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Resumé 
Et tre-faktorielt forsøg med roser under glas er udført i årene 1968-1972 med 4 planteafstande, 
6 grundstammer og 3 sorter. 

Forsøget viser, at den tætte plantning giver et højere udbytte pr. m2 , medens kvaliteten for-
ringes under samme forhold. Kvalitetsforringelsen er mest udtalt hos thehybriden 'Baccara'. De 
anvendte roser dyrket på egen rod har et større udbytte end roser podet på grundstammer. Der 
er desuden variation mellem de afprøvede grundstammer. 

De 3 rosensorter har stor forskel i produktionsniveau, og det økonomiske udbytte varierer i 
løbet af året. 

Der gøres rede for statistisk sikre vekselvirkninger mellem de forskellige faktorer. 

Summary 
By the State Research Station for Glasshouse Crops a multifactorial experiment with glass-
house roses was carried out f rom 1968 to 1972. 

The experiment was carried out in a glasshouse, measuring 12 X 60 m. Each plot was 
2,52 sq.m. (or 1,80 X 1,40 m). 

The following treatments were combined: 

Plant density 
1. 6,3 plant per brutto-sq.m. or 0,15 sq.m. per plant 
2. 9,5 plant per brutto-sq.m. or 0,10 sq.m. per plant 
3. 12,0 plant per brutto-sq.m. or 0,08 sq.m. per plant 
4. 15,9 plant per brutto-sq.m. or 0,06 sq.m. per plant 

Propagated: Cutting or rootstock: 
1. Cutting propagated in bench 
2. Cutting propagated in pot 
3. Rootstock, Rosa canina L. 'Brog' 
4. Rootstock, Rosa canina L. 'Poulsen' 
5. Rootstock, Rosa multiflora Thunb. 'Akkerup' 
6. Rootstock, Rosa canina L. 'Pfander'. 
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Varieties: 
1. 'Baccara' (thehybrid) 
2. 'Red Garnette' (floribunda) 
3. 'Zorina' (floribunda) 

Plant density: In order to investigate the influence of different plant densities the number of 
plants per sq.m. was varied. From table 1 it can be seen that dense planting in general increased 
total yields, but as expected, each plant gave a lower number of flowers at these conditions 
(see table 2). 

Cutting or rootstock: Different combinations of varieties and rootstocks or varieties as cut-
tings were studied for five years to test the quality and the quantity. 

The results showed that cuttings propagated from bench in general gave the best result. There 
was however, a difference in quality and quantity of the different varieties, and the yields 
differed in the five years (see table 4). 

Rootstock provenances were at the same time tested for number of flowers and quality. The 
rootstock Rosa canina 'Poulsen' produced the poorest results. As far as 'Baccara' is concerned, 
the distribution of grade between the classes of stem length, viz., taller than 80 cm, from 50 to 
80 cm and shorter than 50 cm can be seen in table 5. 

Varieties. There were significant differences between the three rose varieties used in this 
experiment. The economic result was influenced by both the varieties and rootstocks, although 
the influence of the variety was much greater than that of the stock or cutting (see table 6). 

Indledning 
Væksthusroser er i dag den næststørste afskæ-
ringskultur i Danmark. 

Trods mange dyrkeres lange erfaring med 
roser hersker der en række forskellige menin-
ger om dyrkningsforhold m.m., og nye pro-
blemer i forbindelse med nye sorter og nye 
typer af grundstammer dukker stadig op. 

Statens Væksthusforsøg har i årene 1968-
1972 gennemført en række kultur-, sorts- og 
grundstammeforsøg for at løse nogle af pro-
blemerne ved hjælp af systematisk-videnskabe-
lige undersøgelser kombineret med praktisk 
erfaring. Forsøget er blevet udført på Statens 
forsøgsstation Blangstedgaard. 

Ifølge Rupprecht (1963) vil en tættere plant-
ning, d.v.s. flere planter pr. m 2 , give et større 
udbytte pr. m 2 i antal og i økonomisk værdi. 
Der er dog ikke tale om en proportional stig-
ning, og udbyttet pr. plante vil under alle om-
stændigheder være dalende ved en tættere be-
plantning. Lenander (1971) skriver, at ved tæt-
tere plantning af Garnetteroser vil antallet øges, 
og kvaliteten kun påvirkes ubetydeligt. 

Statens Væksthusforsøg har i dette forsøg un-
dersøgt, om et stigende udbytte pr. m 2 som 
følge af tættere plantning samtidig medfører 
væsentlige forringelser i kvaliteten, og om 
eventuel forringelse er ens hos de forskellige 
sorter, der indgår i forsøget. 

Med hensyn til grundstammer er der i de se-
neste 30-40 år udført forsøg i en række lande. 
Ingen har dog hidtil med sikkerhed kunnet sige, 
hvilke grundstammer der er de bedst egnede, 
og om roser på egen rod er bedre eller ringere 
end de podede. I forbindelse med produktionen 
må den økonomiske side også tages i betragt-
ning. Denne er igen afhængig af årstid og kom-
binationen grundstammer og sort. En under-
søgelse i 1962 af Dänhardt & Kühle viste en 
variation mellem de 5 afprøvede grundstam-
mer. Stritzke (1970) afprøvede 6 sorter på 10 
forskellige grundstammer, hvor forskellen i an-
tal blomster var mindre afhængig af grund-
stammerne, medens det økonomiske udbytte 
var afhængigt af grundstammer og sorter. Stilk-
længden derimod var ikke afhængig af grund-
stammerne. 
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Formålet med vort forsøg er at få klarlagt 
forskelle i udbyttte og kvalitet mellem de 2 ka-
tegorier (grundstamme og egen rod) og mellem 
nogle af de forskellige typer af grundstammer, 
der almindeligvis anvendes i danske rosen-
gartnerier. 

Både vekselvirkning »grundstamme/sorter« 
og »grundstamme/afstande« kan have en prak-
tisk betydning. 

Metodik 
Forsøget er udført i et 720 m2 12 m bredt 
væksthus på Blangstedgaard og udlagt som et 
3-faktorielt forsøg med 4 x 6 x 3 behandlinger 
efter følgende plan: 

1. Planteafstande: 
planter/ plante- brutto 

brutto m2 afstand m2/plante 
1 6,3 35X30 cm 0,15 
2 9,5 3 5 x 2 0 cm 0,10 
3 12,0 28X20 cm 0,08 
4 15,9 28X15 cm 0,06 

2 . Egen rod eller grundstamme: 
1 Egen rod, stiklinger formeret på bed 
2 Egen rod, stiklinger formeret i potte 
3 Grundstamme, Rosa canina, L. 'Brög' 
4 G r u n d s t a m m e , Rosa canina L. 'Poul-

sen' 
5 Grundstamme, Rosa multiflora Thunb. 

'Akkerup' 
6 G r u n d s t a m m e , Rosa canina L. ' P f ä n d e r ' 

3 . Sorter: 
1 'Baccara' (thehybrid) 
2 'Rød Garnette' (floribunda) 
3 'Zorina' (floribunda) 

Der var ialt 72 led og 72 parceller (ingen fæl-
lesparceller). I alle led er parcelstørrelsen be-
regnet til (1,20+0,60) m X 1,40 m = 2,52 m2 . 

Det daglige høstudbytte, sortering m.m. er 
registreret for hver parcel. 

Inden forsøgets start i februar 1968 blev 
drænrør gravet ned, og jorden blev gravet i 2 
spadestiks dybde. Inden dampning og gravning 
tilførtes 250 kg hvedehalm og efter dampning 
250 kg staldgødning og 15 baller tørvestrøelse 
pr. 100 m2. Bedene placeredes direkte på jor-

den, kantedes med 4" forskallingsbrædder, og 
2 stk. 5 /4" varmerør blev lagt i hver af de 
60 cm brede gange, der adskilte de 120 cm 
brede bede. Med hensyn til kulturen iøvrigt 
tilstræbtes forhold, der svarer til de bedste me-
toder fra praksis. 

Forsøget afsluttedes den 1. december 1972. 
Til grundstammeforsøget udvalgtes 3 almin-

deligt anvendte Rosa canina samt 1 Rosa multi-
flora. Ingen af grundstammerne, der alle var 
frøformerede, målte under 5-8 mm i diameter 
ved podning, men varierede fra 8-12 mm til 
5-8 mm. Podningen fandt sted i januar-februar 
1968 og den første høst i maj samme år. 

Stiklingeformeringen skete dels i 9 cm pla-
sticpotter og dels på bed henholdsvis den 1. no-
vember 1967 og den 15. januar 1968. Begge 
hold blev knebet 1 gang efter udplantning og 
bestod på stikketidspunktet af 1 blad og 1 knop 
(»øje«). Det tidlige tidspunkt for stikning i 
potte bevirkede, at rodsystemet inden udplant-
ning var for veludviklet til pottestørrelsen, og 
væksten standsede derfor i nogen tid. 

Roserne blev så vidt muligt skåret hver 
morgen i høstperioden og fordelt i 3 sorterin-
ger efter GASA's sorteringsregler. Stilklængde 
blev målt, og med jævne mellemrum blev 2. og 
3. sortering fordelt efter de fejl, der var årsag 
til kvalitetsforringelsen. 

Resultater 
Udbyttet er beregnet i antal stilke pr. m2 pr. år 
eller måned. 

I tabellerne er resultaterne opgivet som det 
gennemsnitlige udbytte pr. m2 for årene 1969-
72. 

Den økonomiske værdi er udregnet på basis 
af gennemsnitspriser for de foregående år no-
teret ved salg af roser på GASA, Odense, og 
udregnet pr. antal pr. måned, sort, sortering 
og længde. 

Planteafstande 
Hovedeffekt. Tabel 1 viser den gennemsnitlige 
produktion af de 4 år, 1969-72, og figur 1 
produktionen pr. år. Såvel i blomsterantal som 
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Tabel 1. Hovedeffekt af 4 planteafstande 1969-72. (Gns. af sorter og grundstammer). 
Antal stilke, krotier pr. m2, procentvis 1., 2. og 3. sortering. 

Main effect of 4 different plant density treatments, average of 4 years experiments 

Gns. 1969-72 Planteafstand, pl./m2 {plant density, plant\sq. m.) 
Average 6,3 9,5 12,0 15,9 LSD (95%) 
Antal/m2 

Yield number per sq. m 303,8 326,6 327,3 342,8 14,6 
% 1. sortering 
% 1. grade quality 80,9 79,6 78,0 78,3 1,0 
% 2. sortering 12,6 13,2 14,6 14,1 0,6 
% 3. sortering 6,6 7,2 7,4 7,5 0,7 
Økonomisk værdi kr./m2 

Economical output kr. per sq. m... 109,0 114,6 111,4 117,1 5,3 

antal pr. m2 i økonomisk værdi er produktionen størst ved 
(number of flowers per sq.m.) m 9 d e n tætte plantning. 

1970 
1971 Tabel 2 viser den gennemsnitlige produktion 
1972 pr. plante og figur 2 forholdet mellem antal 
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Fig. 1. Produktion pr. år, 1969-72, ved 4 planteafstan-
de. Antal pr. m2, gns. af sorter og grundstammer, 
procent 1. sortering og økonomisk værdi, kr. pr. m2. 
Production of flowers per sq. m. per year at 4 plant 
densities. Average 1969-72. 

15,9 planter pr. m1 

(plants per sq.m.) 
0,06 m2/pl. 

(sq. m.lpl.) 

Fig. 2. Antal stilke pr. m2 og pr. plante i gns. af sorter 
og grundstammer i 1969-72 ved 4 forskellige afstande. 
Production of flowers per sq. m. and per plant 1969-72, 
at 4 plant densities. 
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Tabel 2. Hovedeffekt af 4 planteafstande 1969-72. (Gns. af sorter og grundstammer) 
Antal stilke, 1. sortering og kroner pr. plante 

Main effect of 4 different plant densities and average number of flowers per plant 

Plantetæthed, m2 pr. plante 
Gns. 1969-72 plant density sq. m. per pi. 
Average 0,15 0,10 0,08 0,06 
Antal/plante 
Yield numberjplant 48,2 34,4 27,3 21,6 
Antal 1. sort./plante 
Yield 1. quality per plant 39,0 27,4 21,3 16,9 
Økonomisk værdi kr./plante 
Economical output kr. per plant.... 17,3 12,1 9,3 7,4 

antal pr. mJ måned 
(number of flowers per sq.m 

50-1 per 

40-

30-

20-

10-

6,3 
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0,08 

dec. 

15,9 planter pr. m2 

(plants per sq.m.) 

0,06 m2/pl. 
(sq.m. per plant) 

kr. pr. m2 pr. måned 
(economical output, kr. per sq. 

221 per month) 

15,9 planter pr. m2 

(plants per sq.m.) 
0,06 m2/pl. 

(sq.m. per plant) 

Fig. 3 a og b. Produktion pr. måned i antal (3 a) og kroner (3 b) pr. m2. Gns. for 1969-72 (december 1969-71) 
ved 4 planteafstande, (gns. af sorter og grundstammer). 
Production per month per sq. m. per year at 4 plant densities. Average 1969-72. 

stilke/m2 og antal stilke/plante ved stigende 
plantetæthed. Kvaliteten er til dels afhængig 
af årstiden, der også indvirker på den økono-
miske værdi. Produktionen pr. måned som 
gennemsnit af 4 år for sorter og grundstammer 
er vist i fig. 3a og 3b. I antal pr. m2 har 

august den største produktion og på grund af 
den lyse årstid et stigende antal ved tættere 
plantning. Både november og marts måned vi-
ser et næsten ens produktions-niveau ved 12,0 
og 15,9 planter pr. m2. 

I økonomisk henseende er marts, og her 
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især ved afstandene 6,3 og 9,5 planter pr. m2, 
den måned, hvor udbyttet er højest. 

Vekselvirkning mellem afstande og sorter 
Forsøget viser signifikant vekselvirkning mel-
lem afstande og sorter i gennemsnit af grund-

stammer i årene 1969-72 og er afbildet i fig. 4 
i antal og kroner pr. m2. Det ses, at de 3 sor-
ter, der indgik i forsøget, alle giver det største 
udbytte ved 15,9 planter pr. m2. 

Såvel i antal som i økonomisk værdi har 
'Zorina' en kraftig opgang fra 12,0 til 15,9 

Tabel 3. Procentvis fordeling af 1. sortering ved 4 afstande. Gns. af 4 år, 1969-72 
Average production of four years (1969-72) 1. quality flowers 

Planteafstand, pl./ma (plant density, plant!sq. m ) 
6,3 9,5 12,0 15,9 

'Baccara' 76,6% 74,7% 72,2% 72,2% 
'Rød Garnette' 88,4% 88,8% 87,4% 86,8% 
'Zorina' 77,6% 75,3% 74,4% 76,0% 

antal/mJ/år 
(inumber of flowers per sq.m. per year) 
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Fig. 4. Vekselvirkning mellem afstande og sorter i alt 
og 1. sortering. Antal pr. m 2 og kr. pr. m 2 i gennemsnit 
for 1969-72. 
Interaction between plant density and varieties totally, 
1. quality flowers and economical output. Flowers and 
kroner per sq. m. in average 1969-72. 
Z = 'Zorina' Rg = 'Rød Garnette' B = 'Baccara' 

planter pr. m2, og denne stigning er sandsyn-
ligvis årsag til den signifikante vekselvirkning. 

Antallet af 1. sortering er ligeledes vist på 
figuren, medens den procentvise fordeling af 
1. sortering for hver sort fremgår af tabel 3. 

'Baccara' har den procentvis laveste 1. sor-
tering ved en tæt beplantning, hvor 12,0 og 
15,9 planter pr. m2 i gennemsnit viser de 
samme tal, der i gennemsnit pr. måned varierer 
således, at marts, april, maj og juli har procent-
vis højere 1. sortering end de øvrige høst-
måneder ved 15,9 planter pr. m2. 

'Rød Garnette' har et meget lavt udbytte 
ved afstanden 6,3 planter pr. m2, men viser 
ingen signifikant forskel i procent 1. sortering. 

'Zorina' har de bedste kvaliteter ved 6,3 og 
15,9 planter pr. m2, medens de mellemliggende 
tætheder tilsyneladende giver dårligere kvalitet. 

Egen rod og grundstamme 
Hovedeffekt. Tabel 4 viser produktionen for 
hver af de 6 forsøgsled i gennemsnit af 4 år, 
1969-72. 

Stiklinger formeret på bed, »egen rod fra 
bed« giver de højeste udbytter i antal og i øko-
nomisk værdi. Der er sikker forskel mellem 
roser på »egen rod fra bed« og de 3 Rosa 
canina g r u n d s t a m m e r . U d b y t t e t f o r Rosa multi-
flora 'Akkerup' er tilstrækkelig højt til, at der 
ikke statistisk sikkert kan skelnes mellem dette 
led og »egen rod fra bed«. 

Stiklinger formeret i potte, »egen rod fra 
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potte« er ringere i produktionsydelse sammen-
lignet med »egen rod fra bed«. Dette kan til-
skrives de før omtalte forskellige stikketids-
punkter. 

Rosa carnina 'Brög' har, med undtagelse af 
1972, det 5. år, en lavere produktion end 
Rosa multiflora 'Akkerup'. 

Rosa canina 'Poulsen' er i antal og økono-
misk værdi den ringest ydende af de 6 forsøgs-
led. 

Rosa multiflora 'Akkerup' har en højere 
gennemsnitsproduktion end de roser, der er 
podet på Rosa canina grundstammerne 'Brög' 
og 'Poulsen'. I 1972, det 5. år, viser tallene 
dog, at 'Brög' nu har større udbytte end Rosa 
multiflora 'Akkerup'. 

Rosa canina 'Pfänder' er i dette forsøg den 
højest ydende af Rosa canina grundstammerne 
og har i 1972, det 5. år, højere udbytte end 
Rosa multiflora 'Akkerup'. 

mellemting i vækst og struktur mellem sorterne 
på egen rod og sorterne på Rosa canina grund-
stammerne. 

Vekselvirkning mellem stiklinger, grundstam-
mer og sorter 
Forsøget viser signifikant vekselvirkning mel-
lem grundstammer og sorter (fig. 5). 

»Egen rod fra bed« har med sorten 'Zorina' 
de højeste udbytter i antal og i økonomisk 
værdi, medens 

»Egen rod fra potte« med samme sort har 
de næstbedste udbytter. 

Rosa multiflora 'Akkerup' giver de bedste 
resultater med sorten 'Rød Garnette' såvel i 
antal blomster som i økonomisk værdi. »Egen 
rod fra bed« giver en ganske god produktion 
med samme sort, 'Rød Garnette', men afviger 
ved en relativ lav økonomisk værdi. 

Tabel 4. Hovedeffekt af stiklinger og grundstammer 1969-72. (Gns. af afstande og sorter) 
Antal stilke, kroner pr. m2, procentvis 1., 2. og 3. sortering 

Main effect of cuttings and rootstocks, average of 4 years experiments 

»Egen rod »Egen rod 
fra bed« fra potte« Rosa Rosa Rosa Rosa 

Gns. 1969-72 cutting cutting canina canina multiflora canina (LSD) 
from bench from pot 'Brög' 'Poulsen' 'Akkerup' 'Pfänder' P 95% 

Ant. /m 2 349,8 329,3 313,7 297,7 335,4 324,8 17,9 

% 1. sort . . . . 78,2 78,3 81,0 79,4 78,7 79,7 1,2 
% 2. sort . . . . 14,2 14,0 12,7 13,8 13,8 13,4 0,2 
% 3. sort . . . . 7,7 7,8 6,3 6,8 7,5 6,9 0,9 
Økon. værdi 
Econ. output 
kr.jsq. m 120,0 112,8 111,2 103,2 117,8 113,3 6,5 

Efter forsøgets afslutning i december 1972 
er flere planter gravet op, for at rodsystemet 
kunne undersøges. Alle roser podet på grund-
stammer har et grovere og mere dybtgående 
rodsystem end på egen rod. Hos disse er rød-
derne fladt udbredt, rigt forgrenet med man-
ge fine rødder. 

Rosa multiflora har et noget finere rodsy-
stem end Rosa canina og anses for at være 
mindre livskraftig end denne. I dette forsøg 
e r Rosa multiflora's r o d s y s t e m n æ r m e s t e n 

Gennemsnitstal af hver høstmåned viser 
med få undtagelser, at 'Zorina' i alle måneder 
har den højeste produktion af blomster, og 
'Baccara' har den laveste. 

Fordeling af 1. sortering for sorten 'Baccara' 
i 1969 ses i tabel 5, hvor 

»egen rod fra bed« har den højeste procent 
med roser med lange stilke, 80-100 cm, me-
dens 

Rosa multiflora 'Akkerup' har den næst-
højeste procent. 
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Fig. 5. Vekselvirkning mellem stiklinger, grundstammer og sorter. Produktion i antal og kroner pr. m2 i gennemsnit 1969-72. 
Interaction between cutting, rootstock and varieties. Average production 1969-72. 



Tabel 5. Procentvis fordeling på grundstamme behandlingerne af 
1. sortering 'Baccara'. lflg. 1969-års tal 

% 1. grade quality. Distribution on rootstock treatments 

Stilklængde 10-40 cm 50-60 cm 80-100 cm 
Stem length 
»Egen rod fra bed« 
Cutting from bench... — 11 % 89 % 
»Egen rod fra potte« . 
Cutting from pot 1% 16% 83% 
'Brog' 1% 15% 84% 
'Poulsen' 1% 16% 83% 
'Akkerup' 1% 12% 87% 
'Pfånder' 1% 15% 84% 

Sorter 
Hovedeffekt. 3 sorter indgik i dette forsøg, der 
viser en tydelig forskel i såvel antal høstede 
blomster som økonomisk værdi, hvilket ses i 
tabel 6 samt fig. 6, 7 og 8. 'Zorina' giver det 
største udbytte, medens 'Baccara' er lavest. 

Tabel 7 viser den procentvise fordeling af 
1., 2. og 3. sortering af de 3 sorter i gennem-
snit pr. måned. 

'Baccara' har især en lav 1. sortering i april, 
medens marts, juni og oktober har de højeste 
procenter, og der er usædvanlig mange 3. sor-
tering i april. 

'Rød Garnette' har højeste procent 1. sor-
tering i marts, men fordelingen er for øvrigt 
ganske jævn i løbet af året. 

'Zorina' har i april og november en lav 1. 
sorterings-procent, medens både april, novem-
ber og december har en stor procentdel i 3. 
sortering. 

Vekselvirkning mellem sorter og grundstammer 
eller egen rod 
I figur 5 ses de 3 sorters vekselvirkning med 
grundstammerne, medens figur 9, 10 og 11 vi-
ser henholdsvis 'Baccara', 'Rød Garnette' og 
'Zorina's produktion i de enkelte år på egen 
rod og på grundstammer. 

'Baccara' har i 1969 og 1970 den højeste 
produktion på grundstammen Rosa multiflora, 
medens »egen rod fra bed« giver størst ud-
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Fig. 6. 'Baccara'. Udbytte i antal og kroner pr. m 2 pr. 
måned i gennemsnit 1969-72 (december 1969-71). 
Yield in number of flowers per sq. m. and economical 
output per sq. m. per month. Average 1969-72. 
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Tabel 6. Hovedeffekt af 3 sorter 1969-72. (Gns. af afstande og grundstammer) 
Antal stilke, kroner pr. m2, procentvis 1., 2. og 3. sortering 

Main effect of varieties, average of 4 years experiments 

Gns. 1969-72 'Rød LSD 
Average 'Baccara' Garnette' 'Zorina' (95%) 

Antal/m2 138,3 352,0 485,1 12,6 
% 1. sort 73,9 87,8 75,9 0,9 
% 2. sort 17,2 8,2 15,6 0,5 
% 3. sort 8,9 4,0 8,5 0,6 
Økon. værdi kr . /m 2 . . . 96,5 104,7 137,9 4,6 

'Rød Garnette' 'Zor ina' 

antal pr. m2 

(number of flowers per sq.m.) 

240-

220-

200-

180-

160-

140-

120-

100-

80-

6 0 -

40 

2(H 

kr. pr. m2 

(economical output, 
kr. per. sq.m.) .qq 

antal pr. m2 (number per sq.m.) 

kr. pr. m2 (kr. per sq.m.) 

_ L 

-80 

-60 

- 4 0 

-20 

antal pr. m2 

(number of flowers per sq.m.) 
kr. pr. m2 

(economical output, 

320-

300-

280-

260-

240 

220 

200' 

180 

160 

140 

120-

100-

80-

6 0 -

40-

2 0 -

Mar. Mai Jul. Sep. , Nov. 
Apr. Jun. Aug. Okt. Dec. 

Fig. 7. 'Rød Garnette'. Udbytte i antal og kroner pr. 
m2. pr. måned i gennemsnit 1969-72 (december 1969-
71). 
Yield in number of flowers per sq. m. and economical 
output per sq. m. per month. Average 1969-72. 
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Fig. 8. 'Zorina'. Udbytte i antal og kroner pr. m2 pr. 
måned i gennemsnit 1969-72 (december 1969-71. 
Yield in number of flowers per sq. m. and economical 
output per sq. m. per month. Average 1969-72). 
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Tabel 7. Procentvis fordeling af 1., 2. og 3. sortering af'Baccara', 'Rød Garnette' 
og 'Zorina' i gennemsnit pr. måned i perioden 1969-72 

Percentage distribution on the months March-December of 1., 2. and 3. grade 
of'Baccara', 'Red Garnette' and 'Zorina'. Average per month during 1969-72 

Sorteringer 'Baccara' 'Rød Garnette' 'Zorina' 

Gradings 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 
Marts 81,1 16,1 2,8 95,8 2,3 2,0 92,7 4,9 2,4 
April 38,5 34,9 26,6 86,1 9,2 4,7 60,6 24,8 14,6 
Maj 79,9 12,7 7,4 92,4 4,2 3,4 83,0 10,2 6,8 
Juni 81,0 13,6 5,4 88,0 7,5 4,4 80,1 12,5 7,4 
Juli 73,8 16,5 9,7 82,9 10,6 6,5 69,3 21,5 9,2 
August 77,6 14,7 7,7 87,3 8,2 4,6 78,9 13,5 7,6 
September 74,8 17,8 7,4 85,1 10,9 4,0 76,8 15,2 7,9 
Oktober 80,7 14,2 5,2 87,2 10,1 2,7 74,9 16,7 8,4 
November 75,0 17,3 7,8 84,0 12,7 3,3 64,7 21,4 13,9 
December 74,6 21,3 4,2 81,2 15,3 3,5 87,9 27,2 15,0 
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Fig. 9. 'Baccara'. Vekselvirkning mellem år og stiklin-
ger eller grundstammer (årsvariation). Antal pr. m2. 
Interaction between years and cuttings or rootstocks. 
Flowers per sq. m. 
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Fig. 10. 'Rød Garnette'. Vekselvirkning mellem år og 
stiklinger eller grundstammer (årsvariation). Antal pr. 
m2. 
Interaction between years and cuttings or rootstocks. 
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Fig. 11. 'Zorina'. Vekselvirkning mellem år og stiklin-
ger eller grundstammer (årsvariation). Antal pr. m 2 . 
Interaction between years and cuttings or rootstocks. 
Flowers per sq. m. 

bytte i 1971 og 1972. I alle år er grundstam-
m e n Rosa canina ' P o u l s e n ' d e n r i n g e s t e . 

'Rød Garnette' har ligeledes den højeste 
produktion i de første år på grundstammen 
Rosa multiflora, der også i 1971 er bedst, 
medens Rosa canina 'Brög' og 'Pfänder' giver 
det højeste udbytte i 1972. 

'Zorina' viser alle år en betydelig bedre 
produktion på egen rod fremfor podet på 
grundstamme. 

Procentvis fordeling af 1. sortering. Forsø-
get viser, at 'Baccara' har den højeste procent 
1. sortering alle år med grundstammen Rosa 
canina 'Brög' ( 7 7 , 4 % ) , m e d e n s Rosa multi-

flora ' A k k e r u p ' i 1 9 6 9 , 1 9 7 0 o g 1 9 7 1 h a r d e n 
laveste (72,2 %). 

'Rød Garnette' har den højeste 1. sorterings-
p r o c e n t p å Rosa canina g r u n d s t a m m e r n e ( 8 8 , 7 
%), medens egen rod, forsøgsled 1 og 2, giver 
den laveste (86,3 %). 

'Zorina' har en ret stor variation i de forskel-
lige års procentvise del af 1. sortering. »Egen 
rod fra bed« har med undtagelse af 1970 og 
1971 den laveste (76,3%), og i 1970 og 1971 
den næstlaveste (72,4 %). 

Diskussion 
Afstande. Det fremgår af tabel 1 og 2, at pro-
duktionen pr. m2 tiltager ved tættere plant-
ning, medens udbyttet pr. plante aftager. Det 
samme forhold er vist ved tidligere forsøg 
(Rupprecht, 1963). Den storblomstrede thehy-
brid 'Baccara' viser især nedgang i 1. sortering 
ved 12,0 og 15,9 planter pr. m2, medens 'Rød 
Garnette' i lighed med tidligere forsøg (Lenan-
der, 1971) har den laveste kvalitetsforringelse 
ved en tættere plantning. 

Den tætteste plantning i dette forsøg er 15,9 
planter pr. m2 eller 0,06 m2 pr. plante. Ved 
denne afstand er udbyttekurven endnu opad-
gående, og hvor maximumgrænsen for plante-
tæthed ligger er ikke klarlagt i dette forsøg. 
Den økonomiske faktor spiller også her en 
stor rolle, idet arbejdstiden er længere ved skæ-
ring af roser ved tættere plantning, og starten 
dyrere, da der går flere planter til. 
Grundstammer. I dette forsøg, der strækker 
sig over 5 år, viser forsøgsled 1, »egen rod fra 
bed« i gennemsnit for hver måned og for hele 
perioden de højeste produktionstal, og der er i 
1969-71 forskel mellem forsøgsled 1 og de 3 
Rosa canina g r u n d s t a m m e r , f o r s ø g s l e d d e n e 3, 
4 og 6. I 1972 er der kun forskel mellem for-
søgsled 1 og 3 og 4 ('Brog' og 'Poulsen'). Rosa 
multiflora 'Akkerup' er i årene 1968-71 mere 
produktiv som grundstamme end de 3 Rosa 
canina grundstammer, men viser i 1972 en 
større nedadgående tendens i produktiviteten, 
hvilket stemmer overens med tidligere erfarin-
ger om, at Rosa multiflora er livskraftig i kor-
tere tid end Rosa canina grundstammer. For-
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søgsresultaterne viser, uanset de 3 forskellige 
sorter, en højere produktion hos roser på egen 
rod eller podet på Rosa multiflora fremfor 
Rosa canina. Resultaterne gælder dog kun for 
en kortere kultur, end den i praksis anvendte 
tid på 8-10 år. 

tion på grundstammen Rosa multiflora 'Akke-
rup' og på »egen rod fra bed«. Den sidste 
giver det største økonomiske udbytte for denne 
sort. 

'Rød Garnette' har den højeste gennemsnits-
produktion på grundstammen Rosa multiflora 

Tabel 8. Produktionen 1969 +1970 og 1971 +1972 af de 3 rosensorter formeret som stikling eller podet 
på grundstamme. Antal stilke pr. nr, forskellen mellem de 2 første og 2 sidste år, i alt og for hver sort 
Average production of flowers per sq. m. for 1969 + 1970 and 1971 -{-1972 and reduction last 2 years 

»Egen rod »Egen rod 
fra bed« fra potte« Rosa Rosa Rosa Rosa 

Gennemsnit af 3 sorter cutting cutting canina canina multiflora canina 
Average production of flowers from bench from pot 'Brög' 'Poulsen' 'Akkerup' 'Pfänder' 

1969 + 1970 717,8 696,8 636,1 619,9 704,2 655,0 
1971 + 1972 681,4 620,6 618,8 570,8 637,6 645,1 
Nedgang i de 2 sidste år 
reduction last 2 years..... . 36,4 76,1 17,3 49,1 66,6 9 ,9 
der fordeler sig således: 
average for each variety 

'Baccara' 4,7 20,1 14,5 11,6 32,4 *) + 5,1 
'Rød Garnette' 75,0 109,1 *) + 19,l 99,8 86,0 *) + 19,6 
'Zorina' 29,7 99,1 56,8 35,5 81,4 54,5 

*) + = opgang. 

Sorter. Der er tydelig forskel i de tre sorters 
produktivitet. 'Zorina' har i hele forsøgsperio-
den, 1968-72, de højeste udbytter i antal og i 
økonomisk værdi pr. m2, medens 'Baccara' har 
den laveste produktion, men i april, august, 
oktober og december et højere udbytte i kro-
ner end 'Rød Garnette'. 

Konklusion 
Resultaterne i dette forsøg viser, at der ved 
en plantetæthed på 15,9 planter pr. m2 eller 
0,06 m2 pr. plante opnås et merudbytte i antal 
og kroner frem for et lavere antal planter pr. 
m2. Thehybriden 'Baccara' har den største ned-
gang i 1. sortering ved 15,9 planter pr. m2 

især i årets mørke måneder, men sorten har 
dog stadig et højere udbytte ved den tættere 
plantning. 

Der er ingen sikker vekselvirkning mellem 
afstande og grundstammer i forsøget. 

Vedrørende egen rod eller grundstamme vi-
ser 'Baccara' den største gennemsnitsproduk-

'Akkerup', men har i forsøgets 5. år en ned-
adgående tendens i modsætning til de 2 Rosa 
canina grundstammer 'Brog' og 'Pfånder'. 

'Zorina' på egen rod har et tydeligt mer-
udbytte fremfor sorten podet på en grund-
stamme. 

Forsøget viser, at ved valg af grundstamme 
eller stikling bør der tages hensyn både til sor-
ten og til kulturens varighed. 

I det tidsrum, forsøget varede, er de 2 flori-
bundaroser i produktivitet og i økonomisk 
værdi bedre end thehybriden 'Baccara', og 
især 'Zorina' viser et meget højt udbytte i for-
hold til de 2 øvrige sorter, der er med i dette 
forsøg. 

Erkendtlighed 
Havebrugslærer, cand. hort. Willy Hansen har 
ført tilsyn med forsøgene på Blangstedgaard. 
Den statistiske behandling af talmaterialet er 
foretaget ved hjælp af EDB på NEUCC af Da-
taanalytisk Laboratorium. 
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