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Resumé 
Der er udført forsøg med opstilling af standardfaktorer til et dyrkningsprogram for Pachystachys 
lutea Nees, Dette er gjort i et faktorielt forsøg, hvor virkningen af 2 minimum temperaturer, 2 
vandingssystemer, 3 gødningsblandinger, 2 gødningskoncentrationer og 2 pottetyper er under-
søgt. 

23° minimum lufttemperatur har givet 3 dage tidligere blomstring og lidt større planter end 
20°. De to vandingssystemer bestemt af henholdsvis fordampning og indstråling har ikke påvir-
ket plantevæksten. 

Den kvælstofrigeste blandingsgødning med kvælstof-kaliumforholdet 1:1 har givet det største 
antal blomsterstande og den mørkeste løvfarve. Samme virkning har den højeste gødningskon-
centration på IY2 %o haft. Desuden har denne givet lidt større planter. Plasticpotter har bevir-
ket lidt mindre planter med flere blomsterstande end lerpotter. 

Abstract 
In an experiment with Pachystachys lutea Nees different standard factors for blueprint growing 
were set up. The effect of 2 minimum temperatures, 2 systems of watering, 2 types of pots and 
3 nutrient ratios applied in 2 concentrations at each watering as subirrigation was studied. 

A minimum air temperature of 23° C instead of 20° C resulted in 3 days earlier flowering and 
a bigger plant. The two intervals of watering determinated by either the evaporation or the in-
flux of light have not affected the plant growth. The nutrient ratio with most nitrogen containing 
14,7 p.c. N, 3 p.c. P, 14,7 p.c. K, 2 p.c. Mg and 2,7 p.c. S gave the highest number of inflores-
cences and the darkest leaf colour. The highest concentration of fertilizer, which was 1,5 gram 
per litre had the same effect and gave also the biggest plants. Plants grown in plastic pots were 
a little smaller but with more inflorescences than plants grown in clay pots. 

Indledning 
Pachystachys lutea Nees hører til familien 
Acanthaceae og er en plante, som i de senere 
år er bragt i kultur i dansk væksthusgartneri. 
Den rummer muligheden for at blive en bety-
dende potteplante, idet brugen af vækstregu-
lerende kemikalier gør det muligt at kultivere 
en velformet plante med mange gule aks i lø-
bet af en kort periode. 

Det her omtalte forsøg er udformet efter en 

diskussion mellem repræsentanter for danske 
Pachystachys-dyrkere, Dansk Erhvervsgartner-
forening's konsulentvirksomhed og Statens 
Væksthusforsøg. Desuden danner en undersø-
gelse af Adriansen (1974) grundlag for den 
valgte vækststofbehandling. Der er siden frem-
kommet yderligere oplysninger om vækststof-
behandling (Hermann, 1973) samt om kultur-
længden fra stikning til blomstring (.Lindemann, 
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1973). Sidstnævnte er herhjemme refereret af 
Andersen (1973) . 

Forsøget er udført i samarbejde med Dansk 
Erhvervsgartnerforening's potteplantesektion på 
Gartner- og Frugtavlerhøjskolen »Søhus« (Pe-
dersen, 1974). 

Materiale og metodik 
Forsøget er udført i 2 væksthuse, hvis indret-
ning er beskrevet i en tidligere beretning (Pe-
dersen, 1974). Dog er der under hvert bord in-
stalleret 4 varmerør for at kunne holde tempe-
raturen i potterne tilstrækkelig høj. Desuden 
har firmaet Dansk Gartneri-Teknik udlånt au-
tomatisk skyggegardin og solintegrator, og 
firmaet Volmatic har udlånt drypvandingsan-
læg, gødningsblandere og fordampningsautomat 
FA 70. 

Stikl inger af Pachystachys lutea N e e s blev 
leveret af og stukket i et erhvervsgartneri den 
28. maj 1973. I praksis anvendes ofte flere top-
stiklinger pr. potte, men det blev her valgt kun 
at stikke én topstikling i hver potte og siden 
knibe den for at få så ensartet et plantemate-
riale som muligt. Planterne blev stukket direkte 
i salgspotten, og dyrkningssubstratet var svensk 
enhedsjord-K. 

Forsøgsbehandlingerne begyndte den 18. ju-
ni. Samme dag blev potteklumperne fra 8 plan-
ter sammenblandet og en jordprøve udtaget til 
analysering på Statens Planteavls-Laboratori-
um, Lyngby, efter de officielle forskrifter 
(Anon. 1972). Følgende analyseværdier blev 
fundet: 
pH (H2O) Lv Nv Kv Fv 

6,2 3,7 70 27 42 

De overjordiske plantedele fra 8 planter 
havde ved forsøgets begyndelse i gennemsnit 
3,9 g friskvægt og 0,75 g tørstof og dermed en 
tørstofprocent på 19. Næringsstofindholdet i 
procent af tørstof var: 

N K Na Ca Mg P 
5,23 3,66 0,03 3,36 0,85 0,41 
Ved måling af 50 planter blev fundet en 

plantehøjde på 10 cm (s = 1,2) og et gennem-
snitligt antal bladpar på 3,4 (s = 0,5). 

Forsøgsplan 
Forsøget udførtes efter en fuldfaktoriel for-
søgsplan, hvor de 2 temperaturer blev holdt i 
hvert sit hus. 
Minimum lufttemperatur: 

1. 2 0 ° C 
2. 23° C 

Vandingssy stem: 
1. Efter 1 mm fordampning fra fordamp-

ningsautomat FA 70 placeret i vækst-
huset med min. temp. 23° C. 

2. Efter indstråling på 110 cal/cm2 målt med 
solintegrator, føler placeret på væksthus-

taget. 
Gødningsbl andin g: 

1. Blandingsgødning med kvælstof-
kaliumforholdet 1:1. 

2. Blandingsgødnng med kvælstof-
kaliumforholdet 1:1,5. 

3. Blandingsgødning med kvælstof-
kaliumforholdet 1:2. 

Gødningslconcentraton: 
1. % %0 
2. IV2 %o 

Pottetype: 
1. Rød plast 
2. Ler 

Baggrund for forsøgsplan 
D e t v a r af interesse at se, o m Pachystachys 
reagerer positivt på en højere minimum tem-
peratur end 20° C. Minimum temperaturen er 
holdt i væksthusene fra ca. kl. 22 til ca. kl. 5. 

Ved automatiseret styring af vandingen an-
vendes normalt enten en styring efter en for-
dampet vandmængde eller en styring efter op-
summeret indstråling. Disse to systemers an-
vendelighed ønskedes demonstreret. Vandings-
intervallerne blev valgt således, at der opnåedes 
omtrent samme vandingshyppighed ved de 2 
systemer. 

Ved gødskning af potteplanter ønsker man at 
give samme gødning med vandingsvandet ved 
hver vanding. En sådan gødning skal have et 
afbalanceret indhold af næringsstoffer. Her er 
benyttet tre gødninger med samme molære kon-
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centration, men med 3 forskellige forhold 
mellem kvælstof og kalium. En forøgelse af 
den molære kaliumkoncentration modsvaredes 
af en tilsvarende nedsættelse af ammonium-
kvælstofs molære koncentration. Indholdet af 
de øvrige næringsstoffer var ens. Calcium til-
førtes ikke, men fandtes i vandingsvandet. For 
at få oplysning om, hvilken gødningskoncentra-
tion, der skal anvendes, når der gives gødning 
med hver vanding, blev der vandet med 3A %o 
og IV2 %0. 

De anvendte gødninger blev sammensat af 
følgende handelsgødninger: 

Kalisalpeter (14 % NO3-N, 38 % K) 
Ammoniumnitrat (17,4 % NOs-N, 17,4% 

NH4-N) 
Tekn. fosforsyre (27 % P) 

Bittersalt (9,7 % Mg, 13 % S) 

Blandingernes indhold af næringsstof er vist 
i tabel 1. 

Pottetypens indflydelse på plantevæksten dis-
kuteres ofte. Her er sammenlignet en lystæt, 
rød plasticpotte og en lerpotte begge størrelse 
10 B. 

Ud over de faktorer, som forsøgsplanen om-
fattede, blev planterne behandlet som angivet 
i tabel 2. 

Registreringer 
I forsøgsperioden blev den automatiske for-
dampningsmålers timetæller og solintegratorens 
calorietæller samt to manuel betjente fordamp-
ningsmålere begge af mærket Volmatic, den 

Tabel 1. Anvendte gødningers indhold af næringsstof i ppm 
The nutrient content of the used fertilizers in ppm 

Gødningens 
N:K-forhold 1:1 1:1,5 1:2 1:1 1:1,5 1:2 
Koncentration % %0 % %o % %o IV2 %0 W2 %0 IV2 %0 

Næringsstofindhold 
NH4-N 35 22 11 70 44 23 
NOs-N 75 76 76 151 151 152 

N 110 98 87 221 195 175 
P 23 23 23 45 45 45 
K 110 146 175 221 293 349 
Mg 15 15 15 30 30 30 
S 20 20 20 41 41 41 

Tabel 2. Dyrkningsprogram iøvrigt 
Program of growing 

Afstand: 18 potter pr. netto m2. 
Bordtype: Vattex-P underlag og dræn. 
Lufttemperatur: Ifølge forsøgsplan + 2° ved 30.000 lux. 
Luftgivning: 6° over minimum lufttemperatur. 
Skygning: Ved indstråling over 25.000 lux og om natten. 
Vandmængde: 2 liter pr. m2 ved hver vanding. 
Gødning: Tilføres med vandingsvandet ved hver vanding. 
Knibning: Blødt over 2 bladpar d. 20. juni. 
Vækstretardering: 2 %0 Cycocel4o (0,75 % o aktivt stof) sprøjtet til dryppunkt, ialt 4 

gange med en uges mellemrum. Første gang d. 27. juni, da hoved-
parten af skuddene var ca. 5 cm lange. 
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ene med en fri vandoverflade (banjo) og den 
anden med en sandoverflade og modelbeteg-
nelsen FM 71 (pibe), registreret daglig kl. 8. 
Jordtemperaturen i henholdsvis en ler- og en 
plasticpotte ved hver af temperaturbehandlin-
gerne blev målt daglig kl. 8 og kl. 14. 

De overjordiske plantedele fra 3 planter fra 
de parceller, hvor planterne blev dyrket ved 
minimum 23° C og vandet efter solintegrator 
blev udtaget til analyse ved begyndende blom-
string den 11. juli og ved forsøgets afslutning 
den 6. august. De blev bestemt for friskvægt 
og tør stof vægt samt analyseret for deres ind-
hold af N, P, K, Mg, Ca og Na på Statens 
Planteavls-Laboratorium, Vejle. 

Resultater og diskussion 

Fordampning og indstråling 
Den målte fordampning og indstråling har i 
gennemsnit givet anledning til 3 - 4 vandinger 
pr. dag. Dog har forskelle i vejret også bevirket 
forskelle i antallet af vandinger pr. dag, der i 
forsøgsperioden har varieret fra 2 til 5 ved 
begge vandingsmetoder. Den daglige fordamp-
ning fra 3 typer af fordampningsmålere og 
den daglige indstråling målt af solintegratoren 
som gennemsnit af 7 dage er vist i tabel 3. 

Jordtemperatur 
I gennemsnit af alle andre behandlinger har de 
to minimum lufttemperaturer bevirket en for-

Tabel 3. Daglig fordampning målt i mm på forskellige fordampningsmålere og daglig indstråling 
målt i cal-cm-2. Gennemsnit af 7 forsøgsuger 

The daily evaporation in mm measured in three different ways and the daily incoming radiation 

in cal-cm-2. Mean of 7 weeks 

Udendørs 23° 20° 23° 
Solintegrator Aut. ford. Banjo Pibe Banjo Pibe 

cal.cm^.dag-1 mm • dag*1 m m . dag-1 mm • dag-1 mm • dag-1 mm • dag-: 

18.6.-24.6. 442 4,3 2,3 5,6 2,5 4,5 
25.6.- 1.7. 493 3,9 2,4 6,1 2,7 5,1 

2.7.- 8.7. 529 4,4 2,7 5,9 2,8 5,6 
9.7.-15.7. 389 3,0 2,1 4,3 2,1 4,5 

16.7.-22.7. 286 2,2 1,1 2,7 1,4 3,1 
23.7.-29.7. 397 2,8 2,0 4,0 1,9 4,2 
30.7.- 5.8. 393 2,7 1,8 3,8 2,0 4,1 

På 10 planter af hver behandling og med 
samme forudvalgte placering i de enkelte par-
celler blev datoen for den første åbne blomst i 
en blomsterstand noteret, og denne dag blev 
desuden følgende noteret: 

Plantehøjden målt som afstand fra pottekant 
til øverste punkt på planten. 
Største og mindste plantediameter. 
Længde af skud med første åbne blomst. 
Længde af første blomstrende blomsterstand 
målt med og uden stilk. 
Antal bladpar på skud med første åbne 
blomst. 
Antal skud pr. plante. 
Antal blomsterstande over 1 cm. 
Karakter for bladfarve, 1 = lysest, 
9 = mørkest. 

skel i jordtemperaturen på 1,5°. Plasticpotten 
har været 0,8° varmere end lerpotten, og tem-
peraturen har været 2,6° højere kl. 14 end kl. 
8. Igennem forsøgsperioden har der været en 
forskel i temperaturen kl. 8 på 5° og i tempe-
raturen kl. 14 på 8°. De målte temperaturer vi-
ses i tabel 4 som gennemsnit af de enkelte 
dage. 

Plantevægt og -analyser 
I de forsøgsbehandlinger, hvor der blev holdt 
minimum 23° lufttemperatur og vandet efter 
solintegrator, blev der ved begyndende blom-
string og ved forsøgets afslutning udtaget nogle 
planteprøver. Resultatet af disse prøver fremgår 
af tabel 5. 
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Ved første prøveudtagning er planternes 
kvælstof og kaliumindhold fundet afhængig af 
den anvendte gødnings indhold af disse to næ-
ringsstoffer. Ved forsøgets afslutning har denne 
forskel ikke været signifikant. Gødningskoncen-
trationen har også været afgørende for plan-
ternes indhold af næringsstoffer. Ved forsøgets 
afslutning gælder det alle de næringsstoffer, 

der er analyseret for. Det skal dog bemærkes, 
at calcium, der kun blev tilført med vandings-
vandet, samt magnesium er optaget i mindre 
mængde pr. gram tørstof ved den højeste kon-
centration, men pr. plante er indholdet af disse 
to stoffer dog også størst ved den højeste kon-
centration, idet den højeste koncentration har 
bevirket den største tørstofproduktion. Lerpot-

Tabel 4. Jordtemperatur målt kl. 8 og kl. 14 i plastic og lerpotter ved 
20° og 23° min. lufttemperatur. Gennemsnit af 49 dage 

Soil temperature at 8 a.m. and 2 p.m. in plastic and clay pots and at 20° C 
and 23° C minimum air temperature. Mean of 49 days 

20° 23° 

Kl. 8 
Kl. 14 

Plastic 
Plastic 
24,9° 
27,9° 

Ler 
Clay 

24,2° 
21,2° 

Plastic 
Plastic 
26,6° 
28,8° 

Ler 
Clay 

26,1° 
27,9° 

Tabel 5. Overjordiske plantedeles friskvægt, tørstofvægt, tørstofprocent og næringsstofindhold angivet i 
procent af tørstof. Planter dyrket ved min. 23° og vandet efter solintegrator 

Fresh weight, dry weight, per cent dry weight and nutrient content as per cent of dry matter. 
The plants were grown at minimum 23° C and watering after the influx of light 

Frisk- Tør- Pet. N K Na Ca Mg P 
vægt stof tør-

11. juli g/pl. g/pl. stof 
G0dningstype N:K 1:1 29 6 20 4,41 3,82 0,065 3,74 1,52 0,42 
Type of fertilizer 1:1,5 30 6 20 3,95 4,06 0,063 3,64 1,50 0,41 

1:2 26 5 20 3,93 4,23 0,053 3,65 1,53 0,42 
LSD95 ns ns ns 0,02 0,09 0,008 ns ns ns 

G0dningskonc. . . . % %o 25 5 21 3,73 3,70 0,058 3,65 1,50 0,42 
Fertilizer conc. lJ/2 %o 32 6 20 4,47 4,37 0,062 3,70 1,53 0,41 

LSD95 ns ns 1 0,02 0,07 ns ns ns ns 

Pottetype Plastic 26 5 21 4,15 3,98 0,058 3,60 1,54 0,42 
Type of pot Ler 31 6 20 4,05 4,09 0,062 3,76 1,50 0,42 

Clay 
LSD95 ns ns ns 0,02 0,07 ns ns ns ns 

6. aug. 
G0dningstype N:K 1:1 73 13 18 3,50 3,91 0,050 3,56 1,70 0,42 
Type of fertilizer 1:1,5 72 12 17 3,45 4,18 0,058 3,53 1,52 0,41 

1:2 64 10 16 3,19 4,22 0,058 3,30 1,66 0,38 
LSD95 ns 0,8 ns ns ns ns ns ns ns 

G0dningskonc. . . . % %o 53 9 17 2,79 3,36 0,048 3,76 1,85 0,44 
Fertilizer conc. H/2 o/OO 87 15 17 3,97 4,85 0,062 3,18 1,40 0,37 

LSD95 8 0,7 ns 0,30 1,3 0,007 0,27 0,21 0,06 

Pottetype Plastic 63 11 17 3,45 4,04 0,060 3,34 1,75 0,40 
Type of pot Ler 77 13 17 3,31 4,17 0,050 3,60 1,50 0,40 

Clay 
LSD95 ns 0,7 ns ns ns 0,007 ns 0,21 ns 
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ten har bevirket en lidt større tørstofproduk-
tion end plasticpotten, selv om pottetypen ikke 
har øvet nogen væsentlig indflydelse på næ-
ringsstofindholdet. 

Tabel 5 angiver de enkelte faktorers indfly-
delse, men som et gennemsnit af de øvrige fak-
torer. 

Registreringer på enkeltplanter 
Hovedvirkningerne af forsøgsbehandlingernes 
indflydelse på forsøgsplanterne er angivet i 
tabel 6. 

Tabel 6. Undersøgte faktorers indflydelse på 
The plant response to 

Blom- Plante-
strings- højde 

dato cm 
Date of Height of 

flowering plant 

Min. lufttemperatur 20° 29/7 22,6 
Minimum 23° 26/7 24,3 
air temperature LSD95 0,9 0,5 
Vandingsapparatur Aut. ford. 27/7 23,4 
Watering treatment Solinteg. 27/7 23,5 

LSD95 ns ns 
Gødningstype . . . . 1:1 27/7 23,4 
Type of fertilizer 1:1,5 27/7 23,4 

1:2 28/7 23,6 
LSD95 ns ns 

Gødnings- % %o 27/7 22,6 
koncentrat V/2 %o 27/7 24,4 
Fertilizer conc. LSD95 ns 0,5 
Pottetype Plastic 27/7 22,1 
Type of pot Ler (clay) 27/7 24,8 

LSD95 ns *>,5 

Kun planternes største diameter er angivet i 
tabellen, idet den mindste diameter i alle til-
fælde har været 90 % af den største. Nogle af 
de registrerede forhold er ikke påvirket af for-
søgsbehandlingerne. Dette gælder blomsterstan-
dens stilk, der var 0,7 cm. Antallet af bladpar 
på skud til første blomsterstand var i gennem-
snit 3,7, og det samlede antal skud pr. plante 
var i gennemsnit 3,8, hvilket skal sammenhol-

des med, at der blev knebet over 2 bladpar. 
Den højeste lufttemperatur har bevirket en 

3 dage tidligere blomstring, svarende til en for-
korte'se af kulturtiden på 6 %. Desuden er 
planterne blevet lidt større og med en mørkere 
løvfarve. 

De to forskellige styringer af vandingen har 
ikke påvirket plantevæksten. Var der fundet 
forskelle, ville dette sandsynligvis skyldes for-
skelle som følge af de valgte vandingsinterval-
ler og ikke vandingssystemerne. 

Planterne vandet med den kvælstofrigeste 

plantevæksten angivet som hovedvirkninger 
the experimental treatments 

Plante- Skud- Blomst. Antal Bladfarve 
diam. længde stand blomster- karakter 

cm cm m/stilk stande ( 1 - 9 ) 
Diameter Length cm Number Leaf 
of plant of shoot Length of of colour 

inflores- inflores- mark 
cences cences 

32,0 30,1 10,2 10,6 5,1 
33,6 31,5 10,5 10,3 5,6 

0,5 0,7 0,1 ns 0,1 
33,3 30,7 10,4 10,4 5,3 
32,2 30,9 10,3 10,4 5,4 

0,5 ns ns ns ns 

33,4 30,6 10,3 12,1 6,2 
33,3 30,9 10,4 10,3 5,5 
31,6 30,9 10,2 8,9 4,3 

0,6 ns ns 0,8 0,14 

29,1 29,9 10,1 8,8 3,0 
36,4 31,8 10,5 12,1 7,7 

0,5 0,7 0,1 0,6 0,1 

31,5 29,4 10,3 11,3 5,3 
34,1 32,3 10,4 9,6 5,4 

0,5 0,7 ns 0,6 ns 

blandingsgødning havde 36 % flere blomster-
stande på blomstringstidspunktet og mørkere 
løvfarve end de planter, der blev vandet med 
den kaliumrigeste. 

En gødningskoncentration på % %o gav en 
for lys løvfarve. \Vi °loo gav bedre farve på 
planterne, større planter og flere blomster-
stande. 

Pottetypen har haft indflydelse på plante-
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størrelsen og antallet af blomsterstande, idet 
planter dyrket i lerpotter har været størst, men 
haft færrest antal blomsterstande. Dog øvede 
pottetypen ikke væsentlig indflydelse på plan-
ternes indhold af næringsstoffer, hvorfor det er 
vanskeligt at sige, hvad der er årsag til forskel-
len. Forskellen i jordtemperatur kan have væ-
ret af betydning. 

Konklusion 
Den hurtigste og bedste Pachystachys-kultur er 
opnået ved at dyrke planterne ved en minimum 
temperatur på 23° C og ved at tilføre planterne 
1 Vi %o af en blandingsgødning med et kvæl-
stof-kaliumforhold på 1:1 ved hver vanding. 
Vandingen kan styres både af en fordampnings-
måler og af en solintegrator (calorietæller). 
Planter dyrket i plasticpotter har været lidt 
mindre, men med flere blomsterstande end 
planter dyrket i lerpotter. 

Erkendtlighed 
Den statistiske behandling af materialet er fo-
retaget af Dataanalytisk Laboratorium, Lyngby. 
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