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Årsager til split hos småblomstrende snitchrysanthemum 

Causes of low branching in spray varieties of chrysanthemums 
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Resumé 
Der er udført 8 forsøg med småblomstrende helårssnitchrysanthemum, Crysanthemum morifolium 
Ramat. , i væksthuse . Formålet var at f inde de vigtigste årsager til for tidlig hovedknopdannelse med 
efterfølgende uønsket lav forgrening, kaldet split. Forsøgene viser, at der er store sortsforskelle. 
Moderplantealderen har ingen betydning, når moderplanterne ikke er ældre end ca. 5 måneder ved 
høst af stiklinger. Stiklinger fra øverste halvdel af moderplanterne får derimod tidligere split end 
stiklinger fra nederste halvdel. Desuden viser forsøgene, at j o længere langdagsperioden varer, des 
større er risikoen for split. Endvidere giver en temperatur på 33°C i kortdagsperioden indtil 4. 
kortdagsuge mere split end 18-24°. Jo tidligere i perioden og j o længere periode med høje temperaturer, 
des større bliver splitgraden og des flere planter får split. Mørklægningsmateriale og gødningskoncen-
tration samt vandingsmængde og -hyppighed har ingen eller kun ringe indflydelse på splitdannelsen. 

Nøgleord: Snitchrysanthemum, split, sorter, moderplantealder, stiklingealder, langdagsperiode, temperatur. 

Summary 
8 experiments with year round spray chrysanthemums, Chrysanthemum morifolium Ramat. , were 
carried out in greenhouses . The aim w a s to find the most important causes of low branching, also called 
premature budding. The results show great differences b e t w e e n varieties. So it is possible to chose 
cultivars with only a slight tendency to low branching. The age of the stock plants is of no significance 
w h e n the stock plants are younger than about 5 months at the latest harvest of cuttings. H o w e v e r , 
cuttings from the upper half of the stock plants are prone to earlier low branching than the cuttings from 
the bottom half, harvested at the same time. Furthermore the experiments show that the longer the 
period of long days, the greater the risk of low branching. Growing the crop at a temperature of 33°C in 
different periods of short days until the fourth week of short day treatment results in more l o w 
branching than a growing temperature of 18-24°C. 

After the fourth w e e k of short days the high temperature does not influence the percentage of plants 
with low branching. The earlier and longer the period with high temperature in short days within the 
fourth week of short days , the more low branching. The covering materials in short days , the 
concentration of the fertilizer, and the amount or the frequency of irrigation have none or only 
negligible effect on the occurrence of low branching. It is concluded that, especially in the summer, it is 
possible to decrease the percentage of plants with or the degree of low branching by early harvesting of 
the cuttings and by decreasing the period of long days. 

Key words: Spray chrysanthemums, low branching, premature budding, varieties, age, stock plants, cuttings, long 
days, temperature. 
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Figur 1. Splitgraderne 1-4 hos 'Memento'; 1 = uden split. 
The degrees of low branching 1-4 in 'Memento'; 1 = without low branching. 

Indledning 
H o s mange småblomstrende snitchrysanthemum 
(Chrysanthemum morifolium Ramat.) forekom-
mer der til tider en for tidlig forgrening af blom-
sterstanden. En forgrening der i mange sorter kan 
give en uharmonisk opbygning af blomsterstan-
den. Danske gartnere kalder denne uønskede for-
grening for split, fordi blomsterstanden splittes 
mere eller mindre i flere mindre blomsterstande 
(figur 1). Disse giver ganske vist t i lsammen flere 
blomster på en plante, men blomstringen bliver 
forsinket nogle dage eller uger. 

Hovedknoppen hos chrysanthemum kan dan-
nes under langdagsforhold, når skuddet er til-
strækkelig gammelt. For at denne hovedknop kan 
blive udviklet til fuld blomst, skal planten enten 
have kortdag, eller man må Ijerne s ideskuddene, 
som fremkommer under hovedknoppen (Schwa-
be, 1950 og 1951). Denne oplysning samt gartner-
nes erfaringer dannede grundlag for en række for-
søg, som blev planlagt i samarbejde med gartner-
ne og deres konsulenter. Mulige årsager til split 
mentes bl.a. at være et sortsproblem, høj tempe-
ratur under mørklægningsmaterialet samt høje 
ledningstal i dyrkningsmediet. 

D e foreløbige resultater fra de første af disse 
forsøg er tidligere omtalt (Adriansen, 1975). 

Forsøg 1 Experiment 1 
Materialer og metoder 
Forsøg 1 blev udført i 1973 i et celledelt væksthus. 
Bedene blev grundgødet efter jordanalyser. Der 
blev vandet med gødning i vandet 3 gange o m 
ugen med 1,5 gange fordampningen fra en for-
dampningsmåler med fri vandoverflade (Volma-
tic). 

Forsøget var faktorielt med: 
4 sorter: 'Memento' , 'Judith', 'Deep Tuneful' og 

'White Spider'. 
2 nattemperaturer: 18 og 23°C. 
2 ventilationstemperaturer: 25 og 30°C. 
2 gødningskoncentrationer: 1 og 3 %c kalisalpeter 

(KNO3) i vandingsvandet. 
2 mørklægningsmaterialer: sort plastfolie og sort 

stof. 
I alt 64 parceller med 66 planter pr. parcel. 
Stiklinger med rod blev plantet d. 2. maj (uge 

18) og fik naturlig dag ( = langdag) indtil d. 23. maj 
(uge 21). Fra denne dato begyndte kortdagsbe-
handlingen med mørklægning fra kl. 16 til kl. 8. 
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Kortdagsbehandlingen fortsatte til knopperne vi-
ste farve. Forsøget blev afsluttet d. 22. august 
(uge 34). 

Det var muligt at foretage registrering af 
split/ikke split ret tidligt i kulturen. Ved split blev 
der under hovedknoppen dannet nogle karakteri-
stiske skeformede højblade, og vegetative skud 
fra de øverste bladhjørner brød tidligt igennem. 

Resultater 
Sommersolen fik i mange dage temperaturen til at 
stige til over 30°C, også i de behandlinger, der 
ifølge forsøgsplanen skulle have haft lavere tem-
peratur. 

Temperaturstigningen på solrige dage be-
gyndte under mørklægningsmaterialet o m mor-
genen, når solen stod op. Maximumtemperatu-
rerne blev nået lige før mørklægningsmaterialet 
blev ijernet o m morgenen, midt på dagen, samt 
lige efter mørklægning blev påbegyndt o m afte-
nen. Derefter faldt temperaturen langsomt. Først 
omkring midnat nåede temperaturen ned på den 
tilstræbte nattemperatur. I perioden 23. maj til 3. 
august var der i de rum, hvor der blev ventileret 
ved 25°, 30-40 dage med temperaturer over 30°C. 
Termostaten, som styrede temperaturen i rum-
met, var anbragt i 1,80 m højde 20 cm fra mørk-
lægningsmaterialet. Figur 2 viser et eksempel på, 
hvordan temperaturen kunne være på en solrig 
dag i juni under plastfolie (kl. 16-8). I korte perio-
der lige før og efter mørklægningsperiodens af-
slutning hhv. begyndelse kunne temperaturen 
under stof være 3^1° lavere. I størstedelen af døg-
nets timer var der ingen eller højst 1° forskel un-
der plastfolie og stof. 

D e n gennemsnitl ige fordampning pr. døgn var i 
det varmeste hus 4 ,4 m m under plastfolie og 5,0 
m m under stof. 

D e undersøgte temperaturer, gødningspro-
grammer og mørklægningsmaterialer gav ingen 
signifikante forskelle i dannelsen af split i de 4 
sorter. Derimod var sorterne indbyrdes meget 
forskellige med hensyn til splitdannelse. Tabel 1 
viser split registreret uge 20, 26 og 28. Det vil sige 
1 uge før samt 5 og 7 uger efter kortdagsbehand-
lingens begyndelse . Desuden viser tabel 1 den 
gennemsnitlige blomstringsdato for hver af de 4 
sorter. 

°c 

Klokken Time 

Figur 2. Temperaturforløb i et væksthus en solrig dag i 
juni (18/6 1973). Temperaturen målt i plantehøjde - fra 
kl. 16-8 under plastfolie - ved hjælp af mod stand sfølere. 
Temperaturen i væksthuscellen blev holdt på minimum 

18°C, og der blev ventileret ved 25°C. 
The temperature in a glasshouse during a sunny day in 
June (June 18,1973). The temperature recorded in plant 
height-from 4 p.m. to 8 a.m. beneath the sheet of black 
polythene - by resistance sensors. The temperature 
outside the black polythene was kept at a minimum of 
18°C, with the automatic ventilators opening at 25°C. 

Sorterne 'Memento' og 'Judith' fik meget mere 
split end 'Deep Tuneful' og 'White Spider'. H o s 
'Judith' var splitdannelsen tydelig allerede 2 uger 
efter plantning, dvs. efter 2 ugers langdag. 

D e relativt høje temperaturer, der blev holdt i 
forsøget, har formentlig været årsag til, at blom-
stringen skete 1 -2 uger senere, end man ville have 
forventet med disse sorter. Dette underbygges af, 
at højeste temperaturer, både dag og nat hver for 
sig, gav seneste blomstring. 

Forsøg 2 Experiment 2 
Materialer og metoder 
Med temperaturforløbet i figur 2 som grundlag 
blev der i forsøg 2 holdt 2 dagtemperaturer, 18 
eller 30°C. Dagen blev regnet fra kl. 5 til kl. 21. 
Nattemperaturen var altid 18°C. D e n høje dag-
temperatur på 30° blev holdt i henholdsvis 0 , 2 , 4 , 
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Tabel 1. Pet. planter med split registreret på 3 tidspunkter i kulturen samt blomstringsdato. Hovedvirkning af 4 
sorter. 

Percentage of plant s with low branching recorded 3 times during the crop (I week before and 5 and 7 weeks after the 
beginning of the short days), and date of flowering. Main effects of 4 varieties. 

Sort 
Variety 

% split 
% with low branching 

Uge nr. Week no. 
20 26 28 

1 72 74 
14 80 83 
0 1 2 
0 1 5 

2 6 6 

Blomstringsdato 
Flowering date 

'Memento' 
'Judith' 
'Deep Tuneful' 
'White Spider' 

L S D (0.05) 

30. juli 
2. august 
5. august 

11. august 

1 dag day 

6 eller 8 uger af kortdagsperioden. Følgende pe-
rioder regnet fra kortdagsbehandlingens begyn-
delse blev holdt med en dagtemperatur på 30°: uge 
1-2 , 3-4, 5 -6 , 7 - 8 , 1^1, 5 - 8 , 3 -6 , 1-6 , 3 -8 , 1 -8 
samt kontrolparcellen uden høj dagtemperatur, i 
alt 11 kombinationer. Der var 24 planter pr. par-
cel. 

Planterne blev dyrket i 11 elektrisk opvarmede 
glaskasser, som var anbragt i et væksthus. Glas-
kasserne var 1 m brede, 2 m lange og 1 m høje og i 
øvrigt som beskrevet af Christensen (1969). 

Stiklinger med rod af sorterne 'Memento' og 
'Golden Spider' blev plantet d. 8. maj 1974. Kort-
dagsbehandlingen blev begyndt d. 15. maj. På 
denne dato var planterne gennemsnitl ig 7 cm hø-
je . Kortdagsbehandlingen blev påbegyndt så tid-
ligt for at undgå, at planterne senere skulle vokse 
ovenud af glaskasserne. 

Resultater 
Antal planter med split sidst i juli ved blomstring 
var ikke påvirket af de forskellige temperaturpro-
grammer. Derimod kunne den høje dagtempera-
tur i værste fald sinke blomstringen 2 uger. 

'Memento' havde split i 11 pet. af planterne, 
mens 'Golden Spider' kun havde split i 2 pet. af 
planterne. Splitprocenten hos 'Memento' var så-
ledes væsentlig lavere i forsøg 2 end i forsøg 1, 
selv o m forsøgene var udført på omtrent samme 
årstid. Forklaringen på denne forskel mel lem de 2 
år skulle vise sig at komme i næste forsøg. 

Forsøg 3 Experiment 3 
Indledning 
Forsøg 3 skulle oprindelig belyse , hvilke pro-
blemer der kunne være ved en kulturmetode, 
hvor stiklingerne blev stukket direkte på blive-
stedet på bedene i væksthusene. Gartnerne anså 
denne kulturmetode for at være arbejdsbespa-
rende. Forsøget blev planlagt før energikrisen op-
stod i efteråret 1973. Da det senere viste sig, at 
krisen var af mere varig karakter, blev denne 
kulturmetode uinteressant. Forsøget viser imid-
lertid noget væsentligt om dannelse af split hos 
snitchrysanthemum. Derfor vil omtalen af forsø-
get blive medtaget her. 

Materialer og metoder 
Sorterne 'Memento' , 'White Spider' og 'Golden 
Crystal' blev brugt i forsøget. Nog le af stiklinger-
ne (%) blev stukket direkte på bedet i væksthuset 
den 8. maj 1974 (uge 19). Resten af stiklingerne 
0 4 ) var stukket 14 dage tidligere og blev plantet d. 
8. maj samtidig med stikningen af de øvrige stik-
linger direkte på bedet. Stiklinger stukket direkte 
på bedet i væksthuset blev under formeringen 
dækket med hvid plastfolie, enten uden huller 
eller med 64 huller pr. m 2 , eller med grønt skyg-
genet (Net ion type 102). 

Forsøget indeholdt desuden behandlinger med 
vanding med 1 eller 2 gange den fordampede 
vandmængde, samt dyrkning uden jordvarme el-
ler med en jordtemperatur på 21°C. Jordtempe-
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raturen målt i 10 c m dybde var fra kulturens be-
gyndelse »uden jordvarme« højst 4° mindre end 
»med jordvarme«. Gennemsnittet af de to jord-
temperaturer varierede fra 19-25°C. Varmetil-
førslen til jord blev derfor afsluttet d. 7. juni. 

Kortdagsbehandlingen blev påbegyndt d. 6. ju-
ni (uge 23), og forsøget var faktorielt med 3 fæl-
lesparceller og 32 planter pr. parcel. 

Resultater 
Blomstringen var meget ensartet. 'Memento' 
kom i blomst uge 31, mens 'White Spider' og 
'Golden Crystal' blomstrede uge 32. 

Vandmængden og den lille forskel i jordtempe-
raturen havde ikke indflydelse på dannelsen af 
split. Derimod var der vekselvirkning mel lem de 3 
sorter og de 4 plante/stikkemetoder. 

Tabel 2 viser plantehøjde ved kortdagsbehand-
lingens begyndelse og ved blomstring samt pet. 
planter med split. Jo lavere plantehøjden er ved 

begyndelsen af kortdagsbehandlingen, des min-
dre split får man i planterne. Dette gælder alle 3 
sorter, omend i forskellig grad. Plantehøjden ved 
blomstring kan bruges til at vurdere, hvor tidligt 
kortdagsbehandlingen kan begyndes , når en be-
stemt minimum plantehøjde ønskes ved blom-
string. 

Forsøg 4 Experiment 4 
Materialer og metoder 
Forsøg 4 var en videreførelse af forsøg 3 og er 
taget med for at vise , hvordan dannelsen af split 
forløb på en anden årstid. D e samme 3 sorter blev 
plantet eller stukket direkte på bedene i væksthu-
sene d. 28. august 1974 (uge 35) og fik langdagslys 
til d. 2. oktober (uge 40). Derefter blev planterne 
udsat for naturlig kortdag, og blomstringen skete 
sidst i november (uge 47-48) for alle 3 sorter, dvs. 
en relativ tidlig blomstring. 

Tabel 2. Plantehøjde ved kortdagsbehandlingen s begyndelse (KD) og ved blomstring (Bio.) samt pet. planter med 
split. Vekselvirkning mellem sorter og plantning af stiklinger med rod eller stikning på bedet med efterfølgende 

formering under 3 dækkematerialer. 
Plant height at the beginning of the short day treatment (SD), and at flowering (Flo.) and percentage of plants with 
low branching. Interaction between varieties and planting of rooted cuttings or cuttings inserted in the soil of the 
glasshouses with the subsequent propagation covered with 3 materials (white plastic without holes or with 64 holes 

per m2, and green shade net). 

Højde i cm % split 
Height in cm % low 

KD Bio. branch. 
SD Flo. 

'Memento' 
Med rod Rooted 48 111 100 
Hvid plast White plastic 24 91 31 
Do. m. huller Do. with holes 24 90 37 
Skyggenet Shade net 13 75 17 

'White Spider' 
Med rod Rooted 36 96 47 
Hvid plast White plastic 21 84 2 
Do. m. huller Do. with holes 21 82 3 
Skyggenet Shade net 8 63 0 
'Golden Crystal' 
Med rod Rooted 50 104 92 
Hvid plast White plastic 24 86 3 
Do. m. huller Do. with holes 22 82 10 
Skyggenet Shade net 10 66 0 
LSD (0.05) 2 5 9 

249 



Forsøget var faktorielt med og uden sprøjtning 
med 2 promille Alar-85 i 6. kortdagsuge. D e di-
rekte stukne stiklinger blev under formeringen på 
blivestedet dækket med hvid eller klar plastfolie, 
som var med eller uden huller. D e direkte stukne 
blev sammenlignet med samtidigt plantede stik-
linger med rod. Der var 4 fællesparceller og 28 
planter pr. parcel. 

Resultater 
Sprøjtningen med Alar-85 havde ved behandling 
så sent som den 6. kortdagsuge ingen målelig 
indflydelse på pet. planter med split. S o m i forsøg 
3 var det tydeligt, at jo kortere plantehøjde ved 
kortdagsbehandlingens begyndelse , des mindre 
pet. af planterne blev registreret med split ved 
blomstring. 

Der var ingen forskel mel lem de forskellige 
dækkematerialer. Derfor er gennemsnit af dæk-
kematerialer angivet som »uden rod« i tabel 3 til 
sammenligning med de, der var plantet »med 
rod« samtidig med stikning af de direkte stukne. 

Ved sammenligning af tabel 2 og 3 ser man, at 
tendensen er den samme på begge årstider. Jo 
lavere plantehøjde ved kortdagsbehandlingens 
begyndelse , des mindre split. E n nøjagtig sam-
menhæng mellem plantehøjde ved kortdagsbe-
handlingens begyndelse og pet. planter med split 
kan man dog ikke give ud fra tabel 2 og 3. Dette 
må betyde , at også andre faktorer har indflydelse 
på dannelsen af split. Ti lvæksten fra kortdagsbe-
handlingens begyndelse og indtil blomstring har 
været mindst i efterårskulturen (forsøg 4), blandt 
andet på grund af den hurtigere reaktionstid i 
dette forsøg. 

Forsøg 5 Experiment 5 
Materialer og metoder 
I dette forsøg blev der hos sorten 'Memento' til-
stræbt 3 forskellige plantehøjder ved kortdagsbe-
handlingens begyndelse . Dette blev opnået ved at 
plante stiklinger med rod på 3 tidspunkter, d. 3., 
d. 10. og d. 17. september 1974. Planterne fik 
herefter hhv. 5, 4 og 3 ugers langdag. Alle planter 
fik kortdag fra d. 22. oktober. 

Fra kortdagsbehandlingens begyndelse blev 
planterne udsat for samme 11 forskellige tempe-

Tabel 3. Plantehøjde ved kortdagsbehandlingens be-
gyndelse (KD) og ved blomstring (Bio.) samt pet. plan-
ter med split for 3 sorter. Stiklinger plantet med rod eller 
direkte stukket på bedet med efterfølgende formering 
under plastfolie. Direkte stikning er gennemsnit af 4 

dækkematerialer. 
Plant height at the beginning of the short day treatment 
(SD), and at flowering (Flo.), and percentage of plants 
with low branching in 3 varieties. Rooted cuttings 
planted or cuttings directly inserted in the soil with 
subsequent propagation covered with clear or white 
plastic with or without holes. Cuttings directly inserted 

as average of the 4 plastic screens. 

Højde i cm % split 
Height in cm % low 
KD Bio. branch. 
SD Flo. 

'Memento' 
Med rod Rooted 56 96 85 
Uden rod Unrooted 27 64 39 

'White Spider' 
Med rod Rooted 39 82 36 
Uden rod Unrooted 18 54 15 

'Golden Crystal' 
Med rod Rooted 58 104 71 
Uden rod Unrooted 24 71 7 

L S D (0.05) 4 8 11 

raturprogrammer som i forsøg 2, bortset fra at den 
høje dagtemperatur i forsøg 5 blev holdt på 33°C. 

Forsøget var faktorielt og indeholdt desuden 
normal rigelig vanding sammenlignet med en 
vandingspraksis, hvor planterne fik lov til at tørre 
så meget ud mel lem hver vanding, at bladene 
begyndte at miste saftspændingen. Plantetæthe-
den svarede til 40 planter pr. netto m 2 , og der var 8 
planter pr. parcel. 

Resultater 
D e to vandingshyppigheder havde ingen indfly-
delse på splitdannelsen, selv om hyppigst vanding 
gav 4 og 10 cm højere planter ved hhv. kortdags-
behandlingens begyndelse og ved blomstring. 

Virkningen af temperaturprogrammerne skal 
tages med forbehold på grund af manglende fæl-
lesparceller. Når resultaterne sammenlignes med 
forsøg 2, er der dog en tydelig tendens til, at 
blomstringen sinkes med de høje dagtemperatu-
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rer. Jo længere varende høje temperaturer, des 
senere blomstring. Ved 18°C dag og nat under 
hele kulturen blomstrede planter med 5, 4 og 3 
langdagsuger henholdsvis d. 21., 23. og 29. de-
cember med standardafvigelser på 4, 3 og 2 dage. 
Ved høj dagtemperatur de første 8 uger af kort-
dagsperioden blev blomstringen sinket 7 - 8 uger. 

Der var også en tydelig tendens til, at jo tidlige-
re den høje dagtemperatur begyndte og jo længe-
re, den varede, des flere planter blev registreret 
med split. Ved 18° dag og nat var der gennemsnit-
lig 23 pet. planter med split. Ved høje dagtempe-
raturer var der i værste fald omkring 80 pet. med 
split. 

Tabel 4 viser, at også i en sen efterårskultur får 
man en større procentdel af planterne med split j o 
højere, de er ved kortdagsbehandlingens begyn-
delse. Tabel 4 viser desuden, at splitdannelsen 
bliver forstærket hos den enkelte plante med sti-
gende plantehøjde ved kortdagsbehandlingens 
begyndelse . Splitgraderne er vist i figur 1. 

Forsøg 6 Experiment 6 
Materialer og metoder 
Forsøgsplanen var som i forsøg 5, men udført på 
en anden årstid. Kortdagsbehandlingen blev be-
gyndt d. 9. april 1975. Forsøget blev udført med 
sorten 'Memento' efter samme retningslinier s o m 
forsøg 5, bortset fra, at kortdagsbehandlingen fra 

4. kortdagsuge blev undladt natten mel lem lørdag 
og søndag. 

H v o r temperaturen skulle have været holdt på 
18°C o m dagen, kunne den på solrige dage k o m m e 
op på 24°. 

Korresponderende temperaturbehandlinger i 
forsøg 5 og 6 blev placeret i forskellige glaskasser 
af hensyn til eventuel le forskelle mel lem glaskas-
ser. 

Graden af splitdannelse blev i dette forsøg målt 
i cm som længden af en lodret linie fra oversiden 
af midterblomsten til overs iden af højest opra-
gende blomst (figur 3). 

Resultater 
Der var en svag tendens til, at hyppig vanding 
øgede splitgraden i forhold til mindre hyppig van-
ding. Derudover havde vandingshyppigheden in-
gen nævneværdig indflydelse på kulturen. 

S o m i tidligere forsøg blev der færrest pet. af 
planter med split efter færrest ugers langdag. M e n 
selv efter færrest ugers langdag blev der i forsøg 6 
en ret høj pet. af planter med split. Derfor er 
forskellene mel lem pet. planter med split ved 5, 4 
og 3 ugers langdag ikke så store. 

Tabel 5 viser plantehøjden ved kortdagsbe-
handlingens begyndelse og ved blomstring samt 
pet. planter med split i forsøg 6. 

Tabel 4. Plantehøjde hos 'Memento' ved kortdagsbehandlingens begyndelse (KD) og ved blomstring (Bio.). 
Endvidere pet. planter med split og splitgrad hos de enkelte planter efter 5, 4 og 3 langdagsuger. Gns. af 2 

vandingshyppigheder og 11 temperaturprogrammer. 
Plant height in 'Memento' at the beginning of the short day treatment (SD), and at flowering (Flo.). Further the 
percentage of plants with low branching, and degree of low branching in each plant after 5, 4 and 3 weeks of long 

days. Average of 2 irrigation frequencies and 11 temperature programmes. 

Langdags- Højde i cm % split Split-
uger Height in cm % low grad1) 
Weeks of KD Bio. branch. Deg. of 
long days SD Flo. low br.l) 

5 28 58 93 3.2 
4 22 54 76 2.7 
3 16 47 52 2.2 

LSD (0.05) 1 1 10 0.3 

!) Se figur 1 See figure 1 
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Figur 3. Splitgrad målt i cm hos 'Memento'. 
Degree of low branching measured in cm in 'Memento'. 

Tabel 5. Plantehøjde hos 'Memento' ved kortdagsbe-
handlingens begyndelse (KD) og ved blomstring (Bio.) 
samt pet. planter med split efter 5 , 4 og 3 ugers langdag. 
Gns. af 2 vandingshyppigheder og 11 temperaturpro-

grammer. 
Plant height in 'Memento' at the beginning of the short 
day treatment (SD), and at flowering (Flo.), and per-
centage of plants with low branching after 5, 4, and 3 
weeks of long days. Average of 2 irrigation frequences 

and 11 temperature programmes. 

Langdags-
uger 
Weeks of 
long days 

Højde i cm 
Height in cm 
KD Bio. 
SD Flo. 

% split 
% of low 
branching 

5 38 95 99 
4 27 91 96 
3 22 89 83 

LSD (0.05) 1 1 6 

Tabel 6 viser pet. split, splitgrad og blom-
stringsdato ved 11 temperaturprogrammer. L S D 
mellem temperaturprogrammer kan ikke bereg-
nes, da gentagelser mangler. Resultaterne i forsøg 
6 er imidlertid i overenss temmelse med resulta-
terne i forsøg 5. 

Temperaturprogrammernes indflydelse på pet. 
planter med split var kun tydelig med hensyn til, 
at laveste temperatur, 18°C (-24°C) i hele kort-
dagsperioden, gav færrest pet. planter med split. 
Høj dagtemperatur (33°C) efter 4. kortdagsuge 
havde ingen betydning for pet. planter med split. 

Splitgraden målt i cm blev større ved høj dag-
temperatur i de første 4 uger af kortdagsbehand-
lingen. Jo tidligere den høje temperatur forekom 
og jo længere den varede i disse 4 uger, des større 
blev splitgraden. Høj dagtemperatur efter 4. 
kortdagsuge havde kun minimal indflydelse på 
splitgraden. 

Blomstringen begyndte omkring d. 1. juni. 
Høje temperaturer sinkede blomstringen. For-
sinkelsen blev ikke så stor som i forsøg 5, for-
mentlig fordi forsøg 6 blev udført på en mere 
gunstig årstid med hensyn til lysindstråling. 

Forsøg 7 Experiment 7 
Materialer og metoder 
17. forsøg blev det undersøgt, hvilken indflydelse 
moderplante- og stiklingealder samt stiklingens 
placering på moderplanten havde på splitdannel-
sen. Forsøget var faktorielt og indeholdt desuden 
sorterne 'Memento' og 'White Spider'. Disse 
blev behandlet med 5, 4 eller 3 langdagsuger, 
regnet fra stikketidspunktet. 

Stiklinger til unge moderplanter blev stukket d. 
19. februar 1975. D. 5. marts blev disse unge 
moderplanter knebet blødt og - sammen med an-
dre, 5 måneder gamle, moderplanter - plantet på 
en afstand af 12,5 x 12,5 cm. 

En tredjedel af planterne blev knebet d. 26. 
marts, en anden tredjedel d. 9. april og den sidste 
tredjedel d. 23. april. Derved kunne vi d. 21. maj 
høste henholdsvis 8, 6 og 4 uger gamle stiklinger, 
regnet fra sidste knibningstidspunkt. 

Stiklingerne fra den øvre del af moderplanterne 
og stiklingerne fra den nedre del af moderplanter-
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Tabel 6. Pet. planter med split, splitgrad og blomstringsdato ved 11 temperaturprogrammer. Gns. af 2 vandings-
hyppigheder og af 5, 4 og 3 ugers langdag. 

Percentage of plants with low branching and degree of low branching, and flowering date at 11 temperature 
programmes. Day temperature 18-24°C when not 33°C. Average of 2 irrigation frequencies, and of 5,4, and3 weeks 

of long days. 

KD-uge med 33°C dagtemp. % split Splitgrad1) Blomstrings-
SD week with % of low De g. of low dato 
33°C day temp. branch. branching 'J Flowering 

1-8 100 24 3. juli 
1 -6 100 29 24. juni 
1 -4 100 23 19.juni 
1-2 100 15 10.juni 
3 -8 98 15 23 . juni 
3 -6 100 12 16. juni 
3 -4 96 10 8. juni 
5 -8 83 7 12. juni 
5 - 6 90 7 7. juni 
7 - 8 71 6 5. juni 

Ingen None 79 5 2. juni 

!) Se figur 3 See figure 3 

ne udgjorde hvert sit moment i forsøgsfaktoren: 
stiklingeplacering på moderplanterne. 

Stiklingerne blev stukket i Hassel fors Multi-
c o m p 55 jordpotter. D . 11. juni, 3 uger efter stik-
ning, blev de plantet ud i væksthuset . Samtidig 
begyndte kortdagsbehandlingen for 1/3 af plan-
terne. D . 18. juni begyndte kortdagsbehandlingen 
for den anden tredjedel og d. 25. juni for den 
sidste tredjedel af planterne. Forsøget blev af-
sluttet d. 21. august 1975. 

Der var 24 planter pr. parcel med 4 fællespar-
celler. Splitprocenten blev beregnet på grundlag 
af alle 24 planter i parcellen. D e øvrige registre-
ringer blev foretaget på 8 ensplacerede planter i 
hver parcel. 

Resultater 
Behandlingerne havde ingen nævneværdig ind-
f lydelse påblomstringstidspunktet. Blomstringen 
skete i august. Reaktionstiden fra kortdagsbe-
handlingens begyndelse og til blomstring var hos 
'Memento' 55 dage og hos 'White Spider' 60 
dage. 

H o s 'Memento' havde mange planter split alle-
rede ved kortdagsbehandlingens begyndelse . Fi-
gur 4 viser pet. planter med split hos 'Memento' 

på dette tidspunkt. Splitprocenten stiger med 
antallet af langdagsuger og stiklingealder. Des -
uden er splitprocenten størst hos planter, der 
stammer fra den øvre del af moderplanterne. 

H o s 'White Spider' blev der ved kortdagsbe-
handlingens begyndelse kun konstateret split (8 
pet.) hos de planter, der stammede fra 8 uger 
gamle stiklinger fra øverste del af moderplanter-
ne, og som havde fået 5 uger langdag. 

Tabel 7 viser plantehøjde hos 'Memento' og 
'White Spider' ved kortdagsbehandlingens be-
gyndelse og ved blomstring. D e s u d e n viser tabel 
7 pet. planter med split ved blomstring efter 5, 4 
og 3 ugers langdag fra stikning. 

I en snitchrysanthemumkultur med blomstring 
i august må man således regne med en stor pet. 
split hos 'Memento' , hvis stilkene skal have en 
passende længde (ca. 70 cm) ved blomstring. H o s 
'White Spider' har man efter samme retningsli-
nier mulighed for at holde splitprocenten under 
10. 

Forsøg 8 Experiment 8 
Materialer og metoder 
Et forsøg med retardering af blomsterstilklæng-
den hos småblomstrende snitchrysanthemum 
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Pet. split 
Percentage of low branching 

100 r -

J L S D (0.05) 

n Î 
3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

L D - u g e r Weeks of LD 

3 4 5 3 4 5 

S t i k l i n g e a l d e r , u g e r Age of cuttings, weeks from last pinch 

I | Stiklinger fra den øverste halvdel af moderplanteme 
Cuttings from the upper half of the stock plants 

p ™ Stiklinger fra den nederste halvdel af moderplanterne 
E&J Cuttings from the bottom half of the stock plants 

Figur 4. Pet. planter med split ved kortdagsbehandlin-
gens begyndelse hos 'Memento'. Vekselvirkning mel-
lem antal langdagsuger, stiklingealder og stiklingepla-
cering på moderplanterne. Gns. af moderplantealder. 
Percentage of plants with low branching at the begin-
ning of the short day treatment in 'Memento'. Interac-
tion between number of weeks of long days, age of 
cuttings, and placement of the cuttings on the stock 

plants. Average of stock plant ages. 

blev udført med 9 sorter. Stiklinger med rod blev 
plantet i væksthus d. 6. august 1975 og fik naturlig 
daglængde i hele kulturperioden. På grund af 
varmt vejr i august samt rigelig vanding, k o m 
planterne hurtigt i gang med væksten og blev re-
lativt høje. 

Resultater 
D e tidligere forsøg har vist, at høje planter er 
tilbøjelige til at have mere split end lave planter. 
D e 9 sorter i forsøg 8 havde derfor alle mere eller 
mindre split. Resultaterne kan derfor vise , hvilke 
af de 9 sorter, der er mest henholdsvis mindst 
tilbøjelige til at få split. 

Tabel 7. Plantehøjde hos 'Memento' og 'White Spider' 
ved kortdagsbehandlingens begyndelse (KD) og ved 
blomstring (Bio.) samt pet. planter med split ved blom-
string efter 5, 4 og 3 ugers langdag fra stikning. Gns. af 
moderplante- og stiklingealder samt af stiklingeplace-

ring på moderplanten. 
Plant height in 'Memento' and 'White Spider' at the 
beginning of the short day treatment (SD) and at flow-
ering (Flo.), and percentage of plants with low branch-
ing at flowering after 5,4, and3 weeks of long days from 
insertion. Average of the age of the stock plants and of 
the cuttings, and average of the cuttings from the upper 

or bottom half of the stock plants. 

Ugers 
langdag 
Weeks of 
long days 

Plantehøjde i cm 
Plant height in cm 

KD Bio. 
SD Flo. 

% split 
% of low 

branching 

'Memento' 
5 
4 
3 

'White Spider' 
5 
4 
3 

LSD (0.05) 

36 
23 
16 

25 
18 
13 

99 
81 
69 

80 
66 
56 

78 
69 
66 

13 
6 
4 

Tabel 8 viser blomstringsdato, plantehøjde og 
pet. split målt og registreret på 7 planter pr. par-
cel , i alt 126 ubehandlede planter pr. sort svaren-
de til 18 fællesparceller. Når man sammenligner 
sorterne indbyrdes, er der ingen sammenhæng 
mellem plantehøjde ved blomstring og pet. plan-
ter med split. 

Sprøjtning med vækstretarderende stoffer 1-3 
gange i perioden 9. september til 7. oktober gav 
kun lidt færre planter med split. Disse behandlin-
ger er derfor ikke vist i denne sammenhæng. 

Diskussion 
Sorter 
Allerede i forsøg 1 (tabel 1) viste det sig, at der var 
store sortsforskelle med hensyn til splitdannelse. 
De følgende forsøg med mere end én sort be-
kræftede dette. 

Der er ingen sammenhæng mel lem, hvor høj 
(kraftigtvoksende) en sort er, og hvor stor pet. af 
planterne, der har split. En sort med svag vækst , 
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Tabel 8. Blomstringsdato, plantehøjde og pet. split ved 
blomstring hos ubehandlede planter i 9 sorter. 

Flowering date, plant height, and percentage of low 
branching at flowering in 9 varieties grown in natural 
season. Rooted cuttings planted August 6. The tall 
growth was due to hot weather and generous watering. 

Average of 18 replications with 7 plants per plot. 

Sort Blomstring Plante- % split 
Variety Flowering højde % of low 

Dato Date Height branching 
cm 

'Galaxy' 2. dec. 144 63 
'Nina' 6. nov. 139 100 
'Judith' 10. nov. 136 92 
'Yellow Sands' 11. nov. 134 100 
'Dark Delight' 11. nov. 119 20 
'Memento' 10. nov. 118 88 
'Geischa' 16. nov. 116 100 
'Dramatic' 6. nov. 112 67 
'Rosa Japaner' 10. nov. 77 100 
LSD (0.05) 1 . dag day 2 9 

knoppen. Dette er, hvad vi kalder split. Der er 
endvidere fundet en sammenhæng mellem, hvor 
hurtigt blomsterdannelsen sker i langdag hos de 
forskellige sorter og deres tilbøjelighed til at 
splitte. Jo tidligere blomsterinitiering, des mere 
split. En sort som 'Bright Golden Anne' initierede 
blomsterknop allerede 3-4 uger efter knibning (i 
juni), mens der gik mere end 8 uger hos 'Yellow 
Spid er' og ' Tuneful'. 

Ved afprøvning af nye sorter bør man derfor 
dyrke hver sort i langdag indtil blomsterinitiering. 
Derved kan man karakterisere sorternes tilbøje-
lighed til splitdannelse. Det vil formentlig være 
nødvendigt at prøve enten alle sorter på samme 
årstid eller alle sorter på flere årstider. Den sidst-
nævnte metode kan tillige give oplysning om, 
hvor tidligt kortdagsbehandling skal begyndes på 
de forskellige årstider for eventuelt helt at undgå 
split. 

f.eks. 'Rosa Japaner' kan godt være mere tilbøje-
lig til at få split end sorter med kraftigere vækst 
(tabel 8). Dette hindrer dog ikke, at derhos én sort 
kan være sammenhæng mellem plantehøjde -
enten ved kortdagbehandlingens begyndelse eller 
ved blomstring - og pet. planter med split (tabel 2, 
3, 4, 5 og 7). 

Sorten 'Deep Tuneful' havde i forsøg 1 kun en 
lille procentdel af planter med split. De få planter 
med split havde imidlertid en kraftig splitdannelse 
(splitgrad). En lille splitprocent er derfor ikke 
ubetinget synonym med svag splitdannelse hos de 
enkelte planter. 

I forsøg 5 (tabel 4) med sorten 'Memento' var 
der en ret stor procentdel af planterne med split. I 
et sådant tilfælde ser det ud til, at jo større pro-
centdel af planter med split, des kraftigere er 
splitgraden. Resultaterne i tabel 6 støtter denne 
opfattelse. 

Cockshull (1975) har i forsøg med mange ame-
rikanske chrysanthemumsorter vist, at ved uaf-
brudt dyrkning i langdag vil alle sorter før eller 
senere danne en knop på hovedskuddet. Uden 
kortdag vil denne knop ikke udvikles til blomst. I 
stedet vil der bryde sideskud frem under hoved-

Moderplantealder 
I forsøg 7 kunne vi ikke konstatere forskelle på 
splitdannelsen hos planter taget fra helt unge og 
ca. 5 måneder gamle moderplanter. Sand og Moe 
(1980) har derimod med europæiske dagneutrale 
chrysanthemumsorter (friland schrysanthemum) 
fået tidligere knopsætning (det vil sige færre antal 
blade under blomsterknoppen) hos planter taget 
fra ca. 7 måneder gamle moderplanter end hos 
planter fra unge moderplanter, der kun har været 
knebet én gang. 

Stiklinger 
I forsøg 7 viste det sig, at stiklingealderen havde 
stor indflydelse på antallet af planter med split. Jo 
tidligere stiklingerne blev taget fra moderplanter-
ne efter sidste knibning eller høst af stiklinger, des 
færre planter fik split. 

Dette bekræftes af Sand og Moe (1980), som 
hos 3-6 uger gamle stiklinger af europæiske chry-
santhemumsorter fandt færre antal blade under 
blomsterknoppen og dermed tidligere knopsæt-
ning, jo ældre stiklingerne var ved høst. 

Ligeledes i forsøg 7 fik flere planter split, når 
stiklingerne var taget fra den øverste halvdel af 
moderplanterne, end når de var taget fra den ne-
derste halvdel. Planterne fra øverste halvdel af 

255 



moderplanterne har formentlig et større vækst-
potentiale og modtager større lysmængde end de 
lavere siddende stiklinger. Derved initierer de 
højest siddende stiklinger de tidligste blomster og 
har sandsynligvis derfor den største tilbøjelighed 
til splitdannelse (se efterfølgende afsnit om lys). 

Langdagsperiode 
Plantehøjden ved kortdagsbehandlingens begyn-
delse bestemmes i vid udstrækning ved den for-
udgående langdagsperiodes længde. Det blev 
derfor tidligt klart, at langdagsperiodens længde 
havde stor indflydelse på antallet af planter med 
split (forsøg 3). 

Dette blev efterprøvet i forsøg 5, 6 og 7. Resul-
taterne i tabel 4, 5 og 7 samt i figur 4 bekræfter, at 
langdagsperioden skal være så kort som mulig, 
hvis man vil tilstræbe mindst mulig split. Planter-
ne skal derfor ikke produceres højere end strengt 
nødvendigt for at få dem i bedste sortering. Dette 
falder sammen med, at man af hensyn til rentabi-
liteten ønsker så kort kulturtid som muligt. 

Resultaterne i forsøgene kan for de undersøgte 
sorter og årstider være vejledende for, hvor høje 
planterne skal være ved kortdagsbehandlingens 
begyndelse for at opnå en ønsket sluthøjde. 

Forskellige former for split kan man få ved at 
give afbrudt kortdag på forskellige tidspunkter og 
af forskellig varighed (Post, 1950). Afbrudt kort-
dag blev imidlertid ikke brugt i danske gartnerier, 
da forsøg 1-8 blev planlagt og udført. Nu bruger 
mange danske gartnere afbrudt kortdag både til 
efterårshold og tidlig vinterdyrkning. Dette må 
der tages hensyn til ved brug af resultaterne fra 
forsøg 4 og 5. 

Temperatur 
Når solen skinner, kan der forekomme ret høje 
temperaturer under mørklægningsmaterialet (fi-
gur 2). Temperaturer på over 30°C er ikke ual-
mindelige, selv om de måske først og sidst på 
dagen kan undgås med mere moderne mørklæg-
ningsudstyr (automatiske og reflekterende gardi-
ner) end anvendt i forsøgene. 

I forsøg 2 var der ingen forskel på splitdannel-
sen mellem temperaturerne 18 og 30°C. Dette 

skyldes formentlig den korte langdagsperiode, 
som generelt var årsag til ringe splitdannelse. 

I forsøg 5 var der en tydelig tendens til mere 
splitdannelse ved høj temperatur. 

Forsøg 6 viste endvidere, at efter 4. kortdagsu-
ge har høj temperatur (33°C) ingen indflydelse på 
antal planter med split. Jo tidligere den høje tem-
peratur forekom, og jo længere den varede i de 4 
første kortdagsuger, des større blev splitgraden. 

Cockshull (1975) fandt, at temperaturer mellem 
16 og 28° havde relativ lille indflydelse på ini-
tieringen af blomsterne ved uafbrudt belysning 
(langdag). 

Det vil sige, at temperaturens indflydelse på 
splitdannelsen begynder omkring de 30°C. 

Sand og Moe (1980) fandt, at lav temperatur (9 
og 15°C) til moderplanter af friland schrysanthe-
mum gav tidligere knopdannelse, end hvis mo-
derplanterne blev dyrket ved 21°C. Hvis det 
samme gælder for helårs sorterne til væksthus vil 
optimumtemperaturen for mindst mulig split væ-
re 16-28°C. 

Lys 
I danske gartnerier opstår problemerne med split 
især om sommeren. De 8 udførte forsøg repræ-
senterer kulturer med tidligste og seneste stik-
ning, henholdsvis fra sidst i februar til først i 
september. Det viste sig at være vanskeligt helt at 
undgå split i denne periode, hvor kulturerne 
blomstrede fra omkring 1. juni til omkring 1. de-
cember. 

Cockshull (1975) fandt en sammenhæng mellem 
lysmængden pr. dag og hvor tidligt 12 chrysan-
themumsorter danner blomsterknop i langdag. 
Ved en indstråling af synligt lys på 10,4 MJ pr. m2 

pr. dag (svarende til den daglige lysmængde under 
Saran skyggemateriale i middelhavsegnene fra 
april til august) fik man tidligere initiering af 
blomsterne samt lavere antal blade før blomster-
initiering end ved 1,3 MJ pr. m2 pr. dag. Ved 
endnu mindre indstråling pr. dag (0,65 MJ, sva-
rende til lysmængden på mørke danske vinterda-
ge) fik man en betydelig forsinkelse af initieringen 
af blomsterne, og antallet af blade under blom-
sterne blev forøget mærkbart. 
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Dette er forklaringen på, at man får split tidlige-
re og hos flere planter, hvis planterne modtager 
en stor lysmængde pr. dag. Hvis stiklingerne 
samtidig stammer fra moderplanter dyrket ved 
høj indstråling, bliver splitdanneisen yderligere 
fremmet. 

Andre faktorer 
Mørklægningsmaterialet og gødningskoncentra-
tionen (forsøg 1) samt vandingsmængden og 
-hyppigheden (forsøg 3, 5 og 6) havde under de 
afprøvede betingelser ingen indflydelse på split-
dannelsen. Dog bortset fra, at hyppig vanding 
kunne give en svag tendens til øget splitdannelse i 
forhold til mindre hyppig vanding (forsøg 6). 

Konklusion 
Ud fra forsøgenes resultater og litteraturen kan 
man give følgende anvisninger på, hvordan man 
bedst undgår split. 
1. Vælg sorter med lille tilbøjelighed til splitdan-

nelse. 
2. Moderplanterne bør ikke være mere end ca. 5 

måneder gamle. Det er dog lidt usikkert, hvor 
vigtig denne forholdsregel er. 

3. Stiklingealderen, regnet fra sidste knibning 
eller fra høst af stiklinger på moderplanten, 
bør være så lav som muligt. 

4. Stiklinger fra øverste halvdel af moderplan-
terne får tidligere split end stiklinger fra neder-
ste halvdel. Dette kan måske motivere til høst 
af stiklinger ad 2 gange for at få stiklinger med 
ens tilbøjelighed til split. F.eks. ved at høste 
med én uges mellemrum, hvor de øverste stik-
linger høstes først. 

5. Langdagsperioden skal ikke være længere end 
højst nødvendigt til at få planterne tilstrække-
lig høje til 1. sortering. 

6. Temperaturen til moderplanter og under 
dyrkningen af salgsproduktet skal indtil 4. 
kortdagsuge være mellem 16-28°C. Både lave-
re og højere temperaturer øger splitdannelsen. 

7. I sommerperioden modtager planterne store 
lysmængder. Lyset fremmer initieringen af 
blomsterne under langdagsforhold og øger 
dermed splitdannelsen. I sommerperioden 
skal man derfor især være opmærksom på mu-
ligheden for tidlig høst af stiklinger og afkort-
ning af langdagsperioden. 
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