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Blomstringsdato i forhold til knibnings- og drivningstidspunktet
hos 3 azaleasorter.

For at undersøge tidspunkt for sidste knib-
ning og drivningens begyndelse til azalea (Rho-
dodendron simsii) blev der i årene 1963-65 ud-
ført forsøg på Statens Væksthusforsøg, Virum.

Der blev benyttet 3 sorter: 'Ambrosius', 'Paul
Schäme' og 'Knut Erwén'.

Der blev hvert år i midten af februar hjem-
købt planter, som var ca. 1 år gamle og knebet
én gang i løbet af sommeren året før. Planterne
blev derefter opdelt i 10 hold, der blev knebet
til forskellige tidspunkter efter følgende plan:
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Planterne i behandlingerne 1-4 blev således
knebet ialt 2 gange og planterne i behandlin-
gerne 5-10 ialt 3 gange.

Samtlige skud på planterne blev knebet. De
skud, der havde flere end 8 blade, blev knebet
over 8 blade, medens kortere skud kun fik
hjerteskuddet fjernet.

Planterne fra hver behandling blev sat til
drivning på 4 forskellige tidspunkter: 1/10,
15/11, 1/1 og 15/2.

Indtil udflytning på friland stod planterne i
væksthus, plantet i ren spagnum i kasser med
62 planter pr. m2. Efter udflytningen i første

halvdel af juni måned, var voksemediet også
ren spagnum med 20 planter pr. m2. Plan-
terne blev vandet og gødet som i almindelig
praksis. Ved indflytning i hus mellem 10. og
13. september blev planterne pottet op i 11 cm
lerskåle.

Efter indflytningen i september blev tempe-
raturen i efterårsmånederne holdt så lavt som
muligt, og på 5-7° i vintermåncderen (køle- og
hvileperiode). Drivtemperaturen var 17-20°.
Forsøgets resultater: Der må stilles 2 krav til
ea god azalcakultur. Det første er plantens
kvalitet, d.v.s. antal skud, hvoraf der skal være
så mange som muligt med blomst eller knop,
plantestørrelsen og planteformen. Det andet er
blomstringstiden, der bør indtræffe hurtigt efter
drivningens begyndelse; desuden bør alle plan-
ter blomstre samtidigt, og blomstringstidspunk-
tet skal være det samme år efter år.

Når alle disse krav skal opfyldes, viser re-
sultaterne, at 'Ambrosius' skal knibes sidste
gang i perioden 1/5 til 15/6, 'Paul Schäme' 1/6
og 'Knut Erwén' i perioden 1/5 til 1/6. Enten
tidligere eller senere knibning bevirker, at plan-
terne ikke opfylder de krav, som er nævnt oven-
for.

Konklusionen af forsøget er vist i fig. 1, 2
og 3, hvor man direkte kan aflæse blomstrings-
datoens afhængighed af knibningstidspunktet
og datoen for drivningens begyndelse.

Der gøres opmærksom på, at de angivne
blomstringsdatoer gælder for planter med Vz-
Vz af alle blomster fuldt udviklet; den normale
salgsdato ligger 1-2 uger før.

Stiatens Væksthusforsøg,
Virum.
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F/g-. 7. Blomstringstidspunktet i forhold til drivningens begyndelse hos ''Ambrosius'. De lodrette linier, der
udgår fra de 4 drivningstidspunkter, angiver perioden fra drivningens begyndelse til blomstring. Datoerne i
0 angiver dato for sidste knibning. De planter, der er knebet sidste gang 1/5, er ved alle drivningerne kom-
met først i blomst, og blomstringsdatoerne er forbundet med en tyk, fuldt optrukket linie. Linierne derover
angiver blomstringen for planterne, der er blevet knebet henholdsvis 15/5, 1/6 og 15/6. Det ses, at blomstrings-
datoerne fra drivning 1/10 ikke er forbundet med datoerne fra de andre drivninger; det skyldes dels, at
blomstringsdatoen varierer meget (op til 2 måneder) fra det ene år til det andet, og dels for sen blomstring
1 forhold til drivning fra 15/11. Det ses også, at knibning 1/6 og 15/6 ved drivning 15/11 giver senere blom-
string end knibning 1/5 og 15/5 ved drivning 1/1. (De angivne blomstringsdatoer gælder for planter med
1/3 - 1/2 af alle blomster fuldt udviklet).
Eks. : Hvis sidste knibning har fundet sted 1/5, og drivningen ønskes fra 1/12, har planterne 1/3-1/2 af
alle blomsterne fuldt udfoldede 12. januar, men er salgstjenlige ca. 1. januar.
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Fig. 2. Blomstringstidspunktet i forhold til drivningens begyndelse hos 'Paul Schäme'. De lodrette linier, der
udgår fra de 4 drivningstidspunkter, angiver perioden fra drivningens begyndelse til blomstring. Datoen i O
angiver dato for sidste knibning. Planterne blev knebet sidste gang 1/6, og blomstringsdatoerne er forbundet
med en tyk, fuldt optrukket linie. Det ses, at blomstringsdatoen fra drivning 1/10 ikke er forbundet med
datoerne fra andre drivninger, det skyldes, at blomstringen varierer meget (op til 2 måneder) fra det ene år
til det andet. (De angivne blomstringsdatoer gælder for planter med 1/3 - 1/2 af alle blomster fuldt udfoldet).
Eks.: Hvis sidste knibning har fundet sted 1/6 og drivningen ønskes fra 15/12, har planterne 1/3 - 1/2 af alle
blomsterne fuldt udfoldede 15. januar, men er salgstjenlige ca. 5. januar.
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Fig. 3. Blomstringstidspunktet i forhold til drivningens begyndelse hos ''Knut Erwén\ De lodrette linier, der ud-
går fra de 4 drivningstidspunkter, angiver perioden fra drivningens begyndelse til blomstring. Datoerne i O
angiver dato for sidste knibning. De planter, der er knebet sidste gang 1/5 er ved alle drivningerne kommet
først i blomst, og blomstringsdatoerne er forbundet med en tyk, fuldt optrukket linie. Linierne derover an-
giver blomstringen for planter, der er blevet knebet henholdsvis 15/5 og 1/6. Det ses, at blomstringsdatoerne
fra drivningerne 1/10 og 15/11 ikke er forbundet med datoerne fra de andre drivninger, det skyldes dels, at
blomstringsdatoen varierer meget (op til 2-3 måneder) fra det ene år til det andet, og dels for sen blomstring
i forhold til drivning fra 1/1. (De angivne blomstringsdatoer gælder for planter med 1/3 - 1/2 af alle blomster
fuldt udfoldede).
Eks.: Hvis sidste knibning har fundet sted 1/5 og drivningen ønskes fra 15/1, har planterne 1/3 - 1/2 af alle
blomster fuldt udfoldede 22. februar, men er salgstjenlige ca. 10. februar.
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