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Resume 
Formering af elefantgræs, Miscanthus sinensis Anderss. 'Giganteus' sker bedst gennem deling af det un
derjordiske stængelsystem. FrØformering er ikke mulig i Danmark. 

Stykker af den underjordiske stængel af 8-10 cm's længde og med 3-4 knopper bliver lagt direkte i jor
den i begyndelsen af maj i 3-6 cm dybde. Plantetæthed på ca. 10.000 planter pr. ha anses for passende 
til en produktionsperiode på ca. 10 år. 

Væksthusdrevne småplanter er bedst egnede til etablering af moderplantearealer, hvor 4-6 cm jord
stængelstykker bliver pottet 4-6 uger før udplantningen. Moderplanter er mest velegnede i 2-3 års alde
ren. 

Planter fra 4 cm jordstængelstykker og fra juni-lagte jordstængelstykker får større og flere vinterska
der end planter fra 10 cm stykker og stykker lagt i maj. 

Plantehøjde, skudantal og mængden af formeringsmateriale fra moderplanterne favoriseres ligele
des af tidlig lægning af 10 cm stykker. 

Bedst jordstængeludbytte bliver opnået ved opgravning af moderplanter i november og lagring i 
udelt stand i kule. Deling kan ske i løbet afvinteren. Delte jordstængler skal opbevares ved 0-+ l°Cind
til brug. 

Nøgleord: Elefantgræs, Miscanthus sinensis 'Giganteus', vegetativ formering, plantetæthed, plantetidspunkt, 
plantedybde, vinterdødelighed, plantehøjde, skudantal, cellulose, fiber. 

Summary 
Propagation of Miscanthus sinensis Anderss. 'Giganteus' is made through the division of the subterra
nean stem system (rhizome system). Propagation by seed is not possibie in Denmark. Pieces of 
rhizomes, 8-10 cm long, with 3-4 buds are planted directly in the beginning of May, 3-6 cm below the 
soil surface. Plant densities of 10,000 per ha are considered suitable. 

Plants from 4 cm pieces of rhizomes and from rhizomes planted in June had greater winter damages 
than plants from 10 cm pieces and pieces planted in May. 

Shoot length, number of shoots and the amount of propagation material from mother plants were 
favoured by early planting of 10 cm pieces. 
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Plantlets forced in greenhouses may be used for the establishment of mother plant areas. Rhizome 
pieces of 4-6 cm length were potted four to six weeks previous to transplanting. Mother plants are con
sidered most suitable at the age of 2-3 years. 

The highest yield of rhizomes was obtained by digging up mother plants in November and by storing 
them in pits, dividing them during winter. Divided rhizomes must be kept at 0-+ 1°C until use. 

Key words: Miscanthus sinensis 'Giganteus', vegetative propagation, plant density, planting time, planting depth, 
winter mortality, shoot length, number of shoots, cellulose, fibre. 

Indledning 
Elefantgræs (Miscanthus sinensis 'Giganteus') bli
ver i øjeblikket afprøvet af Institut for Landskabs
planter i Hornum som en alternativ landbrugs af
grøde til industrielt formål. 

Det primære formål er anvendelse som råstof
plante til cellulosefremstilling. Her vil elefant
græscellulose kunne indgå som en erstatning for 
importeret løvtræscellulose. Elefantgræsfibre har 
omtrent samme egenskaber som træfibre. 

Ud over danske forsøg er der i Ukraine foreta
get undersøgelser med elefantgræs som råstof
kilde til celluloseindustrien (3). Det blev anset for 
brugbart og anbefalet til anvendelse i stor måle
stok i skovfattige områder. Sorten er dog ikke an
givet. 

Elefantgræs tænkes også anvendt i en anden 
sammenhæng, nemlig som energiafgrøde. Den 
kan med sin store produktion supplere eller er
statte halm som fast brændsel til halmfyr. Pilotun
dersøgelser har afsløret en god brændværdi i ele
fantgræshalm. 

Klonen M. sinensis 'Giganteus' blomstrer kun 
undtagelsesvis under danske klimabetingelser, og 
frøsætning er kun konstateret i et tilfælde. Uden 
en forudgående forædlingsproces vil det ikke 
være ønskeligt at basere en elefantgræsproduk
tion på frøplanter. I omtalte tilfælde af frøsætning 
i Danmark var den genetiske variation i frømate
rialet meget stor. 

Derfor er vegetativ formering, i dette tilfælde 
deling af underjordiske stængler, den eneste brug
bare formeringsrnetode i dag. Meristemforme
ring er for bekostelig og vil betyde, at etablerings
fasen vil blive et år længere end ved deling af jord
stænglerne. 
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Baggrunden for undersøgelsen er ønsket om at 
finde en formeringsrnetode, som på en gang er 
billig, mindst mulig arbejdskrævende, og som gi
ver god etablering. Det er disse aspekter, som er 
blevet undersøgt og som fortsat undersøges. 

Materialer og metoder 
Der blev i foråret 1985 (tabel 1) og foråret 1986 
(tabel 2) igangsat formeringsforsøg, hvor en 
række faktorers indflydelse på etableringen blev 
analyseret. 

De 4 cm jordstængelstykker, som blev anvendt 
i potteforsøg, blev sat til spiring i væksthus (be
handling 1, 2 og 5) eller i plastboble (behandling 
3). I 1985 anvendtes 10 cm plastpotter, mens der i 
1986 blev brugt 7,5 cm paperpotter. Vækstmediet 
bestod af spagnum, stenuld og sand, blandet i for
holdet 3:1:1. 

Efter rodning blev potterne vandet med 1%0 
Hornumblanding (2) efter behov. Indtil da blev 
jorden holdt fugtig med vand uden næring. 

Småplanter fra potteforsøgene samt jordstæng
ler blev plantetIlagt manuelt i parceller li 6,5 m X 

2 m. Der var fire fællesparceller. 
Småplanter blev udplantet med fire planter pr. 

m2
. Jordstængelstykker blev lagt med en tæthed 

på ni pr. m2 i 1985 og fire pr. m2 i 1986. 
Stykkerne blev i 1985 lagt med knopperne 

opad, mens der ved 1986-lægningen ikke blev ta
get hensyn til knoppernes position, hvilket blev 
gjort for at få et indtryk af spiringen ved fremtidig 
maskinel lægning. 

Ved lægning/plantning blev der grundgØdet 
med NPK handelsgødning 14-4-17, svarende til 50 
kg N, 14 kg P og 59,5 kg K pr. ha. 



Tabel l. Elleve forskellige behandlinger igangsat foråret 1985. Behandling 1, 2 og 5 er drivning i væksthus, behand
ling 3 er drivning i plastboble. De øvrige behandlinger er direkte lægning på friland. Opbevaring afklippede jord. 

stængler i kølerum ved oDe. • ' 
Eleven different treatments started in the spring of 1985. Treatments 1, 2 and 5 forced in greenhPuse, treatme;'t.] forced 
in polythene tunnel. The other treatments are direct planting outdoors. Storage of rhizomes after division in cvld frt,(}1tz 

at~ " 

Behandlings- Jordstængel- Klippe-
nummer længde (cm) dato 
Treatment Rhizome Date of rhizome 
number length (cm) division 

1 4 26-28.03 
2 4 26-28.03 
3 4 26-28.03 
4 10 26-28.03 
5 4 24-25.04 
6 4 24-25.04 
7 4 24-25.04 
8 10 24-25.04 
9 10 24-25.04 

10 4 29.05 
11 10 29.05 

Som mål for etableringssuccesen i de enkelte 
behandlinger og dermed for planternes vitalitet 
blev benyttet: 

a) Fremspiring (kun ved direkte lægning). 
b) Højdetilvækst og sluthøjde. 
c) Skudtilvækst og antal skud ved afslutningen af 

vækstsæsonen . 
d) Overvintringsevne. 
e) Mængden af brugbart formeringsmateriale ef

ter to sæsoners vækst. 

Potte-
dato 

Dateof 
potting 

01.04 
01.05 
01.05 

01.05 

U dplantnings-
dato 

Dateof 
transplanting 

22.05 
14.06 
14.06 

14.06 

Lægge-, 
datQ 

Date o/direct 
plan/hig 

31.05 

06.05 
04.06 
06.05 
04.06 
06.06 
06.06 

Planterne, der blev benyttet som moderplanter 
(til pkt. e), blev udvalgt fra forsøgsparcellerne, 
som blev etableret i foråret 1985. 

Hvor der var udplantet småplanter, blev der i 
efteråret 1985 systematisk udvalgt 20 planter pr. 
parcel, mens 36 planter blev udvalgt fra behand
lingerne 4,6,8,9 og 11, hvor stykker blev lagt di
rekte. Differencen mellem disse tal og antallene i 
tabelS skyldes vinterdødelighed i vinteren 85/86. 

Behandlingerne 7 og 10 blev udeladt pga. for 
stor vinterdødelighed, hvilket gjorde, at plan-

Tabel 2. Syv forskellige behandlinger igangsat efteråret 1985 (la) eller foråret 1986. Behandlingerne la, 2a og 3a dre
vet i væksthus. De øvrige behandlinger er direkte lægning på friland. 

Seven different treatments started in the autumn of 1985 (la) or in the spring of 1986. Treatments la, 2a and 3aforced 
in greenhouse. The other treatments are direct planting outdoors. 

Behandlings- Klippe- Potte- Udplantnings- Lægge- Læggedybde 
nummer dato dato dato dato (cm) 
Treatment Date of rhizome Dateof Dateof Date of direct Depth og direct 
number division potting transplanting planting planting (cm) 

la 12-13.11 22.04 14.05 
2a 14-15.04 22.04 14.05 
3a 09.05 20.05 19.06 
4a 14-15.04 12.05 2 
5a 16-17.04 12-13.05 6 
6a 16-17.04 13.05 10 
7a 09.05 18.06 6 
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terne ikke kunne betragtes som repræsentative 
for behandlingerne. 

Resultater og diskussion 
Fremspiring 
Jordstængelstykker lagt direkte i maj 1985 var 10-
25 dage om at spire, mens stykker lagt midt i juni 
spirede i løbet af 3-5 dage. Fremspiringen i 1986 
blev ikke måleligt forringet af, at stykkerne blev 
lagt uden hensyntagen til, om knopperne vendte 
op eller ned. Derfor er der intet til hinder for ma
skinellægning. 

Læggedybden i 1986-forsøget havde indfly
delse på spiringshastigheden og spiringsprocen
ten. Tso-værdien er det antal døgn, der forlØber, 
inden 50% af samtlige spirende jordstængelstyk
ker er spiret. Tabel 3 viser, at tSO-værdien var 29 
døgn ved en læggedybde på 2 cm; 35 døgn ved 6 
cm og 38 døgn ved 10 cm. 75,0% af stykkerne lagt 
i 2 cm dybde spirede, mens hhv. 60,0% og 52,3% 
spirede ved lægning i 6 og 10 cm dybde. 

Lægning medio juni 1986 (behandling 7a) gav 
en tSO-værdi på 10 døgn. Umiddelbart efter denne 

lægning blev arealet vandet, hvilket i kombina
tion med en højere jordtemperatur medvirkede 
til en bedre og hurtigere spiring end i de netop 
nævnte behandlinger. Jordtemperaturen spiller 
en væsentlig rolle for spiringshastigheden. Styk
kerne spirer ikke, før jorden har en temperatur på 
ca. lOaC. Nærmere undersøgelser af jordtempera
turens indflydelse på spiringen vil fremkomme i 
en senere publikation. 

Der var dårligere spiring hos 4 cm rhizomstyk
ker end hos 10 cm stykker (tabel 4). Tendensen 
blev yderligere markant ved sen lægning og især 
ved sen lægning af sent klippet materiale (behand
ling 10). 

Højdetilvækst og sluthøjde 
Udplantede planter havde en hurtigere højdetil
vækst end planter fra direkte lagte jordstængel
stykker. 

Planter fra 10 cm stykker havde desuden en hur
tigere tilvækst end planter fra 4 cm stykker. Det 
skyldes formentlig den forøgede mængde oplags
næring i 10 cm stykkerne. Det større antal knop-

Tabel 3. Indflydelsen af forskellige behandlinger (se tabel 2) på forskellige parametre. Planter etableret i 1986. For
skellige bogstaver efter talværdierne indikerer signifikante forskelle på gennemsnitsværdier på 5%-niveau. Student's 

t-test er anvendt. 
The influence of different treatments (see table 2) on various parameters. Plants planted in 1986. Different letters folIow
ing numerical values indicate signifieant differences between the mean values on a 5 per cent level. Student's t-test has 

been used. 

Gennemsnitligt antal Procentvis tilvækst i 
skud (august) og an- skudantal i perioden 

Behandlings- tal veludviklede strå august-{)ktober 
nummer (oktober) pr. plante 1986 

Mean number of Percentage increase 
shoots (August) and in number of shoots 

number of well-devel- in the period of 
Treatment oped shoots per plant August-October 
number (October) 1986 

August '86 Oktober '86 
August'86 October'86 

la 11,74 a 8,63 a -1,9 a 
2a 9,39 b 6,63 b 20,8 b 
3a 7,61 c 1,21 c 31,8 c 
4a 5,93 c 0,96 c 55,5 d 
5a 4,72 d 0,68 c 73,1 e 
6a 3,65 e 0,29 d 83,6 f 
7a 2,43 f 0,04 e 102,1 g 

• Vanding umiddelbart efter lægning 
Watering immediately af ter direct planting 
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Gennemsnitlig 
plantehøjde (cm) 

i november 
1986 

Mean shoot length 
(cm) in November 

1986 

204,75 a 
187,25 a 
133,75 b 
131,25 b 
121,25 b 
115,33 bc 

95,38 d 

Spiring 
(%) 

Sprouting 
(%) 

75,0 b 
60,0 c 
52,3 cd 
85,4 a 

(so 

(døgn) 

t'0 
(days) 

29 b 
35 a 
38 a 
10 c' 



Tabel 4. Gennemsnitlig spiringsprocent for behandlin
ger med direkte lægning udført i 1985. Behandlingsnum
mer forklaret i tabel 1. Forskellige bogstaver indikerer 
signifikant forskel på gennemsnitsværdier på 5%-ni-

veau. Student's t-test anvendt. 
Mean percentage sprouting for treatments dealing with di
rect planting earried out in 1985. Treatment number 
explained in Table 1. Different letters indicate significant 
difference between mean values on a 5 per cent level. Stu-

dent's t-test used. 
Gennemsnitlig spiringsprocent 

Behandlings- Jordstængel- pr. 11. juli 1985 
nummer længde (cm) ± Standardafvigelse 

Mean percentage sprouting 
Treatment Rhizome on 11 July 1985 
number length (cm) ± Standard deviation 

4 10 85,1 a ± 6,0 
6 4 74,7 b ± 3,3 
7 4 72,7 b ± 9,3 
8 10 90,3 a ± 6,2 
9 10 88,3 a ± 4,6 

10 4 58,4 c ± 2,4 
11 10 88,0 a ± 4,9 

per og rodanlæg hos 10 cm rhizomstykker medvir
kede sandsynligvis også til den forøgede vækstha
stighed. Forøgelsen af væksthastigheden var på 
17-26% hos planter fra 10 cm stykker sammenlig
net med planter fra 4 cm stykker. 
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Behandlingsnummer 
6 

Sent lagte/plantede individer havde ud over en 
hurtigere spiringshastighed også en relativt større 
væksthastighed i en kort periode. Derefter faldt 
væksthastigheden til et lavere niveau end for tid
ligt plantede individer (fig. 4). Derfor blev plante
højden for sent lagte/plantede individer mindre 
end for tidligere lagte/plantede individer (fig_ 1) 
og afmodningen af stråene var dårligere. 

Elefantgræsplanterne opnåede maksimal 
højde (sluthøjden) primo-medio november. Væk
sten stopper, når temperaturen når +soC, mens 
0-+3°C ikke stopper væksten. Tolerancen over 
for nattefrost bliver sandsynligvis højere jo senere 
på efteråret frosten kommer. 

Tidligt pottede og tidligt udplantede planter 
(behandling 1) havde den største stængelhøjde. 
Direkte lægning gav mindre planter end potning 
(fig. 1). Kun ved brug af 10 cm stykkerlagt tidligt 
(behandling 8) opnåedes en plantehøjde, som 
kunne stå mål med højden hos udplantede plan
ter. 

Sen lægning af 4 cm stykker gav ikke uventet en 
meget ringe stængeludvikling. Efter første vækst
sæson var sluthøjden i behandling 7 og 10 kun 100 
cm mod 181 cm ved behandling 1. 

100 

rlLSD 
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7 8 9 10 11 
Treatment number 

Fig. 1. Gennemsnitlig plantehøjde d. 22. oktober 1985 (hvide søjler) og overvintringsprocent efter vinteren 19851 
86 (skraverede søjler) for planter, etablerede i foråret 1985. Behandlingsnumre forklaret i tabel 1. LSD på S%-ni

veau er angivet. 
Mean shoot length an 22 Oetaber 1985 (apen bars) and per cent survival after the winter af 1985186 (hatehed bars) af 

plants established in the spring of 1985. Treatment numbers explained in Table 1. LSD an a 5% level is shawn. 
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Der var en nøje sammenhæng (r=0,91) mellem 
sluthøjden efter første sæson og sluthøjden efter 
anden sæson. Efter anden vækstsæson var sluthøj
den 55-70% større end året før. 

Fig. 2 viser, at pottede behandlinger gaven 
»sluthøjde« i september 1986 på 250-280 cm, 
mens behandling 10 med sent lagte 4 cm stykker 
gaven højde på 155 cm. HØjdetilvæksten fra me
dio september til medio november, hvor sluthøj
den normalt måles, er ganske få cm (4). 

En en gang opnået fordel i størrelse og vitalitet 
synes fastholdt i hvert fald det næste og sandsyn
ligvis også de næste år og vil ikke blive udlignet. 
Dette forhold er fundet hos mange afgrøder og 
ukrudtsarter (1). 

Læggedybden havde en signifikant indflydelse 
på skududviklingen med bedst udvikling ved 2 cm 

300 r-

25 0,..-

læggedybde (behandling 4a). Risiko for udtørring 
er dog til stede ved lægning så tæt på jordoverfla
den. 

Skudtilvækst og endeligt antal skud 

Også mht. antal skud pr. plante blev der fundet 
samme mønster, som gjaldt for stængelhøjden, 
nemlig at pottede planter udviklede flere skud 
end planter fra direkte lagte jordstængelstykker. 
Kun planter fra 10 cm stykker, lagt tidligt (be
handling 8) kunne måle sig med pottede planter 
(fig. 3). 

Antallet af veludviklede skud efter 2. vækstsæ
son (stængler, som afmodnes i en højde af mini
mum 1 m) var tæt korreleret til de totale antal 
skud (veludviklede + urteagtige) året før 
(r=0,89). 

Tidspunktet for optagning af moderplanter in
fluerede på procentdelen af skuddene som defi
neredes som veludviklede (tabel 3). 

Moderplanter opgravet i november har sent an
lagte endeknopper intakte, mens moderplanter 
opgravet i april oftest har fået frostskader netop 
på disse knopper. Jordstængelstykker fra novem
ber-optagningen er derfor i højere grad stykker 
med endeknopper, mens stykker fra april-optag
ningen ofte må spire fra sideknopper bag øde
lagte endeknopper. 

I LSD Jordstængelstykker fra novemberoptagningen 

ol-

.' . 
'.' 

;o.r-: O~ Q~ ,) •... ~ .~ ;:::: ;::: ~ ~ ;::: 
, 15 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Bena6c:1lingsnummer Treatment number 

Fig.· 2. Gennemsnitlig plantehøjde d. 23. september 
1986 for planter etableret i 1985 (2-årsplanter). Be
handlingsnumre forklaret i tabel 1. LSD på 5%-niveau 

er angivet. 
Mean shoot length on 23 September 1986 o/ plants estab
lished in the spring 0/1985 (2 year old plants). Treatment 
numbers explained in Table 1. LSD on a 5% level is 

shown. 
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producerede signifikant flere veludviklede skud 
end stykker fra april (tabel 3). Det vil sige, at af
modningen blev bedre, når efterårsopgravede 
stykker blev benyttet. Til gengæld producerede 
forårsopgravede stykker skud helt frem til okto
ber, mens efterårsopgravede rhizomer stoppede 
dannelsen af nye skud i august. 

Overvintringsevne 
Der var overensstemmelse mellem den gennem
snitlige skudhøjde efter første vækstsæson (1985) 
og procentdelen af overvintrede planter efter vin
teren 1985-86 (r=0,87). 

Planter med skudhøjde efter første sæson på 
omkring 1 m blev meget stærkt beskadigede, 
mens planter fra potteforsøg og direkte lagte, 10 
cm stykker, blev meget lidt skadede af frosten. 



llLSD 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Behandlingsnummer Treatment number 

Fig. 3. Gennemsnitligt totalt antal skud pr. plante efter første vækst sæson (hvide søjler). Gennemsnitligt antal 
veludviklede strå pr. plante efter anden vækstsæson (skraverede søjler). Veludviklede strå er strå med tydelig af-

modning til minimum 100 cm højde. Behandlingsnumre forklaret i tabel l. LSD på S%-niveau er angivet. 
Mean total number of shoots per plant of plants measured af ter the first growth season (white bars). Mean number of 
well-developed shoots per plant of plants measured af ter the second growth season (hatehed bars). Well-developed 
shoots are straw, which are clearly ripened at the height of at least 100 cm. Treatment numbers explained in Table 1. LSD 

on a 5% level is shown. 
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Behandlingsnummer Treatment number 

Fig. 4. Gennemsnitlig højdetilvækst (cm pr. døgn) i juli 
1986. LSD på SO/o-niveau er angivet. 

Mean increase in shoot length (cm per day) in July 1986. 
LSD on a 5% level is shown. 

Dvs. at sent lagte, 4 cm stykker var hårdest med
tagne, mens pottede planter og tidligt lagte 10 cm 
stykker var afmodnede og derfor modstod frosten 
bedst. 

For at undgå frostbeskadigelser af endeskudde
ne, der ligger i jordoverfladen som basis for næste 
års skudproduktion, blev det undersøgt, om hyp
ning af planterne havde en gavnlig effekt. Hyp
ning blev udført en gang i oktober 1983. 

Der viste sig ingen målelig forskel på hyppede 
og ikke-hyppede planter. Endeknopperne kom 
alligevel til at ligge i jordskorpen, da jordstængel
systemet naturligt med tiden arbejder sig op mod 
overfladen. Derfor vil de hyppede planter være 
lige så udsatte for frostbeskadigelse som ikke
hyppede. 

Formeringsmateriale 
Der var mere formeringsmateriale i form af jord
stængelstykker på to år gammelt modermateri
ale, når moderplanterne stammede fra pottede 
stykker (tabelS). 

Moderplanter, som var omgivet af andre plan
ter på alle sider med en tæthed på fire planter pr. 
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Tabel s. For ni behandlinger er angivet det gennemsnit
lige antal nye pianter , der kan fremstilles fra to-årige mo
derplanter . Forskellige bogstaver efter gennemsnitligt 
antal nye planter indikerer signifikans på 5% niveau. 

Student's t-test anvendt. 
Of niTte treatmenIs the mean number of new plantiets pro
duæd from two-year old motherplants is stated. Figures 
followed by different letters indicate significance on 5% 
level. Student's t-test used. N = 20 in transplanted lots, 

N = 36 in plats with direct planting. 

Behandlings- Antal Gennemsnitlig antal nye 
nummer moderplanter planter pr. moderplante 
Treatmens Numberof Mean number af new 
number mother p/ants p/ant/ets per mother plant 

1 19 44,4 a 
2 19 24,5 b 
3 15 21,7 bc 
4 22 13,9 efg 
5 19 23,1 bd 
6 14 17,4 ce 
8 30 16,9 cdf 
9 27 11,0 g 

11 20 16,0 ce 

m2
, gav 40-50% lavere udbytte af jordstængelstyk

ker end moderplanter, som var randplanter i en 
eller to retninger. 

Skygning bærer indirekte ansvaret for den rin
gere underjordiske vækst hos planter omgivet af 
naboer på alle sider. Sent brudte skud skygges 
bort ved stor plantetæthed. Når nye skud under
trykkes, sker der ingen transport af fotosyntese
produkter til jordstænglerne, hvorved der ikke 
sker en yderligere vækst i jordstængelsystemet. 

KonklU8ion 
På arealer beregnet til opformering af plantema
teriale må det anbefales at benytte udplantnings
planter, da udbyttet af formeringsmateriale efter 
2-3 vækstsæsoner vil være større end for planter 
fra direkte lagte jordstængelstykker. 

Potning kan ske i væksthus i marts-april med 
udplantning i maj. Man kan benytte 4-6 cm styk
ker i fra 6 cm til 10 cm potter. Størst udbytte af 
nye rhizomer fås, hvis alle planter fungerer som 
randplanter, altså plantes med god afstand (f.eks. 
1 X 1 m). Resultaterne tyder på, at 2-3 år gamle 
rnoderplanter fungerer bedst til formering. 
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Ældre planter bliver uhåndterlige, og for stor en 
del af den underjordiske masse er uegnet til for
mering pga. nedsat vitalitet. 

Arealer beregnet til flerårig plantagedrift vil 
blive for dyre i anlæggelsesomkostninger, hvis ud
plantningsplanter benyttes. En fremtidig rationel 
produktion vil dog sænke prisniveauet væsentligt. 
Store 10 cm stykker med 3-4 knopper må anbefa
les til direkte lægning frem for hårdere klipning 
med flere, men mindre stykker til følge. 

Lægning og plantning skal foregå i begyndelsen 
af maj. Læggedybden ved direkte lægning bør 
være 3-6 cm, planteafstanden ca. 1 m x 1 m, til
passet hjulafstande. Derved får man kombinati
onen af billigst mulig etablering, god tilvækst, 
god afmodning og dermed god vinterholdbarhed. 
Derigennem fås den bedst mulige etablering. 
Yderligere praktiske oplysninger findes i (5). 

Erkendtlighed 
Denne undersøgelse er en del af et projekt støttet 
af Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige 
Forskningsråd (SJVF) og Landbrugets Samråd 
for Forskning og Forsøg, og er sket i samarbejde 
med forsøgsleder Finn Knoblauch, Hornum. 
Anne Sloth takkes for et frugtbart samarbejde un
der udførelsen af undersøgelserne. 
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