 dage, mens
1,2% ikke sinker blomstringen. Som konklusion
anbefales derfor udvanding af 1,2% CCC (Borne-
mann og Mühe 1967).

Udvanding af 2 x 1% CCC (aktivt stof) den
3. og 29. marts giver ingen retardering i sorterne:
'Tyriana', 'Cricri', 'Gabriele Privat', 'Mutter-
tag', 'Sneeprincesse', 'Carina', 'Dorette', 'Sara-
bande', 'Mimi', 'Zambra', 'Baby Baccara' og
'Garnette Golden'. På følgende sorter giver CCC
behandlingen kraftigere retardering end 2 x 0,25
% B-9 (aktivt stof): 'Charlestone', 'Astrid Späth',
'Scarlet Gem', 'Goldilocks', 'Margo Koster',
'Vatertag', 'Jolie Madame', og 'Rote Gabriele
Privat'. På disse sorter udgjorde reduktionen af
skudlængden 7-24% afhængig af sorten. Løvet
og delvis også blomsterfarven bliver ved CCC
behandlingen mørkere (Loeser og Essig 1968).

Johansson (1970) har ligeledes udført forsøg
med CCC til sorten 'Gabriele Privat' og har
udvandet 0,5 og 1,5% CCC (aktivt stof), men
får bladskader uden nogen sikker retarderende
virkning.

Konklusion

Det er ikke de helt store resultater, der er op-
nået med B-9 og CCC til potteroser, men en vis
retardering og kvalitetsforbedring kan dog op-
nås i nogle sorter. Det vil derfor være formåls-
tjenligt hovedsageligt at dyrke de sorter, som
reagerer kraftigst på retarderingsmidlerne.

SAINTPAULIA Wendl.
Gibberellin (GA)
Ved sprøjtning med 5-10 ppm GA kan der i
Saintpaulia opnås forøget vækstkraft, højere

planter, tidligere blomstring og længere blom-
sterstængler. Ved sprøjtning med 1 ml 10 ppm
GA pr. plante 1-6 gange fås gradvis stigende
virkning, hvoraf behandling 6 gange betegnes
som overdosis (Aytoun og Hey 1958).

Konklusion

Gibberellin stimulerer væksten og fremmer blom-
stringen hos Saintpaulia.

SANCHEZIA NOBILIS Hook. f.
CCC
Sprøjtning med 1,0% CCC (aktivt stof) retar-
derer væksten i S. nobilis 'Glaucophylla' og sæn-+
ker bladenes klorofylindhold (Whatley et al.
1966).

Gibberellin (GA)
Ved sprøjtning med 100 eller 200 ppm GA øges
stænglernes tørvægtindhold med 50% og væksten
fremmes {Whatley et al. 1966).

Konklusion

Sanchezia nobilis kan retarderes med CCC lige-
som Aphelandra squarrosa, som den i udseende
ligner meget.

Væksten fremmes af gibberellin, men det har
næppe praktisk interesse, da S. nobilis er til-
bøjelig til at blive høj og ranglet.

SCHEFFLERA ACTINOPHYLLA Harms
CCC og Phosfon
Ifølge Cathey (1961) kan S. actinophylla retarde-
res både med CCC og Phosfon, idet der efter
behandlingen dannes samme antal blade, men
afstanden mellem bladene bliver kortere med
stigende koncentration.

Konklusion

Schefflera actinophylla kan retarderes både med
CCC og med Phosfon. Der er ikke angivet be-
stemte koncentrationer, men da S. actinophylla
er nævnt sammen med pottechrysanthemum, må
det formodes, at koncentrationsområdet ligger
som for denne kultur.
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SCHIZANTHUS Ruiz & Pav
Gibberellin (GA)
Ved omplantning går planterne i stå i kortere
eller længere tid. Hvis man sprøjter Schizanthus
med 1 ppm GA 24 timer før oppotning, vil
frøplanterne fortsætte væksten hurtigere end ube-
handlede. Sprøjtning med 10 ppm GA på større
Schizanthus-planter giver tidligere blomstring
og kraftigere vækst, men behandlingen skal fore-
tages på et bestemt - ikke nærmere angivet -
tidspunkt for at give positivt resultat (Aytoun
og i/ey 1958).

Konklusion
Sprøjtning med gibberellin kan give hurtigere
genoptagelse af væksten efter omplantning samt
give tidligere blomstring og kraftigere vækst hos
Schizanthus.

SENECIO CRUENTUS DC
fsyn. Cineraria cruenta Masson)
B-9
Der opnås god retardering i cinerarie ved sprøjt-
ning med 0,125-0,25% B-9 (aktivt stof) (Gansl-
meier 1968).

B-9 behandling retarderer væksten og kan
forsinke blomstringen i S. cruentus 'Moll' (Hil-
drum 1970c).

CCC
CCC har ingen virkning på vækst og blomstring
på S. cruentus 'Moll' (Hildrum 1970c).

Gibberellin (GA)
Hvis S. cruentus 'Moll' kun får en køleperiode
ved 10 °C i 2-4 uger vil GA-behandling fremme
blomstringen betragteligt. Står planterne deri-
mod i 6 uger ved 10 °C fremmer GA behandlin-
gen kun blomstringen ganske lidt. Holdes tem-
peraturen under hele kulturen på 12 eller 15°C,
vil GA ligeledes fremme blomstringen, men ikke
ved 18°C (Hildrum 1970c).

Konklusion
B-9 retarderer væksten hos Senecio cruentus,
mens CCC ikke har nogen virkning.

Gibberellin kan benyttes til afkortning af køle-

perioden. F.eks. kan der sprøjtes med GA, hvis
det ikke er muligt at holde temperaturen nede
på 10 °C i 6 uger.

SINNINGIA SPECIOSA Benth. & Hook
fsyn. Gloxinia speciosa LoddJ
B-9 og CCC
Loeser og Essig (1968) har udført forsøg med ud-
sprøjtning af 0,25% B-9 (aktivt stof) og udvan-
ding af 0,2, 0,3, 0,4 og 0,6% CCC (aktivt stof)
til S. speciosa. Behandlingerne blev foretaget
på 5 sorter og på forskellige tidspunkter, senest
5 uger efter ompotning i salgspotte. På grundlag
af resultaterne mener forfatterne ikke at retar-
dering med B-9 og CCC har interesse for denne
kultur, heller ikke til storbladede sorter med for
kraftig vækst, fordi blomstringen sinkes og uøn-
skede ændringer i planternes form indtræder.

Gibberellin (GA)
Hvis unge Sinningia planter sprøjtes én gang med
100 ppm GA fås en så kraftig og uharmonisk
vækst, at planterne er usælgelige (Wascher 1958).

Med 10 ppm Gibboe udsprøjtet ved begynden-
de strækning af blomsterstilken fås ikke tidligere
blomstring end i ubehandlede. Derimod fås med
Gibboe mere opadrettede blade. Dette giver et
mere vitalt udseende (Dörr 1960).

1-2 gange sprøjtning til dryppunktet med 10
ppm Gibboe, når de øverste knopstilke begynder
at strække sig, kan fremme blomstringen 1-2 uger,
hvis temperaturen under kulturen er på 20° C
og derunder. Er temperaturen over 20 °C bliver
de Gibboe behandlede planters forspring mindre.
Bladene bliver med Gibboe mindre hængende.
Det understreges, at behandlingstidspunktet
skal overholdes for at få et positivt resultat (von
Hentig 1960b).

Konklusion
B-9 og CCC kan ikke anbefales til retardering af
Sinningia speciosa.

Gibberellin har ret begrænset virkning ved
de temperaturer, der normalt holdes under
Sinningia-kuituren.
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SOLANUM PSEUDOCAPSICASTRUM L.
B-9
Anonym (1969a) har på S. pseudocapsicastrum
sprøjtet 1, 2 eller 4 gange med 0,25, 0,5 og 0,75%
B-9 (aktivt stof) med 14 dages mellemrum første
gang 12 eller 14 dage efter oppotning og får
ingen forskel i virkningen af koncentrationerne,
men stor forskel med antallet af behandlinger;
idet 1 behandling ikke forsinker blomstringen,
mens 2 behandlinger sinker blomstringen 14 dage
og 3 behandlinger meget længere. Planterne bli-
ver i øvrigt 2, 5 og 8 cm lavere ved henholdsvis
1, 2 og 3 gange behandling. Sprøjtning i prikle-
kasse 1 eller 2 gange med 0,25, 0,5 eller 0,75%
B-9 med 14 dage mellem behandlingerne retar-
derer væksten 10-50% uden at ændre salgstids-
punktet. Bladene får ved behandlingen mørkere
grøn farve.

ccc
CCC retarderer ikke væksten i S. pseudocapsi-
castrum og giver bladskader både ved udvanding
og udsprøjtning (Anonym 1969a).

Phosfon
Heller ikke Phosfon retarderer væksten i S.
pseudocapsicastrum (Anonym 1969a).

Konklusion
Ved tidlig behandling med B-9 er det muligt at
få en vis retardering i Solanum pseudocapsica-
strum.

STEPHANOTIS FLORIBUNDA Brong.
B-9, CCC og Phosfon
Med B-9 kan der opnås god retardering ved
sprøjtning med 1% aktivt stof, mens 0,125 og
0,25% B-9 næsten ingen virkning har, og 0,5%
giver nogenlunde tilfredsstillende retardering.
Ved koncentrationer over 0,2% s vides bladene
dog let, ligesom bladene bliver ret små ved be-
handlingen. Derfor kan B-9 ikke umiddelbart
anbefales. Planterne blev i alle forsøg behandlet
i juli, da rodvæksten var godt i gang efter oppot-
ning. CCC udvandet med 50 ml 0,5, 1,0, 1,5 og
2,0% aktivt stof pr. potte eller Phosfon udvandet
med 100 ml 0,01, 0,02, 0,04 og 0,08% aktivt

stof pr. potte har ingen virkning på væksten
af S.floribunda {Lavsen 1965 og 1968).

Konklusion
Der synes ikke at være nogen antagelig vej frem
til at retardere væksten med B-9, CCC og Phos-
fon, omend nogen virkning kan opnås med B-9.

VINCA ROSEA L.
fsyn. Catharanthus roseus G. Don,)
B-9, CCC og Phosfon
Markiewicz (1967) har udført forsøg med B-9,
CCC og Phosfon til V. rosea. Behandling 7 dage
efter oppotning af frøplanter med 4 blade.

B-9 blev udsprøjtet hveranden uge med 0,1%
aktivt stof med ca. 2 ml pr. plante, men giver
kun ringe retardering. Samtidig bliver blom-
sterne mindre end på ubehandlede planter, og
de nedre blade bliver gule.

Ved udvanding 1 gang af 0.5% CCC (aktivt
stof) med 40, 100 og 200 ml opløsning pr. liter
jord - d.v.s., der tilføres 0,2, 0,5 og 1,0 g CCC
pr. liter pottejord - giver de 2 største mængder
CCC omkring halvt så høje planter som ubehand-
lede. Desuden bliver bladfarven mørkere grøn
og planterne salgbare i længere tid. Også i et
andet forsøg under lav lysintensitet (6000 lux)
hindrede CCC planterne i at blive for høje og i
at få gule affaldende blade.

Udvanding af 0,02% »Phosfon D« (aktivt
stof) med 50, 100 eller 200 ml opløsning pr. liter
pottejord giver ret god retardering med den
største mængde Phosfon, men samtidig fås no-
gen skade på rødderne.

Konklusion
CCC er at foretrække til V. rosea, idet der med
CCC fås god vækstretardering og kvalitetsfor-
bedring. B-9 giver kun ringe retardering, og med
Phosfon fås rodskader.

ZANTEDESCHIA Spreng.
(Kalla)
Gibberellin (GA)
Anonym (1966) skriver om et japansk forsøg
med gulblomstrede Kalla, som er vanskelige
at få til at blomstre. Småknoldene er dyppet i
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100 ppm GA. Derved fås 1,7 blomster pr. knold, After each pot plant culture there is a short con-
mens ingen af de ubehandlede blomstrer.

Konklusion

Gibberellin kan
Zantedeschia.

fremme blomstringen i gule

elusion, consisting a.o. what growth substances are
to be preferred if any at all.

In the following general conclusions about the
chemicals are summarized. Their effects on pot plants
are illustrated in the scheme.

Summary
This report, concerning chemical growth substances
and their effect on growth and flowering of 60 species
of pot plants, is a review of the literature published
in the decade 1960-70.

After preface each chemical is given a short intro-
duction and thereafter the pot plants are placed in
alphabetic order, except the species of bromeliads
which are all placed under Bromeliaceae.

For each pot plant the chemicals are placed in
following order: B-nine, Alar (A.R.-85), F-Five,
CCC, Phosfon, Ethrel, BOH, pinching chemicals,
gibberellins, auxins and cytokinins. The concentra-
tion always is given in active ingredient (a.i.).

For each pot plant culture the informations are
structured as follows:

Applying method (anvendelsesmåde)
time of treatment (behandlingstidspunkt)
concentration (koncentration)
persistens (bestandighed)

The effect of growth substances depending on:
, varieties (sorter)

time of the year (årstid)
temperature (temperatur)
air moisture (luftfugtighed)
growing medium (jord)
fertilizer (gødning)

and their effect on:
stem (stængel)
pedicels (blomsterstilke)
foliage (blade)
time of flowering (blomstringstidspunkt)
number and size of the flowers (blomsterantal og

-størrelse)
duration of flowering (blomstringens varighed)
drought- and frostresistance (tørke- og frostresi-

stens)
fresh- and dryweight (frisk- og tørvægt)
nutrients in the plants (næringsindhold i plan-

terne)

Before each greater passage is placed a resumé,
which can be considered as a more or less adequate
direction for use.

B-Nine
B-Nine is a liquid and contains 5% of the active
ingredient (a.i.) N-dimethylamino succinamic acid.
It is used as a growth retardant and has an effect on
a large number of pot plant species. It is applicated
by spraying and the plants should be sprayed to run-
off. The best retarding effect is gained when sprayed
at the time when shoots begin to grow fast. The most
commonly concentration used is 0,25% a.i., but con-
centrations ranging from 0,1-1,0% a.i. may be used.
The effect in the plant persists from 10 days to 1
year or more, the persistens is depending on species
and varieties. It is least when the concentrations are
low or in the summer when temperature is high.
Sometimes it is necessary to treat the plants twice or
more.

B-Nine Shortens the internodes of the stem, and
shortens the pedicels especially when applied at a
late stage in the culture. The number of leaves is
commonly not affected by B-Nine treatment but
foliage color becomes darker green. The number of
flowers will in some cases increase. If B-Nine causes
delaying of flowering it is only a few days, and in
some species it is possible to get earlier flowering.
Duration of flowering can be extended. Drought- and
frostresistance can increase and the amount of
nutrients in the plants can be altered by B-Nine.

In the scheme it is shown for which pot plant cultu-
res, a positive effect is achieved by B-Nine.

Alar (A.R.-85)
Alar is a powder to be solved in water before using.
It contains 85% of the same active ingredient as B-
Nine. Using the same amount of a.i., Alar seems to
give the same effect as B-Nine (see scheme).

F-five
The active ingredient in F-Five is N-pyrrolidino suc-
cinamic acid, and is thus related to B-Nine. The
first trials with this chemical were published in 1969
and it is found that it has a growth retarding effect
in the same plant species as B-Nine (see scheme), but
in some cases F-Five persists longer in the plant
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especially in summer time, therefore it may give a
greater retarding effect than B-Nine.

ccc
In CCC (Cycocel) the active ingredient is (2-chloro-
ethyl) trimethylammonium chloride. In Denmark
it is a liquid and contains 37,5% a.i. (CCC 40), in
W. Germany it has 41,2% a.i. (WR 62, Cycocel
BASF) but earlier it contained 11,8 % a.i.

CCC can be applied by mixing in soil (CCC pow-
der), as soil drench, by spraying and is now under
development to be applied together with the liquid
feeding. The powder must be mixed in the soil be-
fore potting the plants, but as liquid CCC should
be applied just before the shoots start growing fast.
This is usually when roots are well established or
7-10 days after pinching. The applied concentrations
range as wide as from 0,005% a.i. to 2% a.i., CCC
tends to persist longer in the plants than B-Nine,
but the opposite can be the case as well. The effect
of CCC varies with the species and varieties and is
commonly decreased in high temperature (summer).
Therefore it can be necessary to treat the plants more
than once. CCC shortens the internodes and pedicels,
gives in most cases darker green foliage color and the
time of flowering can be changed depending on
treated species, application method and -time. Late
application commonly delays flowering. CCC can
cause a longer duration of flowering and higher con-
tent of N, P and K in the leaves.

The scheme shows in which pot plant cultures CCC
is economically advantageous to use.

Phosfon
Phosfon contains the active ingredient 2,4-dichloro-
benzyltributyl phosfonium chloride and is used as
growth retardant especially in potchrysanthemums,
but has a growth retardering effect in some other pot
plants (see the scheme). It is now for sale as a powder
containing 1,5% a.i. and is normally mixed in the
soil before potting. The concentrations applied, range
from 4,5-30 g a.i. Phosfon per m3 of soil. It is water-
soluble and can be used as soil drench too. Phosfon
persists in the soil for one year or more and is not
destroyed by steaming. It is firmly bound to the soil
particles and cannot be washed out. The effect on
different varieties varies more than B-Nine. Phosfon
has a greater effect in summer than in winter and the
effect can vary with the consistens of the soil too.
As the other growth retardants Phosfon shortens the
internodes and gives darker green foliage. Due to

the long persistens of the chemical it pften delays
flowering from a few days to several weeks, but durar
tion of flowering is prolonged, and the resistance to
Mycus persicae and Tetranychus urticae is improved.
Phosfon decreases fresh- and dryweight of the plants^

Ethrel
Ethrel is a growth regulating chemical which as ac-
tive ingredient contains 2-chloroethylphosfonic acid
(CEPA, ethephon). It acts when entering the cells by
releasing ethylene to the plant tissue and has a large
number of plantphysiological responses. Among^
others: the apical dominance is removed, therefore
the lateral or basal bud growth is stimulated; vegeta-
tive growth is inhibited or stimulated; leaves, flowers,
and fruits are abscissed and flowering is initiated or
retarded. Unfortunately one cannot predict what
responses the plant species will show after treatment
with Ethrel, if not tested earlier.

Ethrel is normally sprayed on the plants, but can
be used as soil drench. The treatment time for Ethrel
depends on the species and the required response.
The concentrations used range from 0,05 to 1 % a.i,
Ethrel should be used within few hours after it is
dissolved in water because it is degraded at high pH
(above 4,1). In Denmark Ethrel is most commonly
used to induce flowering in bromeliads (see scheme).

BOH
BOH is beta-hydroxyethylhydrazine and has been
used as flower-inductant in bromeliads but is now
replaced by Ethrel.

Pinching Chemicals
The only pinching chemical available for sale in Den-
mark is Off-Shoot-O. It can be used to pinch azaleas
and hydrangeas (see scheme). It is applicated as spray-
ing to run off on vegetative shoots, when the shoots
have the desired length. The concentrations used,
range from 3-6% a.i. (azaleas) depending on the
variety. The effect appears 45 minutes after treatment.
Some varieties it is difficult to pinch by chemicals.
The temperature during treatment should be 21-
26°C.

Gibberellins
The most commonly used gibberellin in the literature
cited in this report is gibberellic acid No. 3 (GA). It
is sprayed on the plants.

G A can accerelerate flowering and/or replace pre*
cooling in certain pot plant cultures (see scheme).
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Auxins Cytokinins
3-Indoleacetic acid (IAA) ahd alfa-napthylacetic acid The cytokinins can in some cases be used together
(NAA) have no commercial significant effect for to- with gibberellins so the gibberellinconcentration can
day pot plant cultures (see scheme) apart from root- be decreased. E.g. has 100 ppm kinetin + 100 ppm
ing of cuttings, and this is not within the scope of GA the same effect on breaking dormancy of buds
this report. in azaleas as 500 ppm GA alone.

Scheme of pot plants and their response to growth regulating chemicals

Symbols for the scheme: '
no symbol = not tested

— = none or negative effect
+ = sometimes slightly positive effect

+ + = mostly positive effect
+ + + = strong » »

The word positive means that the chemical is economically advantageous to use in Denmark to-day

B-9 Alar F-5 CCC Phos- Ethrel BOH Pinch. GA Auxins Cyto-
i fon chem. kinins

Abutilon — + + + +
Acalypha hispida — + + +
Achimenes + -f + +
Aeschynanthus speciosus . . . +
Aphelandra squarrosa — + +
Begonia f -f + — —
Beloperone guttata + + + + + +
Bougainvillea + -f + + —
Bromeliaceae + + + -r -f
Browallia + + + +
Brunfelsia + J
Bryophyllum. +
Calceolaria herbeohybrida . . +
Camellia + + +
Campanula isophylla + + — :

Capsicum frutescens . . ' . . . . . ' + — -f
Chrysanthemum frutescens . + + +
Chrysanthemum morifolium + + -f + -f- -f -+- + + + + - ( - + + + + + + — +
Cissus + + +
Clerodendrum + + +
Coleus + + + + + + + —
Columnea + + + + + +
Crassula + + + +
Cyclamen persicum + + + -f
Datura — — + -f-
Dianthus caryophyllus

(pot earn.) — + + —
Dieffenbachia — — —
Erica + +
Euphorbia fulgens + +
Euphorbia pulcherrima + + + + + + + + + + + — —
Fatshedera lizei + + + + —
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B-9 Alar

Fuchsia + +
Gardenia 4-4-
Hedera helix + +
Hibiscus rosa-sinensis +
Hydrangea macrophylla . . . . + +
Hypocyrta +
Kalanchoé + 4-
Lilium —
Malvastrum capense —
Monstera deliciosa +
Nerium oleander
Pavonia intermedia +
Pelargonium 4-
Peperomia
Philodendron
Primula
Rhododendron (azalea) . . . . 4-4-
Rochea coccinea
Rosa (pot roses) +
Saintpaulia
Sanchezia nobilis
Schefflera actinophylla
Schizanthus
Senecio cruentus 4-4-
Sinningia speciosa —
Solanum pseudocapsicastrum + +
Stephanotis floribunda 4-
Vinca rosea —
Zantedeschia

F-5 CCC Phos- Ethrel BOH Prun.
fon ehem.

4-4-
4-4- 4-4-

4-4-4-

GA Auxins Cyto-
kinins

4-4-
4-4-

4-4-
4-4-4-

4-4-

+ 4-
4-
4-

4-4-
+ +

4- 4- 4- 4- — —

4-4- 4-4- 4-4- 4-

4- +
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