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Resumé

Resultater af dyrkningsforsøg medHedera canariensis Willd. 'Gloire de Marengo' førte til fremstilling
af en årskurve for produktionstidens længde fra tidspunktet for blivende afstand i væksthuset til
begyndende salgstjenlighed.

Store variationer i vækstperiodernes længde og lange vækstperioder ved sommerkultur i modsæt-
ning til små variationer og korte vækstperioder ved forårskultur viste mere eller mindre skadelige
virkninger af overskudslys om sommeren.

Rigtigheden af den foreslåede hypotese om nært sammenhæng mellem planteproduktion og produk-
tet af akkumuleret indstråling og indstrålingens varighed blev bekræftet for perioder, hvor lyset var en
begrænsende faktor.

Nøgleord: Hedera, vækstperioder, lysmængde, lystid, væksthusklima.

Summary
Seasonal variations in growth period between time of final spacing and time for sale of the first plants of
pot grown Hedera canariensis Willd. 'Gloire de Marengo' are shown in a diagram.

Growth periods during summer contrary to those during spring were long and varied considerably
indicating more or less harmful effects of excess light during the summer months.

For growth periods in which light was a limiting factor the proposed hypothesis was verified that a
close relationship exists betwee plant production and the product of quantity and duration of light.

Key words: Hedera, Growth periods, quantity of light, duration of light, glasshouse climate.

Indledning opstået en righoldig international litteratur, men
Rationalisering inden for væksthussektoren har også fra dansk side har man i de senere år beskæf-
medført krav om udvidet automatiseret kontrol tiget sig med problemerne omkring programmeret
ved dyrkning af planter, hvilket igen indebærer og standardiseret plantedyrkning (Christensen,
krav om opstilling af standardiserede dyrknings- 1971; Bredmose, 1972, 1973; Pedersen, 1975a og
programmer. Omkring dette emne er der allerede b; Moes og Berendt, 1976).

Publikation nr. 13 fra projektet: Vækstfaktorer til Styring af Optimal Potteplanteproduktion (VSOP).
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Ved opstilling af dyrkningsprogrammer eller
dyrknings modeller må indgå kendskab til variati-
oner i produktionstidens længde afhængig af års-
tid og dyrkningsbetingelser. Målet er til enhver
tid at kunne forudbestemme planternes størrelse
og kvalitet samt høst- eller salgstidspunkt, uanset
hvornår kulturen er sat igang.

Fremstilling af variationer af væksttidens
længde gennem året er givet for salat i hus og på
friland af henholdsvis Christoffersen (1973) og
Christoffersen og Dalbro (1974) og for Hedera
canariensis, Capsicum annuum, Kalanchoé
blossfeldiana og Codiaeum variegatum af Chri-
stensen (1975 a, b og c; 1976).

Samme grafiske fremgangsmåde som i oven-
nævnte arbejder er valgt i dette arbejde, hvor data
fra 2 undersøgelser med Hedera canariensis
Willd. 'Gloire de Marengo' (Christensen, 1973 og
Willumsen og Pedersen, 1977) er anvendt til
fremstilling af væksttidens år s variation for Hede-
ra.

Men det er yderligere hensigten med dette ar-
bejde at forsøge at finde sammenhængen mellem
den tid, der går til fremstilling af en salgstjenlig
plante og den mængde lys og det antal timer med
fotosyntesevirksomt lys, som planterne har været
udsat for, ud fra den hypotese, at der er et nært
sammenhæng mellem produktion og produktet af
akkumuleret indstråling og lystid.

Metodik
Plantematerialet
De to plantematerialer stammer dels fra et er-
hvervsgartneri på Fyn (Christensen, 1973), hvor
der hver 14. dag fra 13. dec. 1968 til 9. jan. 1970
blev stukket ledstiklinger af Hedera canariensis
Willd. 'Gloire de Marengo' i lerpotter (9A) med 6
stiklinger i hver potte, og dels fra Statens Vækst-
husforsøg, Virum (Willumsen og Pedersen,
1977), hvor ledstiklinger blev stukket den 28.
marts og den 9. oktober 1973 i plastpotter (10A)
med 1 stikling i hver potte. Mens forkulturen fra
stikling til placering på endelig afstand i Virum
varede henholdsvis 33 og 41 dage, varede forkul-
turen på Fyn 40-43 dage i 1968 og forsommeren
1969 og helt op til 76 dage i efteråret 1969. De
forkultiverede planter modtog således lys af me-

get varierende intensitet og daglængde. Begge
steder blev planterne efter rodning anbragt på
borde med 48 potter pr. m2. Planterne på Fyn blev
vandet med slange. I Virum anvendtes et lukket
undervandings system med cirkulerende nærings-
stofopløsning. Temperaturen i Virum holdtes 1-2
grader lavere end på Fyn. Nærmere detaljer om
dyrkningsbetingelserne kan findes i de to citerede
arbejder.

Kriterium for salgstj enlighed var for de fynske
planter, at der pr. potte skulle være mindst 2
skud, mindst 40 cm lange, og 1 skud mindst 30 cm
langt. Derudover blev der ikke foretaget målinger
af plantematerialet. I Virum bestemtes friskvægt
og tørstofvægt samt skudlængde m.m. Højeste
tørstofudbytte i både sommer og vinterforsøget
var ca. 8 g pr. plante. For disse planter var skud-
længden 90 til 100 cm; højest i vinterforsøget
(Friis-Nielsen, 1977).

Måling af solindstråling
Målinger af kortbølget globalstråling (300-3000
nm) er foretaget ved Den Internationale Hydrolo-
giske Dekades meteorologiske målinger i Stevns-
området (Stendal, 1976 og 77) og dækker de til-
svarende vækstperioder som undersøgelserne på
Fyn og i Virum. Afvigelser i globalstråling over
længere perioder er antagelig små inden for dette
geografiske område, og da integrationen over de
relevante perioder er foretaget på grundlag af re-
gistreringer med 10 minutters mellemrum, vil re-
sultaterne af strålings målingerne være repræsen-
tative for både Fyn og Sjælland.

Ved undersøgelserne i Virum udførtes også re-
gistreringer af globalstråling og her både uden for
og inden for væksthuset, således at det var muligt
at sammenligne den stråling, der nåede planterne
sommer og vinter med den stråling, der ramte
væksthusets glas (Hejndorf og Kristensen, 1978).

Resultater og diskussion
Eksperimentelle og korrigerede variationer af
vækstperiodens længde
På grundlag af samtlige resultater fra Fyn og Vi-
rum viser fig. 1 variationer gennem året i produk-
tionstidens længde fra planterne blev sat på ende-
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DATO FOR AFSTAND
DATE OF SPACING

1/1

1/2

1/3

1/<

1/5

1/6

1/7

1/8

1/9

1/10

1/11

1/12

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

AFSTAND
SPACI NG

DATO

5 A L G S T J E N L I G P L A N T E
S A L E A B L E PLANT

FYN 1969 og 1 9 6 9 / 7 0

F Y N 1969

V I R U M 1973 o g 1973 /74

USE nr.1 5
WEEK

29 33

Fig. 1. Variationer gennem året i produktionstidens længde for pottekultiverede Hedera fra tidspunktet, hvor
planterne blev sat på endelig afstand til begyndende salgstjenlighed. Den fuldt optrukne kurve angiver korrigerede
vækstperioder og den stiplede linie efterstræbelsesværdige og forkortede vækstperioder i sommertiden.
Seasonal variations in growth period of pot grown Kederabetween time of final spacing and time for sale of the first
plants. The full-drawn curve refers to adjusted periods and the broken line to production periods desirable in
summer time.

lig afstand, til de første var salgstj enlige (Fyn),
eller forsøget blev afsluttet (Virum).

En udjævning af data er forsøgt ved hjælp af
den fuldt optrukne kurve ved vækstperiodernes
slutpunkter. Da undersøgelserne på Fyn strakte
sig over mere end et år, er resultaterne fra foråret
1969 afsat også i foråret 1970 (mrk. •) , dels for at
vise overensstemmelserne mellem resultaterne
fra de to år, dels for at støtte udjævningen af
kurven.

Der er kun små afvigelser fra kurven i forårs- og
forsommerperioderne. Afvigelserne om somme-
ren er derimod store. Påfaldende er det, at vækst-

perioden om sommeren er betydeligt længere end
i forårsmånederne, stigende fra salgsdagen den
20. maj til salgsdagen den 30. sept. fra 49 til 92
dage. Selv ved den foretagne udjævning er der en
forskel fra 52 til 72 dage (se tabel 1).

Vækstperiodens længde og lyset
Den umiddelbare årsag til, at de fynske resultater
blev inddraget i undersøgelserne fra Virum, var,
at de indebar muligheder for nærmere at undersø-
ge holdbarheden af den hypotese, at plantepro-
duktionen er afhængig af produktet af den akku-
mulerede lysmængde i vækstperioden og længden
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Tabel 1. Eksperimentelle og korrigerede længder af vækstperioder for Hedera, og for de korrigerede vækstperioder
den tilsvarende akkumulerede globale indstråling 00 ,03 cal cm-2 min-1) i cal cm-2 og i timer, samt produktet heraf i

cal timer cm-2.
Fyn: 1969 og 1969/70 og Virum: 1973 og 1973/74.

Experimental and adjusted growth periods of Hedera, and for the adjusted periods, the corresponding accumula-
ted global radiation (^ 0.03 cal cm-2 min-l) expressed as cal cm-2 and as hours and the product as cal hours cm-2.

Fyn: 1969 and 1969/70; Virum: 1973 and 1973/74.

Eksperimentel vækstperiode
Experimental growth period

Dato
Dates

Fyn 24/1 -15/4
7/2 -15/4

21/2 -29/4
7/3 -29/4

20/3 -13/5
2/4 -20/5

11/4 - 3/6
22/4 -17/6

Virum 30/4 -28/6

Fyn 13/5 -15/7
27/5 -29/7
12/6 - 9/9
1/7 -30/9

11/7 -23/9
29/7 -23/9
8/8 -25/11
5/9 -25/11

19/9 - 2/12
30/9 -30/12
29/10-11/3
14/11-14/4

Virum 19/11- 4/4

Fyn 28/11- 1/4
9/12- 1/4

27/12- 1/4
9/1 - 1/4

27/1 -14/4
11/2 - 5/5
24/2 -21/4
4/3 -21/4

11/3 -29/4

Dage
Days

81
68
68
54
55
49
54
57

60

64
64
89
92
75
57

110
82
75
92

133
151

137

125
114
96
83
78
84
57
49
50

Dage
Days

78
70
63
57
54
52
53
54

60

64
64
66
72
75
77
80
86
89
92

145
138

135

128
119
103
92
78
67
59
55
54

Korrigeret vækstperiode
Adjusted growth period

Akk. global indstråling
Acc. global radiation
^ 0.03 cal cm"2 min"1

cal cm"2

12866
13214
14667
15519
14562
15451
16457
20508

29400

28510
28649
30144
27513
27651
23883
19113
11482
8045
5587
9052

10183

12654

10327
10402
10864
10488
13220
15251
14224
14408
14465

Timer
Hours

739
724
700
680
674
687
724
111

917

983
985

1024
1026
1014
942
884
733
646
599
974
988

913

938
902
840
792
751
703
666
661
644

cal timer cm 2 x 105

cal hours cm"2 x 105

95
96

103
106
98

106
119
159

270

280
282
309 (472)*
282 (407)*
280
225
169
84
52
34
88

101

116

97
94
91
83
99

107
95
95
93

Produktet for den eksperimentelle periode.
The product for the experimental period.
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af den tid i vækstperioden, denne lysmængde har
virket (Friis-Nielsen, 1976). Dette er ensbety-
dende med, at den gennemsnitlige indstrålingsin-
tensitet i en periode multipliceres med den tilsva-
rende lystid i anden potens. Hypotesen kan der-
for kun have mening, hvis lystiden er et gyldigt
udtryk for lysets udnyttelsesgrad i planteproduk-
tionen, hvilket er muligt, da både antal lystimer
for at opnå en given lysmængde og udnyttelses-
graden af lyset er aftagende med lysintensiteten.

I tabel 1 er angivet antal timer med en lysinten-
sitet større eller lig 0.03 cal cm"2 min"1 og den
akkumulerede globalstråling i cal cm"2, større el-
ler lig denne intensitet, for det antal dage, som
den fuldt optrukne kurve i fig. 1 angiver som
vækstperiodens længde. Korrektionen af det
eksperimentelt opnåede høsttidspunkt er i nogle
tilfælde ret drastisk, men som det ses af tabellen,
drejer det sig som oftest kun om få dages afvigelse
fra den angivne høstdato.

Når lysintensiteten 0.03 cal cm"2 min"1 er valgt
som mindstemål, hænger det sammen med, at lys
under denne størrelse antages ikke at have med-
virket til en produktionsforøgelse (Hansen,
1971).

Endelig er produktet af antal lystimer og tilsva-
rende opsummeret lysindstråling angivet i tabel-
len, med resultaterne fra Virum indskudt i datolo-
gisk rækkefølge.

Det fremgår af tabellen, at disse produkter va-
rierer stærkt med tiden, men betragtes forårs- og
forsommerholdene med salgstjenlige planter fra
15. april til 20. maj øverst og fra 11. marts til 29.
april nederst i tabellen, ses det, at produkterne
ligger tæt omkring 100 x 105 cal timer cm"2.

For planter dyrket i forårsmånederne må det
antages, at lys har været en begrænsende faktor i
længere perioder, og hypotesen om et nært sam-
menhæng mellem produktion og produktet af ak-
kumuleret indstråling og antal lystimer synes så-
ledes at holde under sådanne forhold, forudsat at
længdevækst er en tilstrækkelig god udbyttepa-
rameter for Hedera. (Friis-Nielsen, 1977).

Med stigende indstråling steg produkterne af
akkumuleret indstråling og antal lystimer. Sam-
menlignes produktet for sommerforsøget i Virum
med produkter for sommerforsøgene på Fyn fin-

des der imidlertid god overensstemmelse mellem
produkternes størrelser for perioderne med salgs-
tjenlige planter den 15. og 29. juli samt den 23.
september, nemlig fra 270-282 x 105 cal timer
cm"2 med ukorrigerede vækstperioder fra 60-75
dage.

Men de lange vækstperioder i forhold til for-
årets vækstperioder tyder på en skadevirkning af
overskudslys, og der er grund til at tro, at lysin-
tensitet over en vis værdi enten var uden betyd-
ning for fotosyntesen eller var direkte skadelig.
Denne antagelse bekræftes af den ensartede mak-
simale tørstofproduktion (omkring 8 g pr. plante) i
både sommer- og vinterforsøget i Virum.

Hvis hypotesen om forholdet mellem stofpro-
duktion og lysprodukt er korrekt, skulle det følge-
ligt være muligt ved en bortskæring af overskuds-
lys og overskudslystimer at opnå samme lyspro-
dukt i sommer- og vinterforsøget i Virum, og det-
te lod sig gøre ved at bortskære lys og de til-
svarende lystimer ^ 0,70 cal cm"2 min"1

(Friis-Nielsen, 1976).
Men der mangler bevis for, at de anvendte

grænseværdier for kompensationspunkt og mæt-
ningspunkt for fotosyntese, henholdsvis 0,03 og
0,70 cal cm"2 min"1, målt uden for væksthuset,
har relation til forholdet mellem lys og planter i
væksthuset.

I henhold tilHejndorfogKristensen (1978)mål-
tes et lystab på 40-60% i væksthuset i forhold til
den globale indstråling udenfor, men de samme
forfattere fremhæver, at den horisontalt siddende
lysføler ikke er i stand til at angive den mængde
lys, planterne modtager ved de varierende sol-
højder på grund af bladenes forskellige inklina-
tions vinkler. For en kegleformet fritstående mo-
del af en Hedera plante beregnedes således, at en
fem gange så stor indstråling blev modtaget pr.
bladarealenhed som pr. grundarealenhed ved 12°
solhøjde.

Planternes form, udviklingstrin og indbyrdes
afstand vil være afgørende for den modtagne ind-
strålings størrelse, og resultaterne fra forsøgene i
Virum tyder på, at lystabet i væksthuset så nogen-
lunde blev opvejet ved, at plantebestanden mod-
tog større indstrålings værdier pr. arealenhed end
lysmåleren.
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Denne påstand støttes af lysprodukternes ens-
artethed ved sommer- og vinterforsøget i Virum
ved anvendelse af de valgte grænseværdier, og
især af resultater rapporteret af Andersen (1975),
der i klimarum ved vinkelret belysning af en plan-
tebestand af Codiaeum fandt stærkt fald i foto-
syntese ved lysintensiteter større end 0,70 cal
cm"2 min"1. Dette fald forøgedes betydeligt ved
en stigning af temperaturen fra 20 til 24°C.

Også kompensationspunktet er fundet ved vin-
kelret belysning, og de angivne grænseværdier
synes således at være rimelige at anvende under
de givne betingelser.

I forbindelse med overskudslysets skadelighed
er det af interesse at fremhæve at planterne i
sommerforsøget producerede betydeligt højere
frisk vægtmængder end i vinterforsøget, selvom
tørstofmængderne ved samme forsøgsbehandling
var næsten identiske på det tidspunkt, hvor plan-
terne var salgstjenlige. Friskvægtproduktionen
syntes således direkte afhængig af lysintensitet
{Friis-Nielsen, 1977). Det ser ud, som om lyset
selv gennem ændring af planternes morfologi og
vandindhold giver beskyttelse mod skadevirk-
ning af o verskudslys. Denne beskyttelse beror på
vands store fordampningsvarme og store varme-
kapacitet og deraf følgende evne til at regulere
temperaturen i plantevæv trods høj lysintensitet
(Clements, 1976).

Men en høj og vedvarende indstråling kan føre
til, at vandoptagelsen ikke kan følge med den
klimabestemte transpiration med det resultat, at
saftspændingen nedsættes og bladtemperaturen
stiger, så fotosyntesen bremses eller helt stand-
ses. I sådanne tilfælde vil ikke alene lyset over
mætningspunktet, men også en stor del af eller
hele resten af lysmængden gå tabt for produkti-
onen.

De to sommerhold på Fyn med salgstjenlige
planter den 9. og 30 september har uden tvivl
været udsat for en sådan skadevirkning og sand-
synligvis i dagene mellem 29. juli og 5. august,
hvor indstrålingen i 1969 var særlig stor. De eks-
perimentelle vækstperioder var meget lange,
henholdsvis 89 og 92 dage, og det ukorrigerede
produkt af antal lystimer og opsummeret lysind-
stråling var 472 og 407 x 105 cal timer cm"2 og
således uden sammenhæng med produktionen.
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Resultaterne viser både usikkerheden ved
sommerdyrkning afHedera og usikkerheden ved
den foreslåede udjævning af kurven i fig. 1.

Vækstperioderne i sommertiden burde kunne
begrænses til at følge den stiplede kurve, der er
indtegnet på figuren for de planter, der sættes på
endelig afstand fra maj til august. Fortsatte un-
dersøgelser er påkrævede for at bestemme tole-
ranceværdier for indstråling i forbindelse med de
gængse forholdsregler til afkøling af væksthus-
klima og -planter.

De meget lave produkter af lysfaktorerne om-
kring salgstiden den 2. og 30. december 1969 er
vanskeligere at forklare uden kendskab til plan-
ternes tørstofvægt. Salgskriteriet: skud af en vis
længde kan ret nemt opfyldes netop i den mørke
tid, hvor planter bliver lange af lysmangel (jvf. at
de længste planter blev fundet i vinterholdet i
Virum-undersøgelserne).

Desuden kan det nævnes, at de 4 hold planter
med lave produktværdier stod 12-14 dage længe-
re på stikkebedeti en lysrig tid end de øvrige hold.
Sådanne afvigelser vil uden tvivl være afgørende
for, om planter startet i september når salgstjen-
lighed samme år eller må overvintre i væksthuset,
som vist ved den næsten vandrette del af kurven.

Det må fremhæves, at vækstperiodernes læng-
de kun gælder for de første salgstjenlige planter.
Planterne på Fyn havde for alle holds vedkom-
mende en meget lang og uensartet salgsperiode,
og som fremhævet af Christensen (1973) er det
nødvendigt at opnå en mere ensartet vækst af
Hedera, før denne kultur vil egne sig til en pro-
grammeret dyrkning. Dette problem ligger imid-
lertid uden for dette arbejdes område. Kun skal
bemærkes, at den tidsmæssige uensartethed
sandsynligvis ligger i modermaterialets dyrk-
nings vilkår (Hansen et al., 1976), og stiklingernes
indhold af kulhydrater (Veierskov et al., 1976) og
næringsstoffer (Christensen, 1978). Hertil kom-
mer stiklingernes dyrkningsvilkår på stikkebedet,
ikke mindst med hensyn til lys.

Konklusioner
Når lys er en begrænsende vækstfaktor, bekræf-
ter resultaterne af de foreliggende undersøgelser
rigtigheden af den opstillede hypotese om plan-



teproduktionens afhængighed af produktet af op-
summeret lysenergi og antal lystimer i vækstpe-
rioden.

Under forudsætning af, at lysintensitet over
mætningspunktet ikke direkte skadede planterne,
syntes hypotesen også at gælde, når en korrektion
for overskudslys og tilsvarende lystimer indføres,
men endegyldigt bevis kræver yderligere under-
søgelser af lysklimaet i væksthuset.

De meget lange vækstperioder om sommeren,
der må betragtes som et resultat af skadevirknin-
ger af overskudslys, tyder på, at styringen af
væksthusklimaet under danske forhold ikke be-
herskes i så høj grad om sommeren som i efter-
års-, vinter- og forårsmåneder (Amsen, 1974).
Spørgsmålet er i hvor høj grad, det er muligt at
nedsætte vækstperiodernes længde om somme-
ren ved passende og økonomisk forsvarlige for-
anstaltninger.

Hertil kræves et nøjere kendskab til vækst-
husklimaet, der er afhængig af væksthusets struk-
tur og placering og af ydre klimatiske faktorer
som indstråling, temperatur, relativ fugtighed og
vindhastighed i vekselvirkning med afgrøden i
væksthuset. Det er nødvendigt at kende disse
vekselvirkninger i forbindelse med væksthusets
eget kontrolsystem som f.eks. varmetilførsel,
ventilation og overbrusning for at fastlægge opti-
malbetingelser for planternes vækst og udvikling
og for i så høj grad som muligt at fastholde disse
betingelser uafhængigt af årstiden (Maher og
O'Flaherty, 1973; Amsen, 1977).

Beregninger af væksthusets varmebalance un-
der varierende klimaforhold og kontrolforan-
staltninger f.eks. som udført afGarzoli ogBlack-
well (1973) vil foruden at give et grundigt kendskab
til de ovennævnte vekselvirkninger også være en
forudsætning for en bedre udnyttelse af de for-
håndenværende væksthuse og for konstruktionen
af nye.

Erkendtlighed
For klimadata, som blev stillet til rådighed af lie.
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