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Resume 

Virkning af vækstretarderende stoffer på blomsterstilken hos 
Paphiopedilum Pfltz 

The e/feet af growth retardants an the seape af Paphiopedilum Pfitz 

Erik Adriansen 

Det er undersøgt, om blomsterstilken hos Paphiopedilum Pfitz kan retarderes i væksten ved hjælp af 
vækstregulerende stoffer. 

P. x lathamianum blev behandlet i blomsterknopstadiet med de væl<:stretarderende midler ancymi
dol (Reducymol), ethephon (Ethrel), chlormequat (Cycocel), daminozide (Alar), CBBP (Phosfon), 
dikegulac (Atrinal) og piproctanyliumbromid (Stemtrol). Kun ethephon havde retarderende virkning 
på blomsterstilken, men gav samtidig svidninger på blomsterne, der ofte døde af behandlingen. 

I et efterfølgende forsøg med ethephon i lavere koncentrationer gav selv laveste ethephonkoncen
tration, 95 ppm, i mange tilfælde svidninger og døde blomster hos P. x Lathamianum ogP. x Leeanum, 
uden at blomsterstilken blev retarderet i væksten. 

Holdbarheden var 11 uger hos ubehandlede P. x lathamianum, men kun 7-9 uger for ethephonbe
handlede blomster, der overlevede behandlingen. 

Nøgleord: Paphiopedilum, potteplanter, vækstretardering af blomsterstilk, holdbarhed af blomster. 

Summary 
Whether PaphiopediLum Pfitz scapes may be retarded in elongation by means of growth regulators was 
investigated. 

The growth regulators ancymidol, ethephon, chlormequat, daminozide, CBBP, dikegulac, and 
piproctanylium bromide were applied in the flower bud stage to P. x Lathamianum. Ethephon only 
retarded the scapes, but the flowers were often damaged or killed af ter the treatment. 

In a second experiment lower concentrations of ethephon were sprayed 1-3 times beginning at the 
flower bud stage. The lowest concentration of ethephon, 95 ppm, in many cases resulted in damaged 
and dead flowers both in P. x Lathamianum and in P. x leeanum without growth retardation of the 
scapes. 

The keeping quality ofthe flowers was 11 weeks for the untreatedP. x Lathamianum, and 7-9 weeks 
for the ethephon treated plants, if the flow er survived the treatment. 

Key words: Paphiopedilum, pot plants, growth retardation of the scapes, keeping quaIity of the flowers. 
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Indledning 
Mange nye Paphiopedilum-hybrider til produk
tion af afskårne blomster er fremkommet i de 
senere år. De ældre hybrider repræsenterer en 
investering og er stadig produktive, men mindre 
rentable til snitblomstproduktion. 

Forbrugerne har vist interesse for de ældre hy
brider som potteplanter, fordi blomsterne er 
særprægede og holdbare. Da planterne er udvalgt 
til snitblomstproduktion, har mange af dem en ret 
lang blomsterstilk. Hvis man kan retardere væk
sten afblomsterstilken, vil produktet have større 
værdi som potteplante. 

Det er tidligere vist, at det er muligt at produce
re en kortere blomsterstilk hos Vriesea splendens 
ved at bruge ethephon (2-chlorethylphosphonsy
re, Ethrel) i stedet for acetylen til induktion af 
blomstringen (Adriansen, 1976). 

2 forsøg er udført for at undersøge, om det er 
muligt at retardere længden af blomsterstilken 
hos Paphiopedilum. I første forsøg blev P. x 
lathamianum (P. spicerianum x P. villosum) un
dersøgt. I andet forsøg blev P. x lathamianum og 

P. x leeanum (P. insigne x P. spicerianum) un
dersøgt. P. x leeanum er en hybrid fra 1884 og P. 
x lathamianum er fra 1888 (Anonym, 1977). 

Forsøg I 
Materialer og metoder 

Planter af Paphiopedilum x lathamianum blev 
udvalgt i et gartneri. Der var synlig knop i de 
udvalgte planter, men hos langt de fleste var 
blomsterstilken ikke synlig. Planterne blev ud
valgt den 11. oktober 1977. Registreringer for 
knopudvikling, bladlængde og antal bladpar blev 
udført den 13. oktober. Den 14. oktober blev 
planterne behandlet med de vækstretarderende 
stoffer. Der var 5 potteplanter pr. parcel og 2 
fællesparceller . 

Tabel 1 viser de benyttede retarderende stoffer 
og deres koncentrationsområde. Koncentrati
onerne er angivet som ppm af aktivt stof i tabel
lens l. kolonne og som pet. af handelsvaren i 2. 
kolonne. Der blev brugt 5 forskellige koncentra
tioner inden for hvert område. 

Tabel l. Retarderende stoffer og koncentrationsområde af aktivt stof i 1. kolonne og afhandelsvaren i 2. kolonne. 
Growth retardants and range of 5 concentrations given as active ingredients in the 1st column and as the 

corresponding concentrations of the commercial product in the 2nd column. 

ppm % 

Ancymidol (Reducymol) 
Udvanding Soil drench 0,25 - 25 0,1 - 10 
Sprøjtning Foliar spray 5 - 125 2 - 50 

Ethephon (Ethrel 100) 
Udvanding Soil drench 100 - 2.000 0,1- 2 
Sprøjtning Foliar spray 500 - 4.000 0,5 - 4 

Chlormequat (Cycocel) 
Udvanding Soil drench 400 - 16.000 0,1- 4 
Sprøjtning Foliar spray 400 - 4.000 0,1 - 1 

Daminozide (Alar 85) 
Sprøjtning Foliar spray 850- 5.100 0,1 - 0,6 

Dikegulac (Atrinal) 
Sprøjtning Foliar spray 200 - 8.000 0,1- 4 

Piproctanyliumbromid (Stemtrol) 
Sprøjtning Foliar spray 50 - 1.500 0,1 - 3 

CBBP (Phosfon G) g/m3 g/m3 

Blandet i pottejorden 7,5 - 45 500 - 3.000 
Soil amendment 
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Ved udvanding af retarderingsmidlet blev der 
brugt 50 ml pr. 10 cm potte. Ved sprøjtning blev 
der brugt en væskemængde svarende til 200 ml pr. 
m2 • Phosfon G blev drysset på pottejorden og 
arbejdet ned i denne med en pind og derefter 
vandet ned. Der var underskåle under de planter, 
hvor retarderings midlet blev udvandet. Ved 
sprøjtning blev planterne koncentrationsvis stil
let ud på gangen i væksthuset og først stillet tilba
ge på dyrkningsbordet igen nogle timer senere. 
Plantetætheden var 40 potter pr. m2 • 

Nattemperaturen var den 1. måned i forsøget 
15°C. Fra den ll. november blev nattemperatu
ren hævet til 17°C for at fremskynde blomstrin
gen. Om dagen blev temperaturen hævet 4°C ved 
en lysindstråling over 15.000 lux, og temperatu
ren skulle stige yderligere 3°C før vinduerne i 
væksthuset blev åbnet for ventilation. Der var 
fast skygge med hvid plastfolie mod syd for at 
skærme planterne mod direkte sol. 

Vanding skete ved moderat overbrusning med 
regnvand, indtil blomsterne begyndte at åbne sig. 
Derefter undervanding efter behov. Der blev ikke 
tilført gødning i forsøgsperioden. 

Ved behandling med retarderingsmidlerne var 
blomsterknopperne synlige, mens blomsterstil
ken kun undtagelsesvis kunne ses. Hos enkelte 
planter kom der mere end en blomst. I så fald blev 
de senest udviklede blomster fjernet. Længste 
blad ved behandling var 32 ± 2 cm og der var 6,6 
± 0,9 bladpar pr. plante. 

Resultater 
Blomstring 

Blomstringstidspunktet blev registreret, når de to 
øverste kronblade (fanen) ved krumningen bagud 
netop berørte hinanden. Den gennemsnitlige 
blomstringsdato var den 21. december ± 8 dage, 
og der var ingen forskel mellem forsøgsbehand
lingerne. 

Blomsterstilklængde og blomstringsevne 
Kun ethephon (Ethrel) syntes at have retarderen
de virkning på blomsterstilkens vækst, omend en 
noget uensartet virkning. Ved de laveste ethe
phonkoncentrationer var der både ved vanding og 
sprøjtning risiko for, at dele af blomsten fik svid-

ninger. Ved de højere ethephonkoncentrationer 
overlevede blomsterne ikke. 

Dikegulac (Atrina!) gav anledning til misdan
nede og dræbte blomster ved de to højeste kon
centrationer, men der var ingen vækstretarde
rende virkning på blomsterstilken. 

Ancymidol (Reducymol) og piproctanylium
bromid (Stemtrol) gav ved de højeste koncentra
tion~r lidt svidninger på blomsterne og enkelte 
blomster overlevede ikke, men der var ingen 
virkning på blomsterstilkens længde. 

Ethephon (Ethre1) var således det eneste af de 
undersøgte midler, der virkede vækstretarderen
de på blomsterstilken. 

Tabel 2 viser blomsterstilklængde og antal fuldt 
udviklede blomster ved ethephon og dikegulac
behandling. På grund af de mange blomster, der 
ikke overlevede ved de højeste koncentrationer 
samt på grund af stor variansheterogenitet i mate
rialet, er variansanalysen ikke brugbar, og LSD 
kan ikke angives med rimelig sikkerhed. 

Den største strækningsvækst i blomsterstilken 
skete i 4-ugers perioden 3-7 uger før, at blom
string blev registreret. Blomsterstilken havde 
samme længde ved begyndende blomstring som 
ved afblomstring. 

Holdbarhed 
I forsøg I blev planterne fra blomStringstids
punktet placeret i en væksthuscelle ved 20°C, og 
skygget mod syd med hvidt plastfolie. 

Holdbarheden er tidsrummet fra blomstringen 
blev registreret, og indtil blomsten visnede. 

Tabel 2 viser, at blOinsterholdbarheden for 
ubehandlede planter er omkring 11 uger, og med 
behandling med ethephon (Ethrel) er den 7-9 
uger. Med stigende koncentration af dikegulac 
(Atrinal) blev holdbarheden· stedse mere forrin
get, således at den kun var 5 uger ved den højeste 
af de undersøgte koncentrationer. 

Forsøg IT 
Materialer og metoder 
I et efterfølgende forsøg blev det undersøgt, om 
det var muligt at undgå svidninger på blomsterne 
ved at bruge lavere ethephonkoncentrationer og 
tilføre dem ad flere gange. 
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Tabel 2. Blomsterstilklængde ved blomstring, antal planter i blomst af 10 mulige og blomsternes holdbarhed hos 
Paphiopedi/um x lathamianum. 

Length of the scapes at flowering, number of plants in flower out of 10, and keeping quality of the flowers of 
Paphiopedilum x lathamianum. 

Blomster- Antal Holdbarhed 
stilklængde i blomst i dage 
Length of Number Keeping 
the scape in quality 

Ethephon udvandet Drench 
Ubehandlet Untreated 
100 ppm a.s. a.i. 
250 ppm a.s. a.i. 
500 ppm a.s. a.i. 

Ethephon sprøjtning Foliar spray 
Ubehandlet Untreated 
500 ppm a.s. a.i. 

1000 ppm a.s. a.i. 

Dikegulac sprøjtning Foliar spray 
Ubehandlet Untreated 
200 ppm a.s. a.i. 

1000 ppm a.s. a.i. 
2000 ppm a.s. a.i. 
4000 ppm a.s. a.i. 
8000 ppm a.s. a.i. 

Planter af Paphiopedilum x lathamianum og 
P. x leeanum blev udvalgt på samme måde som i 
forsøg I. Udvælgelsen skete den 1. november 
1978. Planterne blev sprøjtet med ethephon 1,2 
eller 3 gange med en uges mellemrum. 1. sprøjt
ning blev udført den 3. november. Tabel 3 viser 
de brugte ethephonkoncentrationer og de tilsva
rende koncentrationer af Ethrel 100. 

Tabel 3. Ethephonkoncentrationer i forsøg II udsprøjtet 
1, 2 eller 3 gange. 

Concentration of ethephon and corresponding con
centrations ofEthrellOO in experiment II. Foliar sprays 
1,2 or 3 timesfromNovember 3,1978 andwith intervals 

ofone week. 
Ethephon, 
aktivt stof Ethrel100 

O ppm 0,0% 
95 ppm 0,1% 

190 ppm 0,2% 
285 ppm 0,3% 
380 ppm 0,4% 
475 ppm 0,5% 
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cm flower in days 

20 10 79 
19 5 61 
16 5 57 
16 1 64 

21 10 80 
18 7 56 
11 1 50 

22 10 74 
23 9 67 
20 10 61 
22 10 54 
19 4 42 
25 l 35 

Der var 6 planter pr. parcel og 2 fællesparceller. 
Registreringer og dyrkning i øvrigt som i forsøg I, 
dog med 17°C som basistemperatur fra forsøgets 
start. Der var en del planter med mere end en 
blomsterknop pr. plante. I forsøg II fik disse 
planter afmærket den blomst, hvorpå registrerin
gerne blev foretaget. De øvrige blomster forblev 
siddende på planterne. 

Resultater 
Paphiopedilum x lathamianum 
Blomstringstidspunktet for ubehandlede P. x 
lathamianum var gennemsnitlig den 30. decem
ber 1978 og for ethephonbehandlede 3-5 dage 
tidligere. 

Tabel 4 viser virkningen af sprøjtning med 
ethephon på P. x lathamianum i forsøg II. Hos 
ubehandlede kom alle planter i blomst. Ved 
sprøjtning med ethephon blev blomsterstilkens 
vækst retarderet, men samtidig var der færre 
blomster, der overlevede. 



Med 2 og 3 gange sprøjtning i forhold til en 
sprøjtning var der kun en tendens til kraftigere 
virkning. Dette gjaldt både med hensyn til stilk
længde og dræbte blomster. Derfor viser tabel 4 
gennemsnittet af 1, 2 og 3 sprøjtninger. 

Tabel 4. Pet. planter i blomst og længde afblomsterstilk 
ved blomstring hosP. x lathamianum i forsøg II. Gns. 

af 1, 2 og 3 sprøjtninger. 
Percentage ofplanls inflower, and length ofthe scape 
of P. x lathamianum at flowering, late December, in 
experiment Il. Average of a single, double and triple 

Ethephon 
a.s. a.i. 

o ppm 
95 ppm 

190 ppm 
285 ppm 
380 ppm 
475 ppm 

LSD (0.05) 

foliar spray. 

% i blomst 
% inflower 

100 
78 
39 
47 
51 
33 

17 

Paphiopedilum X leeanum 

Længde af 
blomsterstilk 
Length af the 

scape 
cm 

26 
24 
23 
21 
20 
19 

3 

Hos P. X leeanum blev længden af blomsters til
ken og blomstringstidspunktet ikke påvirket af 
ethephonbehandlingerne. 

Derimod blev blomstringsevnen påvirket. Hos 
alle ubehandlede planter udviklede blomster
knoppen sig til fuld bl9mstring. Hos planter be
handlet med ethophon kom 33-100 pct. af de regi
strerede blomster i fuld blomst, men forskellen 
mellem koncentrationerne af ethephon var ikke 

entydige. Med stigende koncentration og antal 
behandlinger steg risikoen dog for, at blomsterne 
ikke overlevede. 

Det gennemsnitlige blomstringstidspunkt for 
P. X leeanum var den 30. december 1978. 

Diskussion og konklusion 
Ethephon (Ethrel) var det eneste af de undersøgte 
midler, der havde en retarderende virkning på 
væksten af blomsterstilken, men kun hos Pa
phiopedilum xlathamianum. Samtidigmedretar
deringen kom der svidninger på blomsten. Også 
ved den laveste af de undersøgte koncentrati
oner, 95 ppm ethephon, kom der svidninger, selv 
om denne koncentration ikke gav nogen retarde
ring af blomsterstilkens vækst. Svidningerne 
medførte ofte, at blomsterne døde. 

OgsåP. x leeanum kunne få svidninger ved 95 
ppm ethephon og højere koncentrationer, selvom 
blomsterstilken ikke blev retarderet. Det må 
derfor konkluderes, at det ikke er muligt at retar
dere blomsterstilkens vækst hos P. x lathami
anum og P. x leeanum med de i forsøget brugte 
metoder. Der er for stor risiko for, at blomsterne 
ikke overlever behandlingerne. 

Det bliver derved mindre væsentligt, at ethep
hon - ved holdbarhedsundersøgelsen for P. x 
lathamianum - gav nogle ugers ringere holdbar
hed. 
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