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Drivning af tulipaner ved kunstlys 1969-73

Sammenligning af 3 forskellige lysstofrør ved 2 lysstyrker

Erling Rasmussen

Drivning af tulipaner ved kunstlys har i de se-
nere år været genstand for et stigende antal
forsøg både herhjemme og i udlandet. I første
omgang dikteret af ønsket om bedre udnyttelse
af løgopbevaringsrum og mandskab i vinter-
tiden, og nu det mere aktuelle, at drive løgene
med mindst mulig varmeforbrug.

De første kunstlysdrivninger blev udført med
glødelamper, 100 watt pr. m2 ved tidlig driv-
ning og 125 watt pr. m'2 ved sene drivninger.
Det blev opgivet igen fordi det med det store
strømforbrug på daværende tidspunkt ikke var
rentabelt.

Senere påvistes i Holland (Twisk 1965), at
lysstofrør var bedre end glødelamper og at
40 watt pr. m2 var tilstrækkeligt. En anden
hollænder, Leegwater (1966) oplyste, at et sær-
ligt lysstofrør »Gro-Lux«, der er konstrueret til
plantebestråling, var meget velegnet til driv-
ning af tulipaner. Han havde drevet tulipaner
i blomst ved helt ned til 15 watt pr. m2 og hav-
de bemærket, at lyset hindrede angreb af grå-
skimmel under drivningen. Drivningerne blev
gennemført ved følgende antal lystimer og
temperaturer:

I december 12,5 timer lys pr. døgn ved 17° C
» januar 13,0 » » » » » 16° C
» februar 14,0 » » » » » 15° C
» marts 15,0 » » » » » 14° C

I et senere forsøg har Van Veen (1967) på-
vist, at ved en temperatur på 17-19° C var det

almindelige hvide lysstofrør T.L.33 bedre end
både »Gro-Lux« og »Osram-L-Fluora«, et an-
det plantebestrålingsrør. Van Veen fandt tillige,
at højtrykskviksølvlamper også var velegnede
til tulipandrivniing. Ved de tidligste drivninger
var 20 watt pr. ni2 tilstrækkeligt, men ved sene
drivninger var 40 watt pr. mz bedre. Alle typer
kunstlys hindrede vækst af gråskimmel på
blomster og blade. I de hollandske forsøg viste
det sig, at de forskellige tulipansorter ikke alle
egner sig til drivning ved kunstlys, og der fore-
ligger en liste over 51 egnede og 28 uegnede
sorter.

I de forsøg der skal omtales her foretages
en sammenligning mellem forskellige lysstofrør.
De afprøves på forskellige sorter og med to
lysstyrker.

Forsøgsplanen var:

T.L.33 40 watt pr. m2 i 12 timer
Gro-Lux 40 » » » » 12 »
Osram-L-Fluora 40 » » » » 12 »
T.L.33 20 » » » » 12 »
Gro-Lux 20 » » » » 12 »
Osram-L-Fluora 20 » » » » 12 »

De afprøvede lysstofrør var T.L.33, det al-
mindelige hvide lysstofrør samt »Gro-Lux« og
»Osram-L-Fluora«. De to sidstnævnte er sær-
lige plantebestrålingsrør, der giver mest lys af
de bølgelængder planterne udnytter bedst.
Temperaturen blev holdt på 16 til 17° C og



Tabel I . Resultater af drivninger gennem hele drivscesonen. opgjort som antal drivdage. antal blomster i I og I1 sortering. samt antal blinde og 
faldesyge 

T . L . 33 Gro-Lux Osram-L-Fluora 
40 watt pr . m2 40 watt pr . m2 40 watt pr . m2 

Indtag- Driv- Blin- Fal- Lzng- Driv- Blin- Fal- Lzng- Driv- Blin- Fal- Lteng- 
nings- dage I JI de desyge de dage I I1 de desyge de dage I I1 de desyge de 

Ar dato cm cm cm 

Sabaros ....... 1969 
Apeldoorn ..... 1969 
Levant . . . . . . . .  1970 
Olaf . . . . . . . . . .  1970 
Danton . . . . . . . .  1970 
Levant . . . . . . . .  1971 
Sabaros . . . . . . .  1972 
Lustige Witwe . .  1973 
Lustige Witwe . . 1973 
Lustige Witwe . . 1973 

. . . . . . . . .  . 6 sorter Gns 10 

. . . . . . .  Sabaros 1969 
Apeldoorn . . . . .  1969 
Levant . . . . . . . .  1970 
Olaf . . . . . . . . . .  1970 
Danton . . . . . . . .  1970 
Levant ........ 1971 
Sabaros . . . . . . .  1972 
Lustige Witwe . . 1973 
Lustige Witwe . . 1973 
Lustige Witwe . . 1973 

. ........ . 6 sorter Gns 10 

20 watt m2 20 watt pr . m2 20 watt pr . m2 



luftfugtigheden omkring 80 pet. Der blev givet
12 timers lys pr. døgn.

Der er i alt gennemført 10 forsøg med sor-
terne »Apeldoorn«, »Levant«, »Lustige Wit-
we«, »Olaf« og »Sabaros«. »Apeldoorn« og
»Sabaros« som 5° løg og de øvrige som normal
drivning. Det vil sige, drivning efter en ned-
kulingsperiode på friland. Resultaterne i tabel
1 viser, at hverken lystype eller lysstyrke har
haft nogen betydende indflydelse på driivnin-
gen af de her prøvede sorter.

Bortset fra »Apeldoorn«, hvor der på grund
af for svag ventilation, var en del problemer
med mange blinde og faldesyge, forløb driv-
ningen ret tilfredsstillende. Kun for stilklængde
er der registreret små forskelle. Sorterne »Apel-
doorn«, »Levant« og »Sabaros« blev lidt kor-
tere ved den lille lysstyrke.

Det blev bemærket, at tulipaner drevet ved
kunstlys fik en lidt lysere løvfarve, end dem
der blev drevet i dagslys. Endvidere forblev
løvbladene mere oprette, ligesom trykket ind
mod stænglerne, hvilket lettede pakningen be-
tydeligt. Den hollandske iagttagelse, at grå-
skimmel bliver stoppet eller forhindret under
kunst.]ys, blev bekræftet.

Økonomien ved kunstlysdrivning
Hollandske beregninger (1969) viste, at med en
afskrivning over 10 år og en rente på 7 pct.
var højtrykskviksølvlampen billigst i anskaffel-
se og dyrest i drift. Lysstofrør var dyrest i an-
skaffelse og billigst i drift. Med 1969-priser
kom udgiften til kunstlys til at ligge mellem
5 og 6 kr. pr. m2 pr. træk. El-prisen var 27 øre
pr. k.watt.

Lysstofrør giver den bedste fordeling af ly-
set, men en del flyttearbejde, fordi de skal an-
bringes lige over planterne (50 cm). Højtryks-
kviksølvlamperne anbringes så højt at de ikke
generer under arbejdet, her 2,20 cm's højde,
men til gengæld er fordelingen af lyset knap
så god og de bruger mere elektricitet.

Det er ved opvarmning af drivrummet, der
kan spares penge. Normalt foregår drivningen

i væksthuse, og opvarmning af sådanne koster,
ifølge gartnerforeningens tekniske konsulent,
omkring 300 kg cal. pr. m2 pr. time, ved en
forskelstemperatur på 30°. Under de samme
omstændigheder kan et godt isoleret løgopbe-
varingsrum opvarmes til 20° for 50-75 kg cal.
pr. m2 pr. time. Det vil sige, at opbevarings-
rummet kan opvarmes for 15 til 25 pct. af
hvad det koster at opvarme et væksthus. Det
her skitserede forbrug med en forskelstempe-
ratur på 30° er selvfølgelig et yderpunkt, men
forskellen i forbrug mellem væksthuset og det
bedre isolerede opbevaringsrum vil nok, også
ved et lavere forbrug, procentvis være den
samme.

Sætter man forbruget i væksthus til 0,47 1
olie pr. m2 glasoverflade pr. døgn og regner
med 1974-priser på olien, vil en drivning på
30 dage koste 8,7 øre pr. løg. T opbevarings-
rummet, hvor der afhængig af isoleringens kva-
litet, kan opbevarmes for 15 til 25 pct. heraf,
bliver prisen 1,3 til 2,2 øre pr. løg.

Hertil skal føjes udgifter til kunstlys, det var
ifølge hollænderne omkring 6 kr. pr. m2 eller
3 øre pr. løg. Den samlede pris for lys og
varme ved kunstlysdrivning bliver efter disse
beregninger 4,3 til 5,2 øre pr. løg, eller om-
kring halvdelen af hvad det koster i et vækst-
hus.

Konklusion og vejledning
Under drivning af tulipaner ved kunstlys blev
der opnået samme resultater ved brug af aim.
lysstofrør, T.L.33, som ved brug af de særlige
plantebestrålingsrør »Gro-Lux« og »Osram-L-
Fluora«. Ved 12 timers lys pr. døgn og en tem-
peratur på 16-17° C var der ingen forskel
mellem 40 og 20 watt pr. m2.

Det må på grundlag af disse forsøg og med
hensyntagen til prisen på lysstofrør anbefales
at benytte det almindelige lysstofrør type T.L.
33 eller lignende i en styrke på 20 watt pr. m2.

Sådanne drivninger ved kunstlys i godt iso-
lerede rum vil kunne gennemføres adskilligt
billigere end drivning i væksthus.
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