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Resumé 
Salatplanter tiltrukket ved 100, 200 eller 400 W/m2 lysstofrør, kombineret med 18° eller 22°, viste 
under den efterfølgende dyrkning effekt for såvel lysstyrke som tiltrækningstemperatur. 

Dyrkes disse planter ved 12° eller 18° kombineret med eller uden jorddækning med hvid plastfolie, 
findes derimod ingen virkning for dyrkningstemperatur eller jorddækning i udviklingshastighed. 

Indledning 
En opgørelse over så-, plante- og høsttidspunkter 
ved salatdyrkning i væksthus viser, at der om 
vinteren bruges en betydelig del af tiden til til-
trækning af småplanter (se fig. 1). 

Det er et spørgsmål, om denne væksthusplads 
ikke hellere burde anvendes til selve dyrkningen 
af salat, end til tiltrækning af småplanter. 

1 1969 blev der i England holdt et symposium 
over anvendelse af kunstlys i havebrug (Canham, 
1969). Som følge heraf blev der i 1970 på Statens 
Væksthusforsøg indrettet et såkaldt »vækstrum« 
(se fig. 2), hvor det er muligt at dyrke planter 
ved forskellige kombinationer af daglængde, tem-
peratur og lysintensitet. I dette vækstrum blev 
der i sæsonen 1971-72 udført et forsøg med til-
trækning af salatplanter. 

MOTIVERING 
Undersøgelsen viste, at salatplantens diameter, 

som er et udtryk for plantens størrelse, blev 
signifikant større, når lysstyrken øgedes fra 100 
til 200 W/m2 (se tabel 1). 
Det blev derfor besluttet at udvide antallet af 
lystrin med et på 400 W/m2 i det nye forsøg, 
løvrigt anbefales denne lysstyrke til tiltrækning 
af salatplanter i vækstrum (Anon 1972). 

Tabel 1. Plantediameter i cm, efter 18 døgn ved to 
lysintensiteter 

Gennemsnit af fire temperatur-niveauer 
(Table 1. Plant diameter in cm. after 18 days at two 

light intensities) 
(Average of four temperature levels) 

Watt/m2: 100 200 

Noran 9,3 9,8 
Amplus 9,1 9,9 

Der er ingen grund til sammenligning med 
planter tiltrukket under naturlig daglængde og 
lysintensitet. Ved gentagelser vil det være svært 
at genskabe dette plantemateriale. En sammen-
ligning med belyste planter vil derfor blive for 
tilfældig. 

Resultaterne af den foreløbige undersøgelse 
viste også, at plantediameteren blev signifikant 
større ved stigende temperatur (tabel 2). 

Tabel 2. Plantediameter i cm, efter 18 døgn ved fire 
temperaturtrin 

Gennemsnit af to lysintensiteter 
(Table 2. Plant cjiameter in cm. after 18 days at four 

temperature levels) 
(Average of two light intensities) 

Temperatur: 12° 15° 18° 21° 
Noran 6,9 9,8 10,2 11,8 
Amplus 7,5 9,5 9,9 11,6 
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Fig. 1. Diagram over så-, plante- og høsttidspunkter af salat til væksthuskulturer, tiltrukket og dyrket under 
naturligt lys. Den vandrette afstand mellem kurverne »sået« og »plantet« angiver tidsrummet for tiltræk-
ning. Efter 1. oktober stiger denne periode meget brat. Det er derfor specielt i denne tid, tiltrækning af sa-
latplanter i vækstrum vil kunne ske med fordel. 
Fig. 1. Date of sowing, planting and harvesting of lettuce in glasshouse under natural light conditions. The 
horizontal distance between the curves »sået« ( = sowing date) and »plantet« ( = planting date) indicates 
the propagating time. The period for propagating increases, in Denmark, quickly after October 1. There-
fore, propagating in growing rooms will be most advantageous at this time. 

1/8 1/10 1/12 1/2 1/4 
Så-, plante- og høsttidspunkt for salat i væksthus 
o Spangs bjerg 1968/69 
• Virum 1968/69 
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Fig. 2. Salatplanter i vækstrum under tiltrækningen 
(Fig. 2. Lettuce plants in growing room during propagation). 

(foto O.W.) 

Til det nye forsøg valgtes temperaturtrin på 18° 
og 22°, dels fordi høj temperatur gav den største 
plantediameter, men også fordi høje tempera-
turer må forventes at blive almindelige ved til-
trækning i vækstrum, idet anvendelse af lysstof-
rør i stor stil som eneste lyskilde uvilkårlig vil 
medføre problemer med at skaffe store mæng-
der overflødig varme bort. 

Materialer og metoder 
Tiltrækning, Frøet blev sået i plantekasser ved 
15°. Fra spiring har planterne fået 400 W/m2 

'Cool White'. Såsnart kimbladene var 1 cm store, 
blev planterne priklet i jordpotter presset af 
svensk enhedsjord (Anon. 1973). Herefter be-
gyndte forsøgsbehandlingen i vækstrummet. 

Vækstrummet består af fire 2 m høje skabe, 
inddelt i tre rum v.hj.a. hylder. Lyset er anbragt 
ca. 45 cm over »jordoverfladen«. Hvert rum med 

tre hylder danner en enhed, hvor temperaturen 
og daglængden holdes ens. Lysstyrken kan æn-
dres v.hj.a. antallet af lysstofrør. Som eneste 
lyskilde anvendtes lysstofrør af typen 'Cool 
White' (Philips TL 33). Se fig. 2. 

Temperaturen blev reguleret v.hj.a. termostat, 
og der blæses tempereret luft ind i rummene. 
Luften blandes, mere eller mindre med frisk 
luft v.hj.a. et termostatstyret spjæld. COa tilsæt-
tes til ca. 1500 vpm. 
Dyrkning. Dyrkning er foretaget i 4 ens fritlig-
gende væksthuse med et areal på 12 m2. Tempe-
raturen blev reguleret ved termostater. Varme 
tilførtes igennem rør anbragt på soklen. 
Sorter. Til forsøget valgtes to sorter, som må 
betragtes som typiske hver for sig. 'Neptun' an-
ses for en hurtigtvoksende sort, der kræver høj 
dyrknings-temperatur, hvorimod 'Noran' er en 
langsomtvoksende sort, der almindeligvis dyrkes 
ved lav temperatur (10-15°). 
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Fig. 3. Salatplante af udviklingstrin »3« (til venstre) tværsnit ca. 25 cm vægt ca. 40 g. (foto O.W.) 
Salatplante af udviklingstrin »4« (til højre) tværsnit ca. 25 cm vægt ca. 60 g. Sort 'Neptun' 
(Fig. 3. Lettuce plant grade 3 (left) diameter c. 25 cm, weight c. 40 g). 
(Lettuce plant grade 4 (right) diameter c. 25 cm, weight c. 60 g). Variety "Neptun"). 

Dyrkningstemperaturen. Der valgtes to dyrk-
ningstemperaturer. 12° som lav, men almindelig 
anvendt i gartnerierne i den mørke periode, samt 
18° som er en høj temperatur. Specielt ved mo-
derne salatdyrkning slås der til lyd for, at en 
højere temperatur kan anvendes. 
Jorddækning med hvid plastfolie er en dyrknings-
forholdsregel, der kan skabe et mere gunstigt 
lysklima. Den kan også have en indflydelse på 
jordtemperaturen. Det er muligt, at dette specielt 
om vinteren, når lys er en minimums-faktor kan 
have indflydelse på udviklingshastigheden af 
salat. 
Opgørelsen. Ved opgørelsen af dette forsøg er 
der taget særligt hensyn til praktiske forhold. 
Høsttidspunktet ved en salatkultur bestemmes 
almindeligvis som et skøn over plantens udvik-
lingstrin. Samme fremgangsmåde er søgt efter-
lignet i dette forsøg, idet planterne ikke er høstet, 
men på forskellige tidspunkter har fået en karak-
ter for udviklingstrin (Christoffersen 1973). Den-
ne fremgangsmåde kan lade sig gennemføre med 
god reproducerbarhed og har desuden den fordel, 
at behandlingerne kan bedømmes (dvs. »høstes«) 
flere gange. I beretningen vises resultater fra op-
gørelser 36 dage efter plantning. 

Karakterskala ved bedømmelse af salatplanternes 
udviklingstrin: 
1. nyplantet salat 
2. tilvokset, ikke salgbar salat, nederste blade 

dækker ikke jorden 
3. tilvokset salat, uden påviselig hoveddannelse, 

nederste blade dækker jorden (se fig. 3). 
4. salgbar salat med begyndende hoveddannelse. 
Selvom salat af udviklingstrin »3« ikke betegnes 
som »salgbar«, er det dog almindeligt, at salat 
på dette udviklingstrin omkring jul høstes og 
sælges. 

Foruden karakter for udvikling er antallet af 
stokløbere og syge eller manglende planter i alle 
behandlinger talt. 

Forsøgsplan 
Forsøget er udført som faktorielt forsøg efter 
følgende plan: 

Sået: 6/11 (1971) 
Sorter: 'Neptun' 

'Noran' 
Tiltrækning: 19/11-6/12 = 16 dage (1972) 
Lys: 100 W/m2, TL 33, 24 timer 

200 W/m2, TL 33, 24 » 
400 W/m2, TL 33, 24 » 
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Temperatur: 18° 
22° 

Dyrkning: 6/12-11/1 = 36 dage (1972) 
Temperatur: 12° 

18° 
Jorddækning: hvid plastfolie 

ingen jorddækning 

Resultater 
LYSINTENSITETER 

Tabel 3. Karakterer for udviklingstrin ved tre lys-
intensiteter 36 dage efter plantning 

Gns. af 16 behandlinger 
(Table 3. Grade for growth rate at three light intensi-

ties. 36 days after planting out) 
Average of 16 treatments) 

W/m2: 100 200 400 LSD 
Udviklingstrin. . 1,6 2,7 3,1 0,25 

Planter tiltrukket ved høj lysintensitet udvikler 
sig hurtigere ved den efterfølgende dyrkning. 
Der er i forsøget fundet signifikant udslag i ud-
viklingstrin for den anvendte lysstyrke. Som det 
ses i tabel 3 er der statistisk sikker forskel mel-
lem alle tre lys trin 36 dage efter plantning. 

TEMPERATUR VED TILTRÆKNING 

Tabel 4. Karakter for udviklingstrin ved to tiltræk-
ningstemperaturer og tre lysintensiteter. 36 dage efter 

plantning 
Gns. af 8 behandlinger 

(Table 4. Grade for growth rate at two propagating 
temperatures and three light intensities. 36 days after 

planting out) 
(Average of 8 treatments) 

W/m2 . . . 100 200 400 gns. 
18° 1,4 2,5 2,4 2,2 
22° 1,8 2,8 3,4 2,7 

LSD: 0,20 

Planter tiltrukket ved høj temperatur udvikler 
sig hurtigere under den efterfølgende dyrkning. 
Der er i forsøget fundet signifikant udslag i ud-
viklingstrin for de anvendte temperaturer under 
tiltrækning. Som det ses i tabel 4 er der sikker 
forskel mellem begge temperaturtrin. 

Der er ikke fundet signifikant vekselvirkning 
mellem tiltrækningstemperatur og lysstyrke. 

Planterne har på hvert temperaturniveau rea-
geret ens på de anvendte lysstyrker. 

SORTER 

Tabel 5. Karakter for udviklingstrin af to sorter ved tre 
lysintensiteter. 36 dage efter plantning 

Gns. af 8 behandlinger 
(Table 5. Grade for growth rate of two varieties at 
three light intensities. 36 days after plan ting out) 

(Average of 8 treatments) 

W/m2 100 200 400 gns. 

'Neptun' 1,9 2,9 3,3 2,7 
'Noran' 1,3 2,4 2,8 2,1 

LSD: 0,20 

Som gennemsnit af alle behandlinger har sorten 
'Neptun' udviklet sig hurtigere end 'Noran' ved 
den efterfølgende dyrkning. Der er i forsøget 
fundet signifikant udslag i udviklingstrin for sor-
terne. 

Som det ses i tabel 5 er der sikker forskel mel-
lem begge sorter. 

Der er ikke fundet signifikant vekselvirkning 
mellem sorter og lysstyrke. Sorterne har, på hver 
deres niveau, reageret ens på de anvendte lys-
styrker. 

TEMPERATUR VED DYRKNING 

Som gennemsnit af alle behandlinger har udvik-
lingen været lige hurtig ved begge dyrknings-
temperaturer. Der er i forsøget ikke fundet signi-
fikant forskel i udviklingstrin for de anvendte 
dyrkningstemperaturer. 

Der er heller ikke fundet signifikant veksel-
virkning mellem dyrkningstemperatur og lystrin. 

JORDDÆKNING MED HVID PLASTFOLIE 

Som gennemsnit af alle behandlinger har udvik-
lingen været lige hurtig på jord dækket med hvid 
plastfolie og uden jorddækning. 

Der er i forsøget ikke fundet signifikant ud-
slag i udviklingstrin for jorddækning med hvid 
plastfolie. 
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Der er heller ikke fundet signifikant veksel-
virkning mellem dyrkning med jorddækning og 
lys trin. 

STOKLØBERE 

Stokløbere er i dette forsøg kun fundet ved en 
kombination af høj dyrknings temperatur (18°) 
med jorddækning med hvid plastfolie. 

Der har også været forskel på sorter. Antallet 
af stokløbere ved dette dyrkningsforhold var 13% 
i 'Neptun', men kun 6% i 'Noran'. 

Derimod har stokløbning ikke kunnet føres 
tilbage til lysintensitet eller temperatur ved til-
trækning (se tabel 6). 

Tabel 6. % stokløbere ved 18° dyrkningstemperatur og 
jorddækning med hvid plastfolie. 36 dage efter plantning 

Gns. af to sorter 
(Table 6). Per cent of bolting piants grown at 18° 

and soil cover of whithe polythene sheet) 

W/m2 . . . . 100 200 400 
22° . . . 20% 0% 8% 
18° • . . 8% 5% 15% 

SYGE PLANTER 

Denne kategori består af planter, der 36 dage efter 
plantning var syge, visnet eller manglede. 

Den alt afgørende forskel ligger mellem sor-
terne, idet 'Noran' kun har 0,4% syge mod 4,4% 
hos 'Neptun'. 

Ser vi nærmere på 'Neptun', har såvel tiltræk-
ningstemperatur som lys en meget stor indfly-
delse. Kombineres høj lysintensitet 200 eller 400 
Watt med 22° under tiltrækning, findes ingen 
syge planter under den efterfølgende dyrkning 
(se tabel 7). 

Tabel 7. % syge planter af sorten 'Neptun' 36 dage 
efter plantning 

W/m2 100 200 400 
22° • • 4% 0% 0% 
18° • • 3% 1% 19% 

Diskussion 
UDVIKLINGSHASTIGHED 

Forsøget viser, at der kan spares megen tid om 
vinteren ved at tiltrække salatplanter ved kunst-

lys alene. Selv om den øvre grænse ved 400 Watt/ 
m2 øjensynligt ikke er nået, er virkningen af de 
sidste 200 Watt stærkt aftagende. Lysstyrken på 
400 Watt svarer til den intensitet, der anbefales 
i det engelske skrift »Growing rooms« (Anon. 
1972) til tiltrækning af salat. 

Som helhed viser forsøget, at 16 dage tiltræk-
ning ved høj lysintensitet og høj temperatur er 
mere end tilstrækkeligt. Formodentlig vil man 
allerede efter 10 dage kunne få et tilstrækkeligt 
godt plantemateriale. 

Også høj temperatur under tiltrækning har 
påvirket udviklingshastigheden under den efter-
følgende dyrkning. Forsøget tyder på, at den 
optimale grænse ikke er nået. Selv om veksel-
virkning »temperatur x lysintensitet« ikke er 
påvist med statistisk sikkerhed, lader resultatet 
(tabel 4) dog formode, at den naturligvis også 
gælder for salat i det undersøgte temperatur inter-
val (se f.eks. Gaastra, 1959). 

Forsøget viser, at det er rigtigst at vælge hur-
tigt voksende sorter (tabel 5). 

SYGE — DØDE PLANTER 

Selv om udfaldet hos 'Neptun' som helhed har 
været betydeligt større end hos 'Noran', vil dette 
ikke spille nogen rolle for forsøgets praktiske 
resultat. 

Ved kombinationen høj tiltrækningstempera-
tur og høj lysintensitet er der ikke forekommet 
udfald hos nogen af sorterne, uanset dyrknings-
betingelser. 

STOKLØBERE 

Antallet af stokløbere har ikke kunnet føres til-
bage hverken til tiltrækningstemperatur eller lys-
intensitet. Derimod er stokløbning 36 dage efter 
plantning kun forekommet ved kombination af 
høj (18°) dyrkningstemperatur og jorddækning 
med hvid plastfolie. Da denne jorddækning knap 
vil få nogen videre praktisk anvendelse, må man 
også af denne grund undlade den. 

Konklusion 
Ved tiltrækning af salatplanter i vækstrum kan 
der på baggrund af dette forsøg anbefales føl-
gende: 
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Hurtigtvoksende sorter 
Lysintensitet op til 400 W / m 2 (Cool White) 
Lufttemperatur 22° 
Daglængde 24 timer op til 16 dage efter 
prikling ell. spiring. 
Almindelige retningslinier: frøet spires sær-

skilt ved lav temperatur (f.eks. 15°). D e t kan 
enten bredsås i kasser og prikles, eller der kan 
anvendes pilleret frø, der sås direkte i f.eks. jord-
potter. 

Høj lysintensitet og temperatur giver, kombi-
neret med højt luftskifte en meget stærk fordamp-
ning. Hyppige vandinger samt overbrusning er 
derfor nødvendig. 

Summary 
Propagating lettuce plants in growing room 
Lettuce plants propagated in a growing room of 
"tiered bench type" during 16 days with TL 33 
(Cool White) fluorescent tubes did response posi-
tively to increasing light intensity (table 3). There 
was a pronounced positive effect of temperature 
during propagating as well (table 4). Two varieties 
were employed. 'Neptun' showed to be a much 
faster grower than 'Noran' (table 5). 

After 16 days light treatment the plants were 
planted out in four separate glasshouses, where two 

minimum air temperatures (18° and 12°) were com-
bined with and without soil cover with white polythene 
sheet. Non effect was found of these treatments on 
growing rate. A remarkable effect was found on the 
number of bolting plants. Those were only found 
in a combination of high temperature (18°) and soil 
covered with white polythene sheet. 

For lettuce propagation it is recommended to use 
quick growing varieties, light intensity until 400 
Watt/m2 'Cool Whithe' fluorescent tubes, air 
temperature ca. 22°, daylength 24 hours, in max. 
16 days. Treatments start after germination. Great 
attention should be paid to give sufficient water. 
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