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I somrneren 1975 gennemfertes et forsag med 
det form51 at i~dvikle et standard-dyrknings- 
program til Diplndenia snnderi 'Roseo'. 

Forsoget blev i ~ d f ~ r t  p i  Gartner- og Frugt. 
avle~h@jskden ~ S # h ~ i s ~ ~  i samarbejdo meld 
Dansk Enhvervsgartnerfor~.nin~ Potteplante- 
sektion. Ud fra forsqigsres~~ltaterne og praktiske 
erfaringer kan fdgende anbcfales: 

Dyrkningsprogram 
Formering: 
MellemMode ledstiklinger stilkkes p2 bed i ren 
spagnum under plastdarkke. Formeringstid 5-7 
Llger. 

Potnillg: 
2 smiplanter med ensartedc brydninger pottes 
sammen i 9 B sorte plastptter. Dyrkningssub- 
strat Pindstrup Faerdigblanding 2, eller tilsva- 
rende Mandling. 

Afstmd: 
Planterne placeres direkte pi salgsafstand - 50 
psttm pr. netto - m2. 

Bordtype: 
Vaadrette borde rned Vattex-mitter eller lig- 
nende underlag. Untder 
folie m& 4 dramhuller 

Vanding: 

m&tten pllaceres plast- 
pr, m2. 

Vandet fordsles pA mitterne gennm drypslan- 
ger m 4  5 drypstedar pr. mZ. Der vandes &er 
400 cal. indstriling pr. cm2 i det fri, eller efter 
fordaimpning af 6 mm fra fordampningsauto- 
mat i vaWuset .  

Der van@ til biegyndende afdrypning fra 
bordene (ca. 3 lilter pr. m2). 

GGdskning: 
Ved hver vanding tilfpes 34 promine af en 
blandingsggklning, sammensat som i tabel 1. 

Llrf ttemperatur: 
Temnostaterne indstilles til at holde 18 "C ern 
natfien og 2 1 "C om dagen. Der Iuftes ved 27 "C. 

Skygge: 
Automatisk skyggsgardlin trakkes %or v& lys- 
indstrling 65.000 lux og nm n a w .  

Forventede resultater 
Salgsprodukt: 
Nk fwste blomlst Abner sig er 

Plantehgjdezt ca. 23 cm 
Antallet af knopper 8-9 pr. potte. 
Antallet af blade 36 pr. potte. 

Dyrkningsbetingelrne har sl@ret en d d  a§ vi- 



russymptomerne og sikret en passende grøn
farve på bladene.

Analyser:
Da den første blomst åbnede sig viste en
jordanalyse følgende værdier:

pH 6,7 Lv4,2 Nvl23 Kv 24 Fv 24
planteanalyse følgende indhold i procent af
tørstoffet:

2,00 N 2,31 K 0,82 Ca 0,22 Mg 0,51 P

Kulturtid:
Første blomst åbner sig ca. 10 uger efter pot-
ningen.

Årsvariation:
Dette dyrkningsprogram vil skønsmæssigt kun-
ne bruges på kulturer, der pottes fra uge 8 til
uge 29. I den mørkere årstid må andre kultur-
metoder benyttes.

Forsøgsplan
Betingelserne for den standardiserede dyrkning
af Dipladenia er valgt ud fra resultaterne i føl-
gende forsøgsplan:

Lufttemperatur:
1. 15°Cnat, 18°Cdag
2. 18°Coat, 21°Cdag

Vandingshyppighed:
1. Vanding efter 2 mm fordampning fra

fordampnings-automat i væksthus.
2. Vanding efter 400 cal. indstråling pr.

cm2 i det fri.

Gødningstype:
Blandingsgødning med følgende forhold mellem
kvælstof (N) og kalium (K):

1. N : K = 1:0,7
2. N : K = 1 : 1
3. N : K = 1 : 1,5

Gødningskoncentration:
1. VA promille ved hver vanding
2. 1,5 promille ved hver vanding

Jordblanding ved potning:
1. Pindstrup færdigblanding 1
2. Pindstrup færdigblanding 2

De øvrige forsøgsbetingelser blev valgt ud fra
tidligere opnået erfaring blandt erhvervsgart-
nere, og har været som angivet i standard-dyrk-
ningsprogrammet.

Nærmere oplysninger om forsøgets udførelse
og de enkelte resultater kan læses i en kommen-
de beretning i Tidsskrift for Planteavl. (1976):

Udvikling af standardprogram for dyrkning
af Dipladenia sanderi 'Rosea', af Erik Moes og
Ove Berendt.

Tabel 1. Sammensætning af gødningsstamopløsning
100 liter stamopløsning blandes således:

4,30 kg kalisalpeter
4,61 kg arnmoniumnitrat
2,05 kg monokaliumfosfat
3,65 kg magnesiumsulfat
2,0 liter mikro I opløsning
1,0 liter mikro II opløsning

Ved udvanding fortyndes 1 : 200
herved tilføres følgende mængder makronærings-
stoffer, angivet i mg pr. liter (ppm) 110N + 23 P
+ 111 K + 18 Mg.

Mikro I
100 liter stamopløsning blandes således:

10,00 kg jernchelate (9 % Fe)
1,00 kg mangansulfat

Mikro II
100 liter stamoplysning blandes således:

935 gram borsyre
400 gram kobbersulfat
400 gram zinksulfat

80 gram natriummolybdat
3,50 kg teknisk fosforsyre
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