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Resumé 
Ved Statens Væksthusforsøg, Virum, er der i 1970-72 udført 3 års forsøg med belysning af 
agurkplanter under tiltrækning, idet 5 forskellige lampetyper blev afprøvet ved 2 lysstyrker. Til-
trækningen fandt sted i et specialvæksthus, som er en del lysere end de væksthuse, der oftest 
anvendes i praksis. Forsøgene viste, at agurkplanter tiltrukket med tilskudslys ved den efterføl-
gende dyrkning kun gav udslag i tidlighed i forhold til ubelyste planter, hvorimod der ikke var 
forsikel på totaludbyttet. Planterne tiltrukket med tilskudslys var dog ved udplantningen betydeligt 
kraftigere og mere mørkegrønne end ubelyste planter. 

Der fandtes ingen sikker forskel på lampetypernes virkning, ligesom der var meget lille forskel 
på de to afprøvede lysstyrker, 100 og 200 W / m 2 . 

Summary 
Different types of lamps and light intensities for propagation of cucumber piants. 
Experiments with irradiation of cucumber plants during propagation were carried out in 1970-72 
at The State Research Station for Glasshouse Crops at Virum, Denmark. Five different types of 
lamps were tested e.g. HLRG 400 W (High Pressure Mercury lamp), MLL 500 W (Mercury-
Tungsten lamp), TL/33 (Fluorescent tube) all f rom Philips, Gro-Lux and Gro-Lux wide spec-
trum f rom Sylvania, the two last being special tubes for plant irradiation. 

All 5 types of lamps were tried at two light intensities, 100 and 200 Watt per m 2 and com-
pared to no irradiation. 

The propagation took place in a 4 m wide glasshouse with 2,5 m high sides and situated 
14 m f rom the adjacent glasshouse. This means that the glasshouse in question is far lighter 
than houses normally used for propagation of cucumber plants. 

All plants were planted out in a commercial cucumber nursery and harvested trough out the 
whole season. 

Indledning 
På grund af den ringe lysindstråling om 
vinteren i Danmark tager tiltrækning af agurk-
planter til tidlig kultur lang tid og dermed me-
gen husplads og varme. Forsøg har vist, at til-

skudslys under tiltrækningen giver hurtigere 
vækst og samtidig kraftige planter (Kristoffer-
sen 1956, Fölster 1970). Det er derfor almin-
delig praksis at belyse agurkplanter under til-
trækningen. 
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Imidlertid foreligger der kun f å forsøgsresul-
tater, hvor belyste og ubelyste planter er blevet 
dyrket en hel sæson igennem, og hvor udbyttet 
er registreret (Kristoffersen 1956). 

Efter fremkomsten af flere typer af lyskilder, 
specielt anbefalet til plantebelysning (Canham 
1966 ,Andersen 1970 og Anon. 1970) blev det 
i 1970 besluttet at påbegynde et forsøg med 
forskellige lampetyper til tiltrækning af agurk-
planter. 

Samtidig blev lampetyperne afprøvet ved 2 
lysstyrker, eftersom det må være nærliggende 
at antage, at der med de lampetyper, som an-
gives at være mest velegnede til plantebelys-
ning, kan benyttes en lavere lysstyrke end sæd-
vanligt). 

Materialer og metoder 
Af lampetyper blev der valgt HLRG 400 W 
(højtrykskviksølvlampe), MLL 500 W (blan-
dingslyslampe) og almindelige lysstofrør TL/33, 
farve hvid, alle f ra Philips. Af forskellige hen-
vendelser til Statens Væksthusforsøg fremgik 
det, at der var kommet nogle nye typer af 
lysstofrør på markedet, specielt beregnet til 
plantebestråling. Det viste sig dog umuligt at 
fremskaffe mere end en af disse nye lampe-
typer: Gro-Lux f ra Sylvania. Ved at sammen-
ligne diagrammerne over de forskellige nye 
specielle lysstofrør viste det sig, at der var 
meget lille forskel på farvefordelingen typerne 
imellem, hvorfor man ikke kunne regne med 
nogen forskel på deres indvirkning på plante-
væksten. Gro-Lux findes i 2 typer, alm. Gro-
Lux og Gro-Lux wide spectrum. Begge kom 
med i forsøget. 

MLL-lampen (blandingslysl ampen) er en 
kombination af kviksølvlampen og glødelam-
pen. Den består af et kvarts-udiadningsrør i 
serie med en glødetråd. Pæren er indvendig 
belagt med et fluorescerende stof, men mangler 
indbygget reflektor, hvorfor der må bruges 
skærm. Lampen udsender hvidt lys, men på 
grund af glødetråden udsendes også en betyde-
lig infrarød stråling, der sammen med varme-

udstrålingen fremkalder en strækningsvækst hos 
planterne. MLL-lampen kan tilsluttes lysnettet 
direkte, hvilket billiggør installationen. 

HLRG-lampen er en højtryks-kviksølvlampe 
beregnet til plantebestråling. Kolben er lavet 
af specielt glas, der afskærer den kortbølgede 
del af spektret. Selv en usynlig revne i glasset 
kan derfor give ultraviolet stråling og dermed 
svidning på bladene (Anon. 1973). Kolben er 
forsynet med reflektor og behøver ikke skærm. 
Spektral-fordelingen har vist sig at være god 
både med hensyn til produktion og form. 

Da lampen både kræver drosselspole og kon-
densator, bliver installationen dyr og besværlig. 

Lysstofrør er en gammelkendt lyskilde til 
plantebestråling. De findes i mange rørtyper, 
hvis eneste forskel er spektralfordelingen. Al-
mindeligvis bruges hvidt lys til plantebestråling. 
Lysstofrør giver et jævnt fordelt lys og mindre 
varmevirkning på planterne end punktlys. 

Ulempen ved lysstofrør er, at lysstyrken 
(40 W el. 60 W pr. rør) er ringe i forhold til 
størrelsen. Lysstofrør kræver derfor et temme-
lig omfangsrigt armatur med skærm, hvor 
for skyggevirkningen bliver stor i forhold til 
punktf ormede lyskilder 

Gro-lux er et specielt fremstillet lysstofrør 
beregnet til plantebestråling. Gro-lux findes i 2 
typer, den almindelige med den største del af 
lyset i området omkring 660 nm og Gro-lux 
wide spectrum, som er en videre udvikling, 
hvor spektralfordelingen er mere ensartet over 
et bredere område. 

Lysstyrken blev sat til 200 W/m 2 , hvilket! er 
den lysmængde, der oftest anvendes i praksis. 
Det blev dog efter forslag f r a flere sider, navn-
lig Gartnerforeningens konsulenter, besluttet 
også at prøve 100 W/m 2 . Alle 5 lampetyper 
blev således afprøvet ved både 200 og 100 
W / m 2 . Belysningsstyrken blev opnået) ved at 
variere lampehøjden over potterne og deres 
indbyrdes afstand (se tabel 1 for H L R G og 
MLL). 

Alle lysstofrørene kunne sikaffes i 40 W rør, 
men ikke i 60 W rør, hvilket gjorde, at de 
skulle hænge tættere sammen og derved skyg-
gede noget mere for dagslyset. 
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Alle armaturer var dobibelt-armaturer, dvs. 
med 2 rør i hvert. 

Tabel 1. Placering af HLRG og MLL-lamper for 
at opnå bestemte Watt /m 2 

Table 1. Mounting of HLRG and MLL lamps 
to achieve certain Watt/m2 

HLRG 400 Watt,s lamper 
Indbyrdes afstand i cm Højde over potterand i cm 
Mutual spacing in cm 
100 Watt /m 2 200 
150 » 165 
200 » 142 
300 » 115 

Mounting height in cm 
120 
100 
85 
75 

MLL 500 Watt's lamper 
Indbyrdes afstand i cm Højde over potterand i cm 
Mutual spacing in cm Mounting height in cm 
100 Watt /m 2 225 130 
150 » 182 125 
200 » 1 5 8 100 
300 » 129 85 

Forsøgsplan 
1. Ubehandlet, tidligt sået 
la. » sået som belyste planter 
2. MLL 100 W 
3. MLL 200 W 
4. HLRG 100 W 
5. HLRG 200 W 
6. Gro-Lux W / S 100 W 
7. Gro-Lux W / S 200 W 
8. Gro-Lux 100 W 
9 Gro-Lux 200 W 

10. T L / 3 3 100 W 
11. T L / 3 3 200 W 

Behandling 1 var ikke med i første forsøg i 1970. 

Forsøgets udførelse 
Det special-væksthus, der blev benyttet til 
tiltaøkningen, er meget lyst.Det er kun 4 m 
bredt med 2,5 m høj trempel, og afstanden til 
nabohuset er 14 m. Huset er inddelt i 6 celler, 
og der var således 2 hold planter i hver celle. 

Planterne blev alle sået direkte i 12 cm 
potter i samme væksthus og ved samme tem-
peratur. Efter fremspiring blev planterne delt 
i 12 hold å 50 planter og fordelt på borde dæk-
ket med hvid plast. 

Sorten var Bestseller S 63. 

Tabel 2. De vigtigste data fra forsøget 
Table 2. Main data of the experiment 

1970 1971 1972 
Ubelyst, tidlig såning. . 21 /11 3 / 1 2 
Øvrige sådatoer 11/12 8 / 1 2 13/12 
Lys fra 2 0 / 1 2 11/12 17/12 
Udplantet 2 2 / 1 13 /1 2 5 / 1 
Første høstdag 4 / 3 1 /3 1 /3 
Sidste høstdag 1 /6 19/8 11/8 
Antal høstdage 52 98 72 
Antal planter/m2 1,42 1,42 1,23 

I tabel 2 ses de vigtigste data for de 3 forsøg. 
I forsøget i 1970 blev de ubelyste planter sået 
samtidig med de belyste. I praksis sås agurker 
til tidlig kultur, hvor der ikke bruges tilskuds-
lys en del tidligere end det var tilfældet her 
1 forsøget. Det blev derfor besluttet at indføre 
endnu et forsøgsled i 1971-72, ubelyst, tidlig 
såning, dvs. sået 10-14 dage før de planter, der 
skulle belyses. 

Ved fordeling i cellerne blev potterne først 
stillet pottetæt. Senere blev der givet afstand 
2 gange inden udplantningen. De to hold plan-
ter i hver celle blev stillet i hver sin ende af et 
stort midterbord. 

Af hensyn til belysningen var gavlene mel-
lem cellerne gjort lystætte med et lag sort 
plastfolie indersti og et lag hvid plastfolie yderst 
for at give den bedste lysreflektion. Bordene 
var delt på midten af en skærm, ligeledes af 
sort og hvid plastfolie, dog kun op til lampe-
højde for at Skygge så lidt som muligt for dags-
lyset. Der var én lampetype i hver celle, men 
to lysstyrker. Belysningstiden var i alle tre 
forsøg 18 timer i døgnet fra 6 til 24 (Anon. 
1970, Lanckow 1964). Temperaturen i celler-
ne blev under tiltrækningen holdt på 22° om 
natten og ca. 27° om dagen. Der blev givet 
OC^-tilskud, ca. 1000 ppm under tiltrækningen. 

Tiltrækningen og belysningen blev udført på 
Statens Væksthusforsøg, medens den videre 
kultur blev foretaget i udstationerede forsøg 
hos dygtige agurkspecialister, der dyrkede og 
passede planterne på samme måde som deres 
sædvanlige praksis. De to første år lå forsøgene 
hos gartneriejer J. Jørgensen, »Pilehøj«, Søsum, 
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og det tredie år hos gartneriejer Verner Ras-
mussen, Herstedvester. Høst, sortering og 
anden registrering blev udført af forsøgsstatio-
nens personale. 

I alle tre forsøg blev der høstet 3 gange 
ugentlig hele sæsonen igennem. Ved hver høst 
blev der noteret total ¡antal og vægt, samt antal 
og vægt af 1. sortering. 

Resultater 
Ved udplantningen blev 5 planter f ra hver 
behandling bedømt, målt, vejet og bladene talt. 
I tabel 3 er disse registreringer anført for ube-
lyst og for hver lampetype for sig. 

1. 
la. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Tabellen viser, at der er meget stor forsikel 
på tidligt-såede og sent-såede ubelyste planter. 
De først såede er dobbelt så høje, foruden at 
antallet af blade er dobbelt! så stort. Dette 
resulterede i, at frisikvægten er 3 gange højere 
hos de tidligt- end hos de sent-såede. 

Forskellen på ubelyste og belyste var også 
tydelig. De tidligt-såede ubelyste planter var 
længere end de belyste, dog med undtagelse af 
de MLL-belyste, der var længst af alle på 
grund af varmeudstralingen fra denne lampe-
type. Stammediameteren var indtil dobbelt så 

stor hos de belyste planter som hos dé ube-
lyste. 

Frisikvægten for de belyste var gennemgå-
ende større, op til det dobbelte af de ubelyste 
[tidligt-såede. En undtagelse er dog HLRG-
belyste planter, som havde meget lav friskvægt, 
men her var planterne jo også meget lave 200 
W/m 2 gav større friskvægt end 100 W/m 2 og 
desuden lidt længere planter og større stamme-
diameter. 

Ved tiltrækning til eget brug spiller det ikke 
nogen stor rolle, om planterne er særligt kønne, 
kraftige og mørkegrønne, når de skal plantes 
ud. Drejer det sig derimod om tiltrækning af 

planter til salg til andre gartnere, er det natur-
ligvis vigtigt, at planterne fremtræder som en 
god og smuk handelsvare, ligesom det er af 
betydning for transporten af planterne, at de 
er lave og kraftige. 

I tabel 4 ses tidligheden og det totale udbytte 
i antal frugter pr. m2. Udbytterne er angivet i 
høstede frugter i første måned og ialt hvert år 
for sig. Det bør bemærkes, at høsttiden har 
været af forskellig længde i de forskellige år. 

Tilskudslyset har påvirket tidligheden, idet de 
belyste planter har givet et tidligere og større 

Tabel 3. Målinger m.m. af planterne ved udplantning 1971 (gennemsnit af 5 planter) 
Table 3. Measurements etc. of the plant at planting time 1971 (average of 5 plants) 

Plante- Stamme- Antal Frisk- Vækst-
højde diam. blade vægt kraft Farve 
Plant Stem Number Fresh Vigour 

height diam. of leaves weight of growth colour 
cm mm g 1-10 1-10 

Ubelyst 49 4,0 9 24 5 5 
Ubelyst, sen såning. . 24 3,9 5 8 2 3 
MLL 100 W 56 6,6 7 36 8 8 
MLL 200 W 67 7,5 8 52 9 10 
HLRG 100 W 28 6,4 6 24 6 6 
HLRG 200 W 28 7,1 7 29 6 6 
Gro-Lux W / S 100. . 40 7,5 7 38 8 7 
Gro-Lux W / S 2 0 0 . . 42 8,5 8 53 8 8 

Gro-Lux 100 W 32 6,9 7 32 7 7 
Gro-Lux 200 W 36 8,1 8 47 7 7 
TL/33 100 W 42 7,6 8 40 8 8 
TL/33 200 W 37 8,0 8 50 7 8 
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Tabel 4. Udbytte, første måned og ialt, antal frugter pr. m 2 

Table 4. Yield, first month and total, number of fruits per m2 

Første måned First month Ialt Total 
Behandling 1970 1971 1972 1970 1971 1972 
Treatment 52 høstd. 98 høstd. 72 høstd. 

1. Ubelyst - 13 7 - 91 76 
la. Ubelyst sen såning . . 7 14 7 64 96 78 
2. MLL 100 W 11 15 11 63 95 77 
3. MLL 200 W 12 15 12 66 91 78 
4. HLRG 100W 15 16 11 64 97 78 
5. HLRG 200 W 15 15 12 69 95 82 
6. Gro-Lux W / S 100 W 17 17 10 65 101 80 
7. Gro-Lux W / S 200 W 19 15 10 68 93 79 
8. Gro-Lux 100 W 16 16 11 63 96 81 
9. Gro-Lux 2 0 0 W . . . . 18 14 10 67 94 76 

10. TL/33 100 W 14 16 11 66 92 80 
11. TL/33 200 W 16 15 11 66 93 79 

LSD 2,92 2,09 1,12 7,46 11,4 2,68 

Fig. 1. Indstråling i cal/cm2, 1969-72, sumkurve.. Total natural radiation, cal per cm2, 1969-72. 

16* 235 



cal/cm2 

500 

400 

300 

200 

100 

23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 28/12 4/1 11/1 18/1 

Fig. 2. Indstråling i cal/cm2. 1969-72. Natural radiation, cal per cm2, 1969-72. 
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udbytte i første måned end ikke-belyste planter. I ses i det usædvanligt lyse vejr i vinteren 1970-
1970 var de Gro-lux-belyste planter ca. 8 dage 71, da planterne blev tiltrukket. Det vil sige, at 
tidligere end planterne belyst med de andre planterne har modtaget så stor en indstråling 
lampetyper, medens de ubelyste var ca. 3 uger f ra solen, at de ikke har haft nogen gavn af 
senere. I 1972 var belyste planter ca. 8 dage tilskudslyset. Indstrålingen i perioden f ra så-
tidligere end ubelyste. ning til første høst for årene 1969-72 fremgår 

En undtagelse f r a disse resultater er 1971, af fig. 1, hvoraf det ses, at indstrålingen i 
hvor de ubelyste planter gav et bemærkelses- belysningsperioden var betydeligt større i vin-
værdigt stort, tidligt udbytte. Årsagen hertil må teren 1970-71 end de øvrige år. 

Tabel 5. Procent I. sortering, 1. måned og ialt 
Table 5. Per cent first grade, first month and total 

Første måned First month Ialt Total 
Behandling Treatment 1970 1971 1972 1970 1971 1972 

1. Ubelyst tidl. såning - 61 94 - 76 82 
la. Ubelyst sen såning 84 56 93 78 73 83 
2. MLL 100 W 87 61 79 80 71 79 
3. MLL 200 W 89 67 76 81 78 78 
4. HLRG 100 W 88 67 85 80 76 80 
5. HLRG 200 W 79 69 82 78 77 78 
6. Gro-Lux WS 100 W 69 62 81 74 73 80 
7. Gro-Lux WS 200 W 70 59 79 75 73 82 
8. Gro-Lux 100 W 80 67 81 76 76 79 
9. Gro-Lux 200 W 70 62 83 76 72 79 

10. TL/33 100W 83 62 81 80 76 80 
11. TL/33 200 W 84 60 79 78 73 79 
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Med hensyn til totaludbyttet er der praktisk 
taget ingen forskel på belyste og ubelyste plan-
ter. Heller ikke de forskellige lampetyper eller 
lysstyrken har haft nogen indflydelse på total-
udbyttet. 

Høsten af 1. sorterings frugter er ligeledes 
ens f ra ubelyste og belyste planter. Det samme 
gælder for lampetyper og lysstyrker. Ser man 
derimod på første måneds ihøst er der opnået 
lidt flere 1. sorterings frugter ved at belyse 
planterne. 

Diskussion 
Tilskudslys til agurkplanter under tiltrækning 

har ved disse tidlige kulturer haft en tydelig 
indflydelse på planternes udseende og kvalitet. 
De ubelyste planter var lyse og ranglede i mod-
sætning til de belyste, der var kraftige og mør-
kegrønne. Dette falder sammen med tidligere 
undersøgelser (Fdister 1970). Navnlig var de 
Gro-lux-belyste planter ¡kraftige og lave, tæt 
fulgt af HLRG og TL/33. Derimod var de 
MLL-belyste planter mere lange og ranglede. 
Der var relativ lille forskel på de 2 afprøvede 
lysstyrker 100 og 200 W / m 2 - for så vidt angår 
planternes udseende. 

Belysningen har også haft indflydelse på 
tidligheden, men kun i 1970 og 1972, hvilket 
viser, at virkningen af tilskudslys er stærkt af-
hængig af den naturlige indstråling. Dette kan 
ses ved at sammenholde udbytte-resultaterne i 
den 1. måned (tabel 4) med figur 2, der viser 
den ugentlige indstråling i tiltlrækningsperioden. 

I 1969-70 var belyste planter 3 uger tidligere 
end ubelyste, i 1971-72 var de 8 dage tidligere, 
medens tidligheden var ens for belyste og ube-
lyste planter i 1970-71. 

Her af kan drages den slutning, at i vintre 
med stor indstråling ikan der ikke forventes 
noget merudbytte ved brug af tilskudslys, når 
tiltrækningen sker i så lyse huse, som der her 
er tale om. 

Det må ligeledes være rigtigt at slutte, at der 
i alle 3 forsøgsår har været så stor en indstrå-
ling efter 1. februar, at tilskudslys normalt ikke 
kan forventes at påvirke tidligheden efter dette 
tidspunkt, se figur 1. 

Brugen af tilskudslys har ikke øget total-
udbyttet, som praktisk taget er ens hos bedyste 
og ubelyste planter uanset lampetyper og lys-
styrke. Dette stemmer ikke overens med Kri-
stoffersen (1956), som opnåede en forøgelse af 
totaludbyttet ved at belyse agurkplanter under 
tiltrækningen med lysstofrør. Årsagen hertil 
kan være, at Rristoffersen's forsøg var blevet 
udført nordligere (i Norge) og sandsynligvis i 
mindre lyse huse end de her omtalte forsøg. 

Konklusion 
Forsøgene viser, at der ved brug af tilskudslys 
til ¡agurkplanter kan opnås ¡kraftigere og mere 
mørkegrønne udplantningsplanter samt et tid-
ligere udbytte. De afprøvede lampetyper har 
virket så ens, at der ved valg af lampetype først 
og fremmest skal tages hensyn til anskaffelses-
pris. I meget lyse vintre samt ved sen tiltræk-
ning, dvs. efter 1. februar, kan der sædvanligvis 
ikke forventes nogen fordel ved brug af til-
skudslys. 

Det bemærkes, at tiltrækningen fandt sted 
i et speeialvæksthus, som er lysere end de 
væksthuse, der sædvanligvis anvendes i praksis. 

ERKENDTLIGHED 
Værterne for de udstationerede forsøg, gartne-
riejer J. Jørgensen, »Pilehøj«, Søsum, og gart-
neriejer Verner Rasmussen, Herstedvester, tak-
kes hermed for det stiore arbejde de har udført 
ved at stille væksthuse og arbejdskraft til rådig-
hed f or forsøgene. 

Den statistiske behandling af talmaterialet er 
foretaget v.hj.a. EDB på NEUCC af Data-
analytisk Laboratorium, Lyngby. 

Results 
The experiments showed that irradiation of 
cucumber plants during propagation gave more 
vigorous and dark green plants and an earlier 
yield. The total yield was, however, not in-
fluenced as this was practically the same from 
irradiated and not irradiated plants. 

There was very little difference in the effect 
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of t he tes ted types of l a m p w h i c h m e a n s t h a t 
the choice of l a m p Hype is m a i n l y a ques t ion of 
ini t ia l cos t of t he l amps . 

D u r i n g t he w in t e r 1970-71 , t h e i r rad ia t ion 
h a d n o e f f e c t o n ne i the r t h e car l iness n o r t he 
to ta l yield, p r o b a b l y d u e t o t h e u n u s u a l h igh 
n a t u r a l r a d i a t i o n th is win te r . 
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