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Resumé
I beretningen omtales resultaterne af 2 års
forsøg med dyrkning af Asparagus plumosus
ved forskellige temperaturer, med og uden
skygge, med og uden »bund« samt ved forskel-
lige skæringshyppigheder og planteafstande.

Særlig kraftig er skæringshyppighedens virk-
ning på udbytte og kvalitet, hvor bedste resultat
opnås ved den hyppigste skæring.

Af de øvrige faktorer giver dyrkning ved
høj temperatur (20°), uden skygge og med
»bund« bedste resultat, mens der ikke er kon-
stateret statistisk sikker forskel på vægtudbytte
og økonomisk afkastning ved de forskellige af-
stande.

Endvidere gøres rede for de i materialet fore-
kommende vekselvirkninger faktorerne imel-
lem, og der peges på muligheder for at udnytte
faktorerne, så der opnås en udjævnende virk-
ning på den årlige produktionsfordeling, hvilket
med fordel kan udnyttes ved planlægning af
produktion og afsætning.

Indledning
Asparagus plumosus-kulturen er efter rosen-
kulturen den økonomisk største afskæringskul-
tur i Danmark. Omsætningen af A. plumosus
ved KGT, GASA i Odense og Århus var i
1969: 35,6 mio. kr. (Anon., 1969). Blandt euro-
pæiske A. plumosus-producerende lande anses

Danmark af mange for at være et af de mest
betydningsfulde, hovedsagelig fordi der herfra
leveres en meget ensartet mærkevare af relativ
høj kvalitet (van Raalte, 1970).

Asparagus plumosusproduktionen sigter da
også stærkt mod eksport, idet ca. 90 % af pro-
duktionen eksporteres til nord- og mellemeuro-
pæiske nabolande. De bedste udbytter ligger i
praksis på ca. 3 kg pr. m2 pr. år. Med de erfa-
ringer, man har inden for andre sammenligne-
lige kulturer, må det formodes, at udbyttet kan
fordobles ved en intens forsknings- og udvik-
lingsindsats, især hvad angår kulturforsøg og
forsøg med produktbehandling og produkt-
udvikling.

I fortsættelse af tidligere faktorielle klima-
forsøg med A. plumosus (Amsen et al, 1971)
har Statens Væksthusforsøg i 1968-70 udført
forsøg med klimafaktorer og faktorer nært
knyttet til disse, i den hensigt at undersøge
deres indflydelse på plumosus-kulturens vækst
og økonomiske afkastning.

Selv om minimum lufttemperaturens indfly-
delse tidligere er undersøgt, ønskedes disse for-
hold uddybet sammen med problemerne om-
kring brugen af skygge i sommertiden.

I praksis er der gjort den erfaring, at der fås
et bedre resultat ved at holde en tæt »bund« af
små grene forneden i dyrkningsbedet end ved
sædvanlig dyrkningspraksis. Denne metodes
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gunstige virkning kan imidlertid være afhængig
af den hyppighed, hvormed grenene skæres og
desuden af planteafstanden, hvorfor også disse
faktorer søgtes belyst forsøgsmæssigt.

Metodik
Forsøget er udført i 4 ens 120 m2 store vækst-
huse (nærmere beskrevet af Amsen et al, 1971)
efter en flerfaktoriel plan, hvor kombinatio-
nerne af temperatur og skyggebehandlingerne
er placeret i hver sit forsøgshus, mens beskæ-
rings- og planteafstandsbehandlingerne er lagt
inden for husene (dobbelt split-plot parcel-
fordeling).

Forsøgsplan
Minimum lufttemperatur

1. 15°: Varme tilførtes, når lufttemperaturen
kom under 15C

2. 20°: Varme tilførtes, når lufttemperaturen
kom under 20°.

I dagtimerne fik temperaturen lov til at stige
p.g.a. indstrålingen til 30°, hvorefter der blev
sat luft på.

Skygge
1. I perioden 15. marts til 15. september blev

et af husene i ovennævnte temperaturtrin
skygget ved påsprøjtning af skyggevæske.

2. Det andet hus holdtes uskygget hele dyrk-
ningsperioden igennem.

Bundbeskæring
1. Halvdelen af hvert hus blev dyrket med

»bund«, dvs. en bestand af små grene i
bunden af kulturen.

2. Den anden halvdel dyrkedes uden »bund«.

Skæring
Høstning blev foretaget med følgende mel-

lemrum:
1. Hver 7. dag om sommeren (1. april-30. sep-

tember), hver 14. dag om vinteren (1. okto-
ber til 31. marts).

2. Hver gang der kunne høstes ca. 150 g modne
grene pr. m2 bedareal.

3. Hver måned om sommeren, hver anden må-
ned om vinteren.

4. Konjunkturbestemt, dvs. der blev høstet ca.
5 gange om året, ved højtiderne når priserne
er høje.

Behandlingerne svarede til, at der høstedes
hhv. ca. 40, 20, 10 eller 5 gange om året.

Plant ea)'stande
1. Der plantedes 40 planter pr. m2.
2. Der plantedes 60 planter pr. m2.
3. Der plantedes 90 planter pr. m2.

Planterne blev udplantet på 10 cm hævede
bede i juli 1968, og ca. 2 måneder senere hø-
stedes de første grene. Der vandedes med
10 mm, når 10 mm vand var fordampet fra en
ophængt fordampningsmåler.
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Fig. 1. Ugentlig gennemsnit af minimum- og maksimumtemperaturer for hus 4(15°,'med skygge). Gns. 2 år.
Weekly average of min.- and max.temperatures, (15° C/shading).
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Fig. 2. Ugentlig gennemsnit af minimum- og maksimumtemperaturer for hus 5 (20°, med skygge). Gns. 2 år
Weekly average of min.- and max.temperatures, (20° Cjshading).
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Fig. 3. Ugentlig gennemsnit af minimum- og maksimumtemperaturer for hus 6 (15°, uden skygge), Gns. 2 år.
Weekly average of min.- and max.temperatures, (15° Cjwithout shading).
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Fig. 4. Ugentlig gennemsnit af minimum- og maksimumtemperaturer for hus 7 (20°, uden skygge), Gns. 2 år.

Weekly average of min.- and max.temperatures, (20° C/without shading).
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Flg. 6. Gennemsnitlige månedlige afregningspriser til avleren fra Plumosus-Pakkecentralen ved GASA,
Odense, i årene 1969 og 70.
I Gruppen / sortering lang indgår, med Plumosus-Pakkecentralens betegnelser: ex(tra) lang + l(an)g + IB.
I sort. kort består af: 1/2 lang. II sort. og knebne ranker udgøres af: II l(an)g + II B.
Monthly 1969 and 1970 average prices, on which the grower's economic out-put is calculated.
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Kuldioxyd tilførtes ved afbrænding af propan
fra V2 time før solopgang til Vi time før sol-
nedgang. Der tilstræbte« en koncentration på
8-900 ppm.

Efter at jorden var dampsteriliseret og ana-
lyseret, blev der tilført 50 g Hoechst pr. m2.
Planternes hovedforbrug af næringssalte tilfør-
tes dog med vandingsvandet, idet der skiftevis
vandedes med 2 %o kalisalpeter (KNO3) og
svovlsur ammoniak ((NH4)2 SO4).

Der er i de 4 huse udtaget jordprøver til
analyse 4 gange i løbet af kulturen. Reaktions-
tallet har, særlig mod slutningen af kulturen,
været ret højt med værdier fra pH 7 til pH 7,4.
Med nogen variation specielt i Nv har analy-
serne for ledningstal og hovednæringsværdier,
som gennemsnit af forsøgshuse og analyseud-
tagninger vist følgende værdier:

Lt: 1,7 Nv: 37 Fv: 27 Kv: 11

Lufttemperaturen blev reguleret v.hj.a. termo-
stater ophængt 1,5 m over bedene. Termostater
og termometre var anbragt i et firkantet blankt
rør forsynet med blæser.

På fig. 1, 2, 3 og 4 ses det ugentlige gennem-
snit for de 4 forsøgshuse af såvel minimum-
som maksimumtemperatur.

Det ses, at 20° minimum temperatur-behand-
lingen har haft til følge, at min. temperaturen
i totalgennemsnit har ligget på 17-18°, mens
15° minimum temperatur-behandlingen har re-
sulteret i aktuelle gennemsnitsværdier på
14-15°. Maksirnumstemperaturen har i for-
søgsperioden som gennemsnit af alle behand-
linger været 25-27°.

Planteafstanden varieredes ved at ændre af-
standen mellem planterne i rækken, mens af-
standen mellem rækkerne var den samme.
Dette fremgår også af oversigten i tabel 1.

De høstede grene er talt, vejet og fordelt i
brugbare og kassable. De brugbare er sorteret
i 4 sorteringsgrupper, som nærmere beskrevet
af Amsen et al. (1971). De resterende er kasse-
ret enten p.g.a. »drys«, nyvækst (gennemgro-
ning) eller andre fejl. Grene med andre fejl er
kun talt op, ikke vejet. Afpudsning er ikke re-
gistreret.

Tabel 1. Oversigt over forholdene omkring afstands-
behandlingerne (survey of the density-treatments)

Antal planter pr. m2 (number of
plants per m2) 40 60 90

Antal planter pr. række (number
of plants per row) 8 12 18

Antal planter pr. parcel (number
of plants per plot) 64 96 144

Antal rækker pr. parcel (number
of rows per plot) 8 8 8

Afstand mellem rækker, cm (di-
stance between rows, cm) 20 20 20

Afstand mellem planterne i ræk-
ken, cm (distance between plants
in the row, cm) 11,25 7,5 5

I fig. 5 er afbildet forskellige plumosus-gren-
typer.

Ud over antal, vægt og grenvægt er der fore-
taget en økonomisk vurdering af udbyttet i kr.
Beregningerne er foretaget på basis af to års
gennemsnit af de ugentlige afregningspriser til
avlerne fra Plumosus-Pakkecentralen ved
G ASA i Odense, i årene 1969-70. På grundlag
af disse oplysninger er beregnet en gennem-
snitlig månedlig afregningspris for de tre ho-
vedsorteringsgrupper i forsøget. Priserne frem-
går af fig. 6.

Resultater
Beregningsmæssigt har forsøget været delt i 2
perioder:

1. år: forsøgsperiode, 1. august 1968-31. juli
1969 (høstperiode 1/10-31/7 = 10 mdr.).
2. år: forsøgsperiode, 1. august 1969-31. juli
1970 (høstperiode 1/8-30/6 = 11 mdr.). Gen-
nemgående har reaktionerne på behandlingerne
været ens de to år, når bortses fra klimatiske
variationer og det forhold, at en ung kultur
som regel producerer lettere grene end en
ældre, selv om det producerede antal grene pr.
arealenhed næsten er det samme (antal grene
pr. m2, kg grene pr. m2 samt gennemsnitlig
grenvægt har 1. år og 2. år gennemgående væ-
ret hhv. 585 stk., 2,6 kg, 4,8 g og 570 stk., 4,2
kg, 7,3 g). Det sidstnævnte er også kendt fra
praksis samt fra tidligere forsøg, hvor det hos
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Fig. 5.

Illustration af grentyper:
a. I sortering lang (>45 cm), b. I sor-
tering kort(<45 cm), c. II sortering, d.
kneben ranke med »spids«, e. kneben
ranke uden »spids«, f. gren med ny-
vækst, g. gren med »drys«.

Different types of branches:
a. first grade long (>45 cm), b. first
grade short (<45 cm), c. second gra-
de, d. pinched trail, succesfully pinched,
e. normal pinched trail, f. branch with
penetrated growth, g. branch with partly
loss of needles.

Tegning og fotografering: O. Witthaus.
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Hallig og Amsen (1965) fremgår, at vægt-
mængde af totaludbytte var størst 2. år, mens
antallet af grene var størst 1. år. Ligeledes
nævner Amsen et al. (1971), at der 2. år hø-
stedes større vægtmængde I sortering lang end
1. år.

Resultaterne er derfor angivet som det gen-
nemsnitlige udbytte pr. netto-m2 af de to år.

Da netto-areal almindeligvis regnes for at
udgøre ca. 70 % af brutto-arealet, kan de op-
givne resultater reduceres med ca. 30 % til
direkte sammenligning med udbytte pr. brutto-
m2 pr. år i praksis.

Tabel 2. Hovedeffekt af temperaturbehandlingerne. Gen-
nemsnit af 2 års forsøg (average effect of temperature

treatments on yield, quality and economic output)

Udbytte pr. m2 pr. år Minimum lufttemp. LSD
(yield per m2 per year) (min. airtemperature) P

15° 20° (95%)
Antal grene ialt, stk. (total

mtmber^f^branehes) . ...-.575 585 as—
Vægt af grene ialt, g (total

weight of branches) 3375 3423 ns
Deraf I lang, g (weight of I

grade, long) 925 1121 28,1
I kort, g (weight of I grade,

short) 342 381 15,3
II sortering, g (weight of II

grade) 697 663 17,7
Knebne ranker, g (weight of

pinched trails) 1200 1095 23,1
Drys,*, g (weight of branches

with partly loss of needles) 98 106 2,6
Nyvækst,* g, (weight of

branches with penetrated
growth) 325 223 16,1

Brugbare ialt, g (total weight
of usable branches) 3164 3259 56,1

% I sort, af brugbare, g%
(percent I grade of usable) 39,5 45,1 1,5

% affald*, g% (percent
waste) 9,6 8,2 0,9

Gren vægt, g pr. stk. (average
branch weight) 6,0 6,1 0,09

Økonomisk værdi, kr. (econo-
mical output) 116,2 126,6 3,8

* Kun registreret 2. forsøgsår

u. skygge
"•m.skygge

20° min. lufttemp.

Fig. 7. Vekselvirkning mellem temperatur og skygge
m. h. t. vægtudbytte, Gns. 2 år.
Interaction between temperature and shading as regards
yield in grammes per m2. 2 years average.

Hvor der ikke er vekselvirkning med andre
behandlinger i forsøget, er virkningen af en be-
handling alene vist som gennemsnit af disse
andre behandlinger (hovedeffekt). Forekommer

endvidere vekselvirkninger, ^rdisse^vtst grafisk.
Minimum lufttemperatur. I tabel 2 er vist

hovedeffekten af temperaturbehandlingerne ud-
trykt ved det gennemsnitlige udbytte pr. m2 af
to år. Dyrkes kulturen ved 20°, fremkommer
et signifikant større økonomisk udbytte. Det
ses, at dette hovedsagelig skyldes en bedre sor-
tering og mindre mængde affald ved den højere
temperatur.

Vekselvirkninger mellem temperatur og andre
behandlinger. Hvad vægtudbytte angår, er fun-
det vekselvirkning mellem temperatur og
skyggebehandling, som vist i fig. 7.

Det fremgår, at når væksthusene ikke skyg-
ges i sommertiden, opnås et merudbytte ved at
hæve min. lufttemperaturen fra 15° til 20°. Det
modsatte er tilfældet, når der skygges. De to tal
i tabel 2 for hovedeffekt m.h.t. vægt af grene
ialt skal der p.g.a. den omtalte vekselvirkning
ikke lægges ensidig vægt på. Tilsvarende gæl-
der for lignende forhold i det følgende.

Af fig. 8 fremgår vekselvirkningen mellem
temperatur og beskæring m.h.t. økonomisk af-
kastning. Det ses, at merudbyttet, opnået ved at
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'15
• • m. »bund«
• • u. »bund«

20° min. lufttemp.

Fig. 8. Vekselvirkning mellem temperatur og beskæ-
ring m. h. t. kulturens økonomiske værdi. Gns. 2 år.
Interaction between temperature and pruning as regards
economic output, 2 years average.

øge temperaturen fra 15° til 20° er forholdsvis
større ved dyrkning af kulturen uden »bund«
end med, uanset udbyttet for kultur dyrket med
»bund« ved begge temperaturer er størst.

Også mellem temperatur og skæringshyppig-
hed er der konstateret vekselvirkning. I fig. 9
ses denne m.h.t. antal, vægt og økonomisk af-
kastning. Bortset fra skæring ca. 10 gange årlig,
resulterer 20"-behandlingen i et større udbytte
end 15°-behandlingen. Merudbyttet er des
større, jo tiere skæringen foretages.

Skygge. Hovedeffekten af skyggebehandlin-
gerne vises i tabel 3. Selv om der ikke m.h.t.
skyggebehandlingerne er sikker forskel på
mængden af grene og vægten af disse, opnås et
signifikant større økonomisk udbytte ved ikke
at skygge kulturen i det angivne tidsrum. Dette
skyldes især en større mængde stilke af I sor-
tering lang, en større gennemsnitlig grenvægt og
en mindre vægtmængde grene med »drys« hos
de ikke-skyggede.

Vekselvirkning mellem skygge og skæring. Af
fig. 10 ses vekselvirkning mellem skygge- og
skæringsbehandlingerne m.h.t. vægtudbytte. Det
ses, at når skæring sker forholdsvis sjældent
(5-20 gange pr. år), har det ingen sikker betyd-
ning, om væksthusene er skyggede eller ej. Når
skæring derimod sker 40 gange pr. år, fås et

signifikant større vægtudbytte i de uskyggede
parceller (huse) i forhold til de skyggede.

Beskæring. Gennemsnitsvirkningerne af be-
skæringsbehandlingerne vises i tabel 4. Som det
fremgår, er der sikker forskel til fordel for
»bund«, idet ikke alene mængden af grene,
men også vægten og den økonomiske værdi
øges ved at dyrke kulturen med »bund«. For-
skellen kommer bl.a. til udtryk som en mindre
mængde grene med »drys« og en større mængde
brugbare ialt.

Tabel 3. Hovedeffekt af skyggebehandlingerne. Gen-
nemsnit af 2 års forsøg (average effect of shading

treatments on yield, quality and economic output)

Skygge fra 1/3-1/9 LSD
Udbytte pr. m2 pr. år (Shading) P
(yield per m? per year) med uden (95%)

(with) (whithout
shading)

Antal grene ialt, stk. (total
number of branches) 582 576 ns

Vægt af grene ialt, g (total
weight of branches) 3386 3413 ns

Deraf I lang, g (weight of I
grade, long) 996 1050 28,1

I kort, g (weight of I grade,
short) 358 365 ns

II sortering, g (weight of II
grade) 682 688 ns

Knebne ranker, g (weight
of pinched trails) 1153 1142 ns

Drys,*, g (weight of branches
with partly loss of needles) 115 90 2,6

Nyvækst, *, g (weight of
branches with penetrated
growth) 281 266 ns

Brugbare ialt, g (total weight
of usable branches) 3188 3235 ns

% I sort, af brugbare, g%
(percent I grade of usable) 41,8 42,8 ns

% affald*, g% (percent
waste) 9,0 8,8 ns

Grenvægt, g pr. stk. (average
branch weight) 5,9 6,1 0,09

Økonomisk værdi, kr.
(economical output) . , . . 1 1 9 , 3 123,5 3,8

* Kun registreret 2. forsøgsår
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Udb. pr. m2 pr. år

20° min. lufttemp.
15° min. lufttemp.

r40
Antal skæringer

pr. år

Fig. 9. Vekselvirkninger mellem temperatur og skæringshyppighed m. h. t. antal, vægt og økonomisk afkast-
ning. Gns. 2 år.
Interactions between temperature and harvesting as regards the number of branches, the weight and the economic
output, 2 years average.
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Tabel 4. Hovedeffekt af beskæringsbehandlingerne.
Gennemsnit af 2 års forsøg (average effect of the prun-
ing treatments on yield, quality and economic output)

Beskæring
Udbytte pr. m2 pr. år (pruning)
(yield per m2 per year) med uden LSD

»bund« »bund« P
(with) (without (95%)

»bund«)
Antal grene ialt, stk. (total

number of branches) 596 562 12,4
Vægt af grene ialt, g (total

weight of branches) 3478 3321 90
Deraf I lang, g (weight of I

grade, long) 1032 1014 ns
I kort, g (weight of I grade,

short) 367 357 ns
II sortering, g (weight of II

grade) 713 646 17,7
Knebne ranker, g (weight

of pinched trails) 1187 1108 23,1
Drys,*, g (weight of bran-

ches with partly loss of
needles) 90 114 2,6

Nyvækst,*, g (weight of
branches with penetrated
growth) 269 279 ns

Brugbare ialt, g (total weight
of usable branches) 3298 3124 56,1

% I sort, af brugbare, g%
(percent I grade of usable) 41,6 43,0 1,4

%affald*, g% (percent
waste) 8,5 9,2 ns

Grenvægt, g pr. stk. (aver-
age branch weight) 6,0 6,1 0,09

Økonomisk værdi, kr.
(economical output) 124,4 118,5 3,8

* Kun registreret 2. forsøgsår

Vekselvirkning mellem beskæring og skæring.
Kurverne i fig. 11 illustrerer vekselvirkningen
mellem beskæring og skæring. Det ses først
og fremmest, at dyrkning af kulturen med
»bund« generelt er mere fordelagtig end udens

uanset skæringshyppighed. Dernæst fremgår
det, at hvis kulturen dyrkes uden »bund«, fås
intet merudbytte ved at øge skæringshyppig-
heden fra 10 til 40 gange pr. år. Dyrkes kul-
turen derimod med »bund«, opnås et merud-
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"•m. skygge

T20 40
Antal skæringer

pr. år

Fig. 10. Vekselvirkning mellem skygge og skæring
m. h. t. vægtudbytte. Gns. 2 år.
Interaction between shading and harvesting as regards
yield in grammes per m2, 2 years average.

bytte, som er særligt stort ved den hyppigste
skæring.

Skæring. Tabel 5 viser hovedeffekten af skæ-
ringsbehandlingerne, som gennemsnit af 1. og
2. år. Det ses, at jo hyppigere der skæres, desto
større er mængden af grene, vægtudbyttet og
den økonomiske afkastning. Hyppigere skæring
påvirker især kvaliteten af grenene. Der opnås
således med øget antal skæringer pr. år en sti-
gende vægtmængde I sorterings grene, brug-
bare ialt og % I sortering af brugbare samt en
faldende vægtmængde II sortering, »drys«, ny-
vækst og % affald.

g/m

3800-

3600-

3400-

3200-

3000 A

'5 '10
• • m. »bund«
• • u. »bund«

'20 '40
Antal skæringer

pr. år

Fig. 11. Vekselvirkning mellem beskæring og skæ-
ring m. h. t. vægtudbytte. Gns. 2 år.
Interaction between pruning and harvesting as regards
yield in grammes per m2, average 2 years.
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Tabel 5. Hovedeffekt af skæringsbehandlingerne. Gennemsnit af 2 års forsøg
(average effect of harvesting treatments on yield, quality and economic output)

Udbytte pr. m2 pr. år gange pr. år
(yield per m% per year) (times a year) ca. 40

7. dg/14. dg.
Ant. grene ialt, stk. (total number of branches) 639
Vægt af grene ialt, g (total weight of branches) 3621
Deraf I lang, g (weight of I grade, long) 1412
I kort, g (weight of I grade short) 483
II sortering, g (weight of II grade) 626
Knebne ranker, g (weight of pinched trails) . 1099
Drys,*, g (weight of branches with partly loss

of needles) 4
Nyvækst,*, g (weight of branches with

penetrated growth) 1
Brugbare ialt, g (total weight og usable

branches) 3619
% I sort, af brugbare, g (percent I grade of

usable) 52,3
%affald*, g% (percent waste) 0,1
Grenvægt, g pr. stk. (average branch weight) 5,7

Økonomisk værdi, kr. (economical output) . . 141,2

* Kun registreret 2. forsøgsår

Vekselvirkning mellem skæring og andre be-
handlinger. I fig. 9, 10 og 11 er tidligere vist
og andetsteds kommenteret vekselvirkninger
mellem skæring og hhv. temperatur, skygge og
beskæring.

Skæringshyppighed (Harvesting)

20
150 g
594
3423
1191
398
652
1175

10
1 md./2 mdr.

597
3481
912
348
669
1154

5
konjunkt.

485
3071
577
219
773
1161

LSD
P (95%)

17,5
130,0
39,7
21,6
25,0
32,6

34 366 3,7

12

3415

46,6
0,4
5,8

132,6

764

3082

41,1
18,3
6,0

110,3

319

2729

29,3
16,7
6,6

101,6

22,8

79,3

2,1
1,2

0,12
5,4

Af fig. 12 fremgår fordelingen af produktio-
nen på årets måneder, når kulturen dyrkes ved
20° og 15°, og skæring sker hhv. 40 gange og
10 gange pr. år. Resultaterne af de øvrige kom-
binationsmuligheder er beliggende mellem de

Tabel 6. Hovedeffekt af afstandsbehandlingerne. Gennemsnit af 2 års forsøg
(average effect of density treatments on yield, quality and economic output)

Udbytte pr. m2 pr. år (yield per m2 per year) Planteafsta

40
Antal grene ialt, stk. (total number of branches) 531
Vægt af grene ialt, g (total weight of branches) 3364
Deraf I lang, g (weight of I grade, long) 994
I kort, g (weight of I grade short) 324
II sortering, g (weight of II grade) 644
Knebne ranker, g(weight of pinched trails) 1220
Drys,*, g (weight of branches with partly loss of needles) . 94
Nyvækst,*, g (weight of branches with penetrated growth) 270
Brugbare ialt, g (total weight of usable branches) 3182
% I sort , af b rugbare , g % (percent I grade of usable) . . . 40,6
% affald*, g% (percent waste) 8,5
Grenvægt, g pr. stk. (average branch weight) 6,5
Økonomisk værdi, kr. (economical output) 119,3

* Kun registreret 2. forsøgsår

»1. pr. m 2

60
580
3422
1042
365
678
1153
102
267
3237
42,7
8,7
6,0

122,9

(density, plants per mr)

90
626
3412
1032
396
718
1069
111
285
3214
43,6
9,3
5,6

122,1

LSD
P(95%)

15,2
ns
ns

18,7
21,7
28,3
3,2
ns
ns
1,8
ns

0,11
ns
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200-

100-

JAN. ' FEB. ' MAR. ' APR. • MAJ ' JUN. • JUL. • AUG.

• > 20° min. lufttemp. skaeringshyppighed 40 gange pr. år
* * 15° min. lufttemp./skaeringshyppighed 10 gange pr. år

Fig. 12. Udjævnede kurver visende temperaturens og skæringshyppighedens indflydelse på produktionens for-
deling på årets 12 måneder. Gns. 2 år.
Levelling of the yearly distribution of the production as a result of interaction between high temperature and
frequent harvesting.

tegnede kurver. Det ses, at samspillet mellem
høj temperatur og hyppig skæring har en tyde-
lig produktions fordelings udjævnende effekt i
forhold til lavere temperatur og sjældnere skæ-
ring. Dette kan med fordel udnyttes ved plan-
lægning af produktion og afsætning. Jf. iøvrigt
Amsen et al., 1971, fig. 5, hvor der er redegjort
for en lignende udjævnende effekt som følge af
samspillet mellem temperatur og kuldioxyd.

Planteafstand. Hovedeffekten for de tre
planteafstande er vist i tabel 6.

Det ses, at antallet af grene er stigende med
stigende antal planter pr. m2 Derimod er der
ikke sikker forskel på vægtudbytte ialt og øko-
nomisk afkastning ved de forskellige afstande.

Der er ikke i dette forsøg konstateret en-
tydige vekselvirkninger mellem planteafstand
og de andre forsøgsbehandlinger.

Diskussion
Temperatur. Det er tidligere vist, at 20°

minimum lufttemperatur giver flere grene i
sorteringerne I lang og I kort samt en bedre

årlig produktionsfordeling end 10° (Amsen et
al., 1971). I samme undersøgelse påvistes en
vekselvirkning mellem temperatur og CO2, idet
det viste sig, at CO2-tilskud forstærkede den
høje temperaturs gunstige virkninger.

Resultaterne af temperatur-undersøgelserne i
dette forsøg bekræfter, at det økonomisk bedre
udbytte ved den høje temperatur først og frem-
mest skyldes en bedre sortering, men de viser
også, at der opnås en mindre mængde affald.
Endvidere ses det af vekselvirkningerne mellem
temperatur og andre behandlinger, at den høje
temperatur virker særlig gunstig, når der ikke
skygges, når kulturen dyrkes med »bund«, og
når skæring foretages tit.

Skygge. Da udbudet af A.plumosus grene om
sommeren rigeligt kan honorere efterspørgslen,
og da den store indstråling i denne periode kan
give fare for solsvidning og »drys«, anbefales
det ofte at skygge fra medio april til medio
september (Eriksen, 1967).

Anvendelsen af skygge har imidlertid ved
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tidligere undersøgelse på årsbasis (gns. 2 år)
reduceret udbyttet såvel m.<h.t. antal, kg og
kr. som m.h.t. vægten i g pr. gren (Amsen et
al., 1971). Der blev i omtalte forsøg anvendt
måtter til skygning af planterne inde i forsøgs-
huset.

I dette forsøg er ikke opnået signifikant for-
skel mellem skyggebehandlingerne m.h.t. antal
og vægt, men alligevel ses der at være et sikkert
økonomisk merudbytte forbundet med ikke at
skygge husene. Dette viser sig at være resulta-
tet af en bedre kvalitet og en mindre mængde
»drys« hos de ikke-skyggede. Derudover må
det nævnes, at der både er udgifter til materia-
ler og arbejdskraft forbundet med at skygge
væksthuse. Der kan imidlertid ikke ses bort fra,
at skygning af husene midt på sommeren kan
have en positiv indflydelse på skæringspersona-
lets trivsel og arbejds-effektivitet. At undlade
at skygge bliver særlig fordelagtig, når tempe-
raturen er høj (20°), og når der skæres hyppigt.

Beskæring. For at sikre et stort udbytte og
en god kvalitet, må der til stadighed være en
god »bund« i kulturen. Idealet er en »bund«
af regulære grene i 10-15 cm højde, som passes
med hensigtsmæssig beskæring (Nielsen, 1967).

Forsøgsresultaterne bekræfter dette, idet ud-
byttet stiger, og kvaliteten bedres ved dyrkning
af kulturen med »bund«.

Forsøgets resultater viser, at fordelen ved at
dyrke A.plumosuskulturen med »bund« bliver
særlig tydelig, når temperaturen er høj (20°),
og når skæringen sker hyppigt.

Skæring. I et tidligere forsøg er det fundet,
at der gennemgående opnås den højeste omsæt-
ning i kr. pr. m2 med hyppigere skæring og at
dette bl.a. skyldes, at mængden af I sorterings-
grene i såvel lang som kort falder, når der skæ-
res med stort interval {Amsen et al., 1971).

Foruden at understrege ovenstående, viser
resultaterne fra dette forsøg, at også antallet af
grene i alt og vægtudbyttet stiger, jo tiere der
skæres, mens til gengæld vægtmængden af II
sortering, »drys«, nyvækst og %-affald under
de samme omstændigheder er faldende. Det kan
undertiden være økonomisk fordelagtigt for en

dyrker at skære sin kultur ved højtider og lig-
nende tidspunkter, når priserne er høje (kon-
junkturskæring). En industrialiseret produktion
kan imidlertid næppe baseres på sådanne for-
hold.

Yderligere undersøgelser må vise, om en
endnu hyppigere skæringspraksis er fordelagti-
gere, hvad angår udbyttets størrelse og produk-
tionsfordelingen året rundt. Samtidig må de
med en hyppigere skæring forbundne udgifter
beregnes.

I den hensigt at undersøge forsøgsbehand-
lingernes virkning på røddernes vægt, opgrave-
des ved rydningen af kulturen den 2. juli 1970
vilkårlige rækker a 10 planter pr. behandling,
og rødderne blev vejet. I tabel 7 ses resultatet.

Tabel 7. Gennemsnitlig rodvægt pr. plante i gram.
Generel behandling: beskæring: uden »bund«,
planteafstand: 60 pi. pr. m2 (average rootweight per

plant, grammes)
Rodvægt

Speciel behandling i gram
15° min. lufttemp 76
20° » » 87

Ved 20° min. lufttemp.:
Med skygge (shading) 80
Uden skygge (no shading) 93
Skæring 40 gange pr. år (harvesting —

times a year) 79
Skæring 10 gange pr. år 88

» 5 » » » 94

Det ses, at rødderne vejer mere ved 20° end
ved 15°, og mere når kulturen dyrkes uden end
med skygge. Desuden viser tabellen, at rod-
vægten mindskes med stigende antal skæringer
pr. år, hvilket også er iagttaget i andre plante-
kulturer, hvor toppen skæres helt eller delvis
ned. Det er værd at bemærke, at til trods for,
at rodvægten ved hyppig skæring er faldende,
har rødderne under disse omstændigheder været
i stand til at forsyne planterne særdeles hen-
sigtsmæssigt med vand og næring.

Optimal virkning af en hyppig skæringsind-
sats opnås: når temperaturen er høj (20°), når
det undlades at skygge, og når kuturen dyrkes
med »bund«.

35



Planteafstand. Ved en undersøgelse med 33,
67 og 104 planter pr. m2 fandt Hallig og Amsen
(1965), at antallet af grene var stigende med
øget antal planter pr. m2. Derimod påvirkedes
den totale vægtmængde ikke af planfeafstan-
den, mens vægtmængde I sortering kort og II
sortering steg, og vægtmængde ranker faldt ved
øget antal planter pr. m2.

Med stigende antal planter pr. m2 opnåedes
af Eriksen (1967) stigende udbytte indtil 70
planter pr. m2. Da kvaliteten imidlertid sam-
tidig forringedes, anbefaledes 60 planter pr. m2.

Resultaterne fra dette forsøg bekræfter, at
antallet af grene er stigende med stigende antal
planter pr. m2. Derimod er der ikke fundet
sikker forskel på vægtudbytte og økonomisk
afkastning ved de forskellige afstande.

Under hensyntagen til de med et stigende
planteantal øgede udgifter til indkøb eller til-
trækning af planter, må en planteafstand på
40-60 planter pr. m2 foretrækkes.

Konklusion
Resultaterne fra dette forsøg viser, at ved at
holde en minimum lufttemperatur på 20° opnås
et økonomisk bedre udbytte end ved 15°.
Dette sker især, fordi der opnås en bedre årlig
produktionsfordeling, en bedre sortering og en
mindre mængde affald end ved 15°.

Resultaterne af skyggebehandlingerne viser,
at der er et økonomisk merudbytte forbundet
med ikke at skygge, og at dette væsentlig skyl-
des en bedre kvalitet og en mindre mængde
affald hos de ikke skyggede.

Ved at dyrke kulturen med en »bund« af
regulære grene i 10-15 cm højde er udbyttet
steget og kvaliteten bedret.

Endvidere viser de meget tydelige resultater
fra skæringsbehandlingerne, at gennemgående
fremmes de positive og hæmmes de negative
egenskaber ved stigende skæringshyppighed.
Skæring hver 7. dag om sommeren og hver 14.
dag om vinteren må anses for at være bedst,
og yderligere undersøgelser må vise, om en
endnu hyppigere skæringspraksis er fordelagti-
gere, hvad angår udbyttets størrelse og produk-
tionsfordelingen året rundt.

Skønt mængdeudbytte af grene er fundet sti-
gende med øget antal planter pr. m2, er der
ikke fundet sikker forskel m.h.. vægtudbytte
og økonomisk afkastning ved de forskellige af-
stande, hvorfor 40-60 planter pr. m2 indtil
videre må fastholdes som det mest hensigtsmæs-
sige.

Erkendtlighed
Forsøget er, som tidligere beskrevet, kommet i
stand ved et samarbejde mellem Alm. dansk
Gartnerforenings Asparagus plumosussektion
og Statens Væksthusforsøg.

Den statistiske behandling af talmaterialet
er foretaget v.hj.a. EDB på NEUCC af For-
søgsteoretisk afdeling i Lyngby.

Summary
The Influence of Different Minimum Air Tempe-
ratures, Shading, Pruning, Harvesting and Plant
Densities on Yield and Quality of Asparagus Fern
(Asparagus plumosus Baker).

At the State Research Station for Glasshouse
Crops at Virum, Denmark, a multifactorial
climate experiment with A.plumosus was carried
out from 1968-70.

The plants were planted on beds 10 cm high
and 90 cm wide in July 1968 in four similar 8 X
15 m glasshouses placed in a square with the glass
surface facing South.

Watering was done by 10 mm when 10 mm
had evaporated from an evaporator (a free water
surface) placed over the beds. Carbon dioxide was
supplied by burning propan half an hour before
sunrise to half an hour before sunset. CO2-con-
centration was aimed at 8-900 ppm.

The effect of the following treatments was in-
vestigated

Minimum air temperature.
1. 15°C: Heat was supplied, when the air

temperature went below 15°C.
2. 20°C: Heat was supplied, when the air

temperature went below 20°C.
During the daytime the temperature was allowed
to rise to 30°C, then the ventilation windows were
opened.

Shading
1. Shading with shading liquid took place in the

period 15th March-15th September.
2. No shading.
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Pruning
1. In one half of every glasshouse the plants

were cultivated with ground cover (»bund«),
e.g. a population of small branches, 10-15
cm high, kept on the bottom of the bed.

2. The other half was cultivated vithout ground
cover (»bund«).

Harvesting
Harvesting was done:
1. Once a week during the summer (1st April-

30th September) and once every fortnight
during the winter (1st October-31st March).

2. When able to cut 150 g mature branches per.
m2.

3. Every month during the summer and every
second month during the winter.

4. Dependent on the state of the market, e.g.
at times of the year when prices usually are
high.

These treatments were equal to harvesting about
40, 20, 10 and 5 times a year respectively.

Plant density
1. 40 plants per m2.
2. 60 » » »
3. 90 » » »

Results
Especially the harvesting treatments had a signi-
ficant effect on yield and quality. The best results
were obtained when harvesting took place most
frequently, e.g. once a week in the summer and
once every fortnight in the winter.

Among the other treatments, growing at high
temperatures (20 °C), without shading and with
ground cover (»bund«), gave the best results, while

no significant difference on economic output was
obtained at the different spacings.

Furthermore, the significant interactions between
the different treatments are discussed and attention
is drawn to the possibilities lying in using the
factors in a way that results in a levelling of the
yearly distribution of the production. Examples
of this is given in fig. 12. This relation may be
used advantageous in connection with planning
of the production and sale.
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