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Udvikling af standardprogram for dyrkning af Dipladenia sanderi 'Rosea'
Development af a standard programme for the cultivation of Dipladenta sanderi 'Rosea'.
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Resume
En lav ukneoon kultur aæ Dipladenia sanderi 'Rosea' gennemførtes på to forskellige temperaturniveauer og ved to vandingshypp1gheder samt tre gØdningssammensætninger med fors1kellige N:K
forhold, aJle udvandede i to kDnoontpationer. GØdningsop~øsnillJgerne t1lførtes gennem et kapilærundervandingssystem. Der anvendtes to jordblandinger, bestående af spagnum, henhDldsN'is med
,og uden ler.
Ved 21 '"C Dm dagen ,og I8°C Dm rratten, i luften, samt 18°C i et sandlag i bordet helle dØgnet,
blev kulturperiorlen 2-3 dage kortere Dg pJanterne ca. 5 % hØjere, med samme internodielængde, som ved 3 ° lavere temperartur. Udslaget for temperatur var størst i den lerhDldige jordblanding, ligesom bladene bJev mørkere her. GØdningssammensætningen har kun haft lille indflydelse på kulturen, dog resulterede laveste K~indhold i de mØrkeste blade. Eneste udslag f,or vandingshyppigheden fremkom i ren spagnum, hvor den mindst hyppige V'anding har fremskyndet
blomstringstidspunktet, fDl'modentHg p.g.la. udtørring. Den hØjeste gØdningskDncentration, ca.
1,5 %0, gav mørkere blade Dg s,vagere virussymptomer end den halve koncentration. JOI'dblandingen med ler gav ca. 5 % støn'e planter med mØ'rkere blade og svagere virussymptomeir end
spagnum alene.
De indsamlede data er sammenstille,t til et standardprogram.
Nøgleord: Standarddyrkning, Dipladenia sanderi.
Abstract
A pot culture Df small unpinched Dipladenia sanderi 'Rosea' was illaintæned at tW,o temperature
levels and two irrigatiDn frequendes. Three fertilizer compoSoitions with diffemnt NIK mti,os
were applied, dis'Solved in the irrigation waterr, at two concentratiDil'S, thr,ough a capmary subirrigation system. The plants gæw in two dilfferent c,omposts oonSlisting of either peat (No. 1)
Dr peat with loam (N,o. 2).
At an air temperature of 21 cC clay, ISoC night, and ISoC 24 hol.lI'S in the oonch filling, the
cultivagDn period was reduced by 2.3 days, and the plants became 5 per cent taller, having t:he
same internodial length as by 3 °C læs. The response t,o temperature WlIiS highest in the peflJtloam mixture. The le,aves became darker green in the latter compost. The fertilizer o,omposition
having the lowest K content also resulted in darker leaves. The l,ower irrigation frequency applied
t,o peat, forced the flowering, pmbably due t,o drollght. The higher fertilizer concentrll!tion (0,15
per cent) indllced darker leaves and we:aker virus sympt,oms than did half the concentration.
Plants gr,own in peat-Ioam were about 5 per cent higher, had darker leaves and weaker virus
symptoms as compared t,o those in pure peat.
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The results are applkable to a brief standard prQgramme for oQmmf'["cial cultivation of Di'pladenia.
Key-words: »Bluepl'int«. growing, Diplædenia sanderi.

Indledning
Dipladenia hører til familien Apocynaceae. Til
denne familie hØrer 'Også Vinca, der med sine
karakteristiske lange skud er alminde1i,g i danske haver. Dipladenia ,stamme,r fra Sydamerikas skOlve, hvor de udvikler sig SDm slyngplanter. I den foreliggende undersØge,lse indgår kun
Dipladenia sanderi HemsL af sorten 'Rosea'.
Inden for denne sort valgtes den fQr tiden laIminde~igt dyrkede sQrt, der blot kaldes: mØ["kerød type.
Dipladenia sanderi indtager en betydende
plads i udva>lget af potteplanter, SQm i dag dyrkes meget intensivt. En del af produktionen
eksporteæs, ,især til Vesttyskland. Heil1lSligten
med de fOlreliggende undersØgelser er at udvikle et standardprogram for dyrkningen, så
den kan foregå planmæssi,gt, fomdsigeUgt og
mest økonQmisk li de potterplante'gartnerier, som
alle'rede har de tekniske ~omdsætninger fOlr at
udnytte såd3Jllne industrlmetoder.
Litteratur om de optimale dyrkningsbe·tingeber for Dipladenia sanderi synes at indskrænke sig til et indlæg af Lindemann (1971), som
beskriver undersØ'ge'115elr aL hVQrdan substrat 'Og
temperatur påvirker rOlddannelsen hos, stiklinge,r af fOlrskeHj,g hårdhed. Videre beskrives,
hvordan lys, vækstretarderende stoffer, temperatur og knibning påvirker den færdige plantes
form. Det væsentlige er, Olm planten udvikler
ranker, og derfor behøver Qpbinding, eller om
den bliver lav og kan sælges uden opbinding.
I de foreliggende undersØgelseir har man tilstræbt et dyrkningsprogram, SQm på kort tid fører frem til en lav plante med mange knopper.
U d over oplysninger fra litteraturen har erfaringer fra medlemmer af Potteplantesektionen inden for Dansk Erhvervsgartnerforening
været af betydning for udvikling af de afprØvede dyrkningsprogrammer.
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Materialer og metoder
U ndersøge1lseme er udifø,It i to ens S X 15 m
væksthuse, som ,er særligt indrettede till fOI'målet. Væksthusene er boo'ggende på Gartner- og
FrugtavlerhØjskolen »SØ'hus«, på Fyn, og iØvrigt beskrevet tidligere af Pedersen (1975 a 'Og
b). I hvert bord er der dQg siden monteret
6 langs:gående plas,ticvarmerør i et 10 am gruslag. Disse varmerØ,r Slikrede gennem termostatstyring den ønskede temperatur i selve dyrkningsbordet.
På gmslaget anbragtes plastfolie med 4 drænhlliler pr. m 2 , og her oven på Vattex-måtter.
Klimaet i dyrkningsrummene b~ev reguleret
ved, at vll:l'merørenes temperatur termostatstyredes, og at luftvindueme åbnedes automatisk,
når temperaturen ste,g til 27°C og derover. Klimaet reguleredes yderligeire ved, 'at de fast monterede og automartisk bevægede skyggegardiner
blev tmkkel1 for om natten, og når lY5'Jintensiteten overskred 65.000 lux.
Tempe,raturen holdtes under forsØget på to
forskellige niveaue,r, et i hver sit væksthus. Det
lave niveau var på lSoC i luften om dagen og
15 ° C om natten. Bordtemperaturen ",ar 15 ° C
hele døgnet. Det hØje niveau var på 21°C i
luften om dagen og lSoC om natten. Bordtemperaturen valr på' 18°C hele dØ'gnet. Lufttemperatuæn blelV kontinuerligt re1gistreret, og
kun i de sidste to uger af forSØgsperioden gik
temperaturen enkeHe dage over 27°C. Temperaturvariationerne gennem tiden fulgte det
samme mønster i de to huse.
Luftfugtigheden blev ikke reguleret, men
kQntinue!rligt registreret. Den varierede stort set
efter samme mønster i de to huse. Udsvingene
i den relative luftfugtighed var i gennemsnit
ca. 5 pet. lavere ved den hØje temperatur, sammenligneit med den lave. Den relallive luftfugtighed overskred ikke 90 pct. i lØbet af forsØgsperioden.

Vand tilførtes geIlillem et system af drypslanger, vide['e gennem fibeJ1måtter for 1lii slut at
blive optaget ,af jorden i de anvendte potter.
Ved hver vanding Wørtes der 3 liter pr. nr,
ved hvilken dosering et overskud begyndte at
dryppe fra bordet.
Tabel 1. Antal vandinger i lØbet af kulturperioden
Actual number of irrigations during the
cultivating period
Uge nr.
Week No.

Vandmg efter
fordampning
Irrigation guided
by evaporation
14
15
14

17
18
19
20
21
22
23
24
Total
Forhold ratio

11
11

13
11

14
103

Vandmg efter
indstråling
Irrigation guided
by radiation
3
4
4
5
4
5
4
6
35

2,9

Vandingshyppigheden blev varieret i fiorsØget, idet der anvendtes to forskC'llige automatiske styringssystemer. Det em.e system udløste
en v,anding, hver gang der vart" fordampet 2 mm
f Ila em. vandmrettet sandoverflade (fordampmngsautomat FA 70, Volma:tic) aDlbmgrt i
vætkslt!huset. Det andet system udløste en vanding, hver gang der i det fri var modtaget en
indstråling på 400 cal. pr. om2 • Installationen
v'ar en så~a:ldt sol1ntegrator (Dansk Gartneri
Teknik), som summerer indstrålingen.
Tahel 1 viser hvor mange vandinger, der
er udløst i lØbet af kulturperioden. GØdningssammensætningen blev varieret på tre forskellige måder. Al gØdning blev tilført opløst i vandingsvandet.
Gødningetype1'OO var sammensat således, at
med et Migende kaliuIl1<indhold fulgte et SIVagt
faldende kvrelstofindhoLd (tabel 2). Herved opnåedesat de 3 gødningetyper havde samme
O5Il1lotiske tryk. OØdmngskonoenwationeme
blev holdt på to forskellige niveaueT. Hver af
stamopløsningerne blev udvandet i to fONyn-

Tabel 2. Sammemætrung af gødningsstamo'P'IØsninger
Composition of fertilizer stock solutions

N:K=
kalisalpete,r, KN0 3 ............... . kg
kg
ammoniUil1lIlitrat, NH 4N0 3
monokaliumfosfat, KH 2 P04 ........ kg
kg
magnesiumSlUlbt, MgS0 4,7H 2 O
Mikro I, micro nutrients l .......... l
Mikro II, micro nutrients II
l
gødningsstoffer ialt ................ kg
total macro nutrients
o

••••••••

o"

o

•

•••••••

1 m 3 stamoplØsning indeholder
1 m 3 stock solution contains
1: 1,5
1: 1,0
1: 0,7
61,90
43,01
27,38
31,13
46,12
58,52
20,45
20,45
20,45
36,52
36,52
36,52
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
150,00
146,10
142,87

1 m 3 stamopløsning af mikronæringsstoffer indeholder
1 m 3 of micro nutrient stock solution contains

Mikro I, micro nutrients I
100 kgjemchelat, 9 % Fe
iron chelate
10 kg mangansulfat
Mn S04' 4 H 2 0

Tf P 35

Milao II, micro nutrients Il
9,35 kg borsyre, H 3 B0 3
4,00 kg kobbersulfat, Cu SO 4' 5 H 2 0
4,00 kg zinksulfat, Zn S04' 7 H 20
0,80 kg natriummolybdat, Na 2 Mo0 4 , 2H 2 0
35,00 kg fosforsyre, H 3 P0 4
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Indhold af N, P , K, Mg og S i fortynding 1: 100
under a!I1vendelse af de tre gødningstyper

mg pr. liter = ppm
GØdnIDgssrunmernsætIllinJg
N:K=
(NOa-N)
(NH 4 -N)

total N
p

K
Mg
S

l: 0,7
(137)

l: 1,0

(I01)

(80,2)
219
45,8
222
35,8
47,5

238
45,8
162
35,8
47,5

(139)

1: 1,5
(139)
(54,1)
193
45,8
294
35,8
47,5

dinger, 1:200, der s,v,arer til et sam1:et indhold
af næringsstoffer på oa. 0,75 promille og 1:100,
der svarer til oa. 1,5 promille. At gødningsoplØSnirngeme holdt den tilstræbte koncentration,
blev kODJtrolleret ved at måle deres elektriske
lednångsevne.
Til fremst.iHing af gØdningsopløsningeme 00V1endtes vand ka boring. Dette Vland har et betydeHgt mineralindhold (100 ppm Ca), og analyseresultater er tidligere gengivet (Pedersen,
1975'a).
Dyr'kningssubstratet indgik l fOr"søge1: med to
for-skellige blandiJnge,r: Pindstmp Færd~gbbn
ding 1, som er wa,gtgødet ren spagnum og
Pindstrup Færdigblanding 2, som er Sltærkere
gØdet og tilsat granruleret Iler. Jordiblandingeme
-analyseredes ca. en uge ,efter forsØgets begynde:1se. ResultaJterne findes i tabel 3.
Tabel 3. Jordanalyser ved kulturens start
Soil analysis at start o/ eultivation
P'indstrup
Færdigblanding
pH
Compost No.
1
6,3
2
6,4

Fy
Ly
Ny
Ky
EC-Ievel N-level K-level P-level
12
1,3
35
10
2,3
63
20
36

Pottetypen, ,som anvendtes i ,alle behandlinger, var 9B, sort plast. Der anbragtes 50 potter pr. m2 dyrkningsbord. Denne afstand forblev uændret forsøget igennem.
Plantematerialet af Dipladenia sanderi 'Rosea' mørkerød type, kom fra et erhvervsgart518

neri, hVlor me:llemblØde stiklinger eite,r rodd'annelse blev pottet i sa!lgspotter, i de beskrevne
jlOrdb1andinger. Der pottedes to planter i hver
potte. Samtlige planter leveredes .til forsøget li
uge 15, 1975, umiddelbart efter potningen.
Kulturen gennemførtes, uden at planterne b~ev
knebet eller behandlet med vækstretarderende
stoffer. Planterne b1ev sa!1gstjenlige i uge 25,
1975.
En uge efter forsØ~ start vaJr plantehØjden, målt fra potterand til topp'en ad' det længste skud i potten, i gennemsnit 3,1 cm (SIp["edDing
1,8), .og det gemllemsnitlige antal blade,
over 1,0 cm lange, var 10,0 pr. potte (spredning
0,4). Der indgik 20 potter i målingerne.
Bn uge efter fOl1SØgets start blev der taget plan..
tepfØver til kemi'sk analyse (tabel 4).

+
+

Tabe,l 4. Planteanalyser ved kulturens start
Plant analysis at start o/ eultivation
Pet. a. tØ~stof Per eent in dry matter
K
Na Ca
Mg
P

N

P,indstrup 1 2,11
Compost No. 1

2,49

0,12

0,84

0,20

0,35

Pindstrup 2 1,85
Compost No. 2

2,47

0,11

0,74

0,19

0,43

I lØbet ,af forsØgsperioden var en sprø,jtn.ing
med Pirimor- mod bladlus nødvendig, den 28.4.
1975. I dette som i andre ,tilfælde blev alle
planter behandlet ens, når der ses bort fra de
tilstræbte variationer, som i sammendrag er angivet li det følgende underafSlJllit.
Forsøgsplan
I forsøget indgik 48 sYSltematis:k rordelte parceller, der hver fik 'sin behandling. Der var
60 potter i hver parcel. Der udtoges 10 PlOtteplanter", systematisk, fra hver parcel, og de
planlagte målinger fIOretoges på disse.
Forsøgsplanen er udformet med henblik på
en fuldfaktoriel op-gørelse.
De forskellige behandlinger var:
Temperatur

1. 18°C 10m dagen .og 15°C 10m natten i luften,

15°C konstant i bordet

2. 21 °C om dagen og 18 °C om natten i luften,
18 °C konstant i bordet.
Vandingshyppighed
~anding .efter fordampndng ,af 2 mm. Hyppig vanding.
2. Vanding eftel" mdlstråling af 400 cat pr.
cm'2 ti det fri. Mindre hyppæg vanding.

1.

Gødningstype

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

1. Fortyndingsfaktorr for stamop1øsning
1:200",,% promille
2. Portyndingsfiaktor for stamo:plØs1tning
1: 100"", l ~ promille
Jordblanding

1. Pindstrup 1. Spagnum + gØdning
2. Pindstrup 2. Spagnum+gØdning+ler

vis, når den fØrSIte blomst åbnede sig. Denne
dag blev fØlgende målinger foretaget:
Blomstringsdagen bestemtes som den dag,
den første blomst i potten åbnede Slig. Dagen
er angivet som nummer dag efter kulturens
start, kulturperioden.
Antal knopper bestemtes som mængden ·af
'knopper, de,r var over 0,5 cm lange, pr. potte
med to pLanter.
PlantehØjden bestemtes som ,amtanden mellem potteI'anden og toppen af det længste skud
ti potten, målt imm med 5 mm nØj'agtighed.
Der måltes ved forsø'gets start og sllutning.
Antallet af blade, dtlr var oVler 1 om Lange,
taltes for hver potte. De ca. fire blade, der
fulgte med stiklingen, er inc1uderede. Der taltes ved forSØgets start og slutning.
Blad/arven bedØmtes efter en skala fra 1-9,
hvor 1 Sltår for blege bl,ade, og 9 i'or mØ'rkegrønne.
Virussymptomer på planterne blev bedømt
efte:r en sikala fra 1-9, hvor 1 Sltårfor det kraftigste symptom, og 9 for mtet symptom.
Resultater

Registreringer
Som anført blev der udtaget 10 potteplanter
fra hver parcel. Planterne ble'v udtaget enkelt-

I det fØlgende (tabel. 5, 6, 7, 8 og 9) beskrives
virkningerne af de varierede dyrkningsrvilkår.
Intet Slikkert udslag ror behandlingen er beregnet med: n.s.

TabelS. Temperaturens påvirkning af kulturen
Effeet an the eulture af temperature levels
18°C dag, day 21°C dag, day
15°C nat, night 18°C nat, night
Kulturperiode i. dage ............. .
69,3
Gultivating period, days
Antal knopper pr. potte ........... .
8,3
Number af buds per pot
22,1
Plantehøide i cm ................. .
Height af plant, cm
Antal blade pr. potte ............. .
35,1
Number af leaves per pot
Bladfarve, skala 1-9 ............... .
3,9
Leaf coloul', range 1-9. 9=dal'k green
Virussymptomer, skala 1-9 ..........
3,9
Virus symptoms, range 1-9. 9=no symptoms
35 •

67,0

1,6

8,4

n.s.

23,1

0,9

37,1

1,3

4,1

0,2

4,2

n.s.
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De ,to temperaturmv:eaue:r påvirkede planternes udvikling medstatlistiSlk. sikkerhed. Der
må dog tages et forbehold, ford:i de 10 tempe-

mturmveaueT var i hv:ex sit væksthus. Der kan
have været andre, og ikke ~endte, forskelle
mellem de to vrekshuste.

Tabel 6. Vanrungsbyppighedens påvirkning af kuUuren
Effeet an the eulture af irrigation frequencies
Vanding
efter2mm
fordampning
(hyppig
vanding)

Vand·ing
edler 400 cal.
pr. cm2 indstråling (II1Iindre
hyppig vanding)

lrrigation after
lrrigation
400 cal. X em-2
af ter l mm
af radiation
af evaporation
(high frequency) (low jrequency)
67,0
Kulturperiode i dage ..............
68,6
Cultivating period days
8,5
Antal knopper pr. potJte ............
8,2
Number af buds per pot
23,2
PlantehØjde i cm ..................
22,7
Height af plant, em
37,1
Antal blade pr. potte ..............
35,1
Number af leaves per pot
4,1
Bladfarve, skala 1-9 ..............
3,9
Leaf colour range 1-9. 9=dark green
4,2
4,0
Virussymptomer, skala 1-9 ......... .
Virus symptoms, range 1-9. 9=no symptoms

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

n.i.
n.s.

Tabel 7. GØdningssammensætningens påvirkning af kulturen
Effect an eu/'ture af fertilizer eomposition
K vælstof/Kal1um forhold
Nitrogen/Potassium ratio
1: 1,5
LSD 95
1: 1,0
1: 0,7
n.s,.
67,9
68,3
68,2

Kulturperiode i dage ............. .
Cultivating period, days
8,3
Antal knopper pr. potte ........... .
Number af buds per pot
22,9
PlantehØjde i cm ................. .
Height af plant, em
36,7
Antal blade pr. potte ............. .
Number af leaves per pot
4,2
Bladfarve, skala 1-9 ............. .
Leaf colour, range 1-9. 9=dark green
Virussymptomer, skala 1-9 .........
4,2
Virus symptoms, range 1-9. 9=no symptoms
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8,3

8,6

n.s.

22,2

22,7

n.s.

35,8

36,0

n.s.

4,0

3,8

0,2

4,1

4,0

n.s.

Tabel 8. GØdningskoncentmtionens påvirkning af
kulturen
Effect on culture af fertilizer concentration
%
11h
promille promille LSD 95
68,3
68,0
n.s.

Kulturperiode i dage
Cultivating period, days
Antal knopper pr. potte
Number af buds per pot
Plantehøjde, cm
Height af plant, cm
AntruJ. blade pr. potte
Number af leaves per pot
Bladfarve, skala 1-9
Leaf colour, range 1-9
9
dark green
Virussymptomer, skala 1-9
Virus symptoms, range 1-9
9
no symptoms

8,5

8,3

n.s.

22,7

27,6

n.s.

35,9

36,4

n.s.

3,9

4,1

0,2

3,9

4,3

0,3

=

=

Ved nogle ·af kombinationerne af behand1inger, fandtes en statis,tisk Slikker (P>O,9S) vekselvirknJing, som er angivet i det fØlgende.

T.abel 10. Vekselvirkning mellem vandingshyppighed og jordblanding. Kulturperiode i. dage
1nteraction between irrigation frequency and
compost. CuItivating period in days
Jordblanwng nr.
CompostNo.
l
2
LSD95
Vanding efter 2 mm fordampning
(hyppig vanding)
69,1
lrrigation after 2 mm of
evaporation
(high frequency)

68,0

2,2

Tabel 9. Jordblandingens påvirkning af kulturen
Effect on culture of composts
Jordblanding nr.
Compost No.

l
67,9
KuJturperiode i dage
Cultivating period, days
Antal knopper pr. potte
8,3
Number af buds per pot
22,1
Plantehøjde, cm
Height of plant, cm
35,2
Antal blade pr. potte
Number af leaves per pot
3,9
Bladfarve, skala 1-9
Leaf colour, range 1-9
9=dark green
Virussymptomer, skala 1-9
4,1
Virus symptoms, range 1-9
9 = no symptoms

Vanding efter 400 cal. pr.
cm2 (mindre
hyppig vanding)
66,6
lrrigation after 400 cal
X cm-2
(low frequency)

68,8

2
68,4

n.s.

8,4

n.s.

23,2

0,9

37,1

1,3

4,1

0,2

4,1

n.s.

Tabel 11. Vekselvirkning mellem vanmngshyppighed ,og jordblanding. Antal knopper pr. potte
1nteraction between irrigation frequency and
compost. Number af buds per pot
Jordblanding nr.
CompostNo.
2
Vanding efter 2 mm fordampning
(hyppig vanding)
1rrigation after 2 mm of
evaporation
(high frequency)

8,0

8,5

0,6
Vanding efter 400 cal. pr.
om 2 (mindre
hyppig vanding)
1rrigation after 400 cal
X cm-2
(Iow frequency)

8,7

8,3
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TabeI 12. Vekse,lrvirkning mellem temperatur og
joroblanding. PlantehØjde i cm
Interaetion between temperature and eompost.
Height o/ plant, cm
Jordblanding nr.
CompostNo.
1
2
LSD 95
18°C dag, day
15°C nat, night

22,3

21,9

21°C dag, day
18°C nat, night

21,8

24,4

1,3

Analyseresultater

Indholdet af pla:tlltenærmgsstoffe'r i jorden blev,
foruden ved forsøgets start, 'analyseret midt
i kulturperioden og ved forsØgets afslutning.
PtantJemes ind:holdaf næringsstoffer blev, foruden ved forsøgets start, analyseret ved <holts
slutning. ResuLtaterne e'l" lan'givet i taJbel 13-15.

Diskussion
Fomkellene mellem behandlingerne ruf kultul"en har i deooe undeI1sØgelse været ret små.
De forskelle, som~ulturen reagerer med, har
været1IDlsvarende små. De forskemge behandlinger af kulturen er valgt inden for et område, som i fonnejen v:ides ,a,t li'gge nær det optimale for denne planteproduktion, og inden
for de Økonomiske og tekniske muligheder, som
væksthusgartnenet har idag. På den anden side
råder væksthusgartnerne øver en så præcis
dyI1kningsteknik, og havet tlil det færdige produkt er så snævert, at selv små udsving i pr~
duktionshd og produktkvalitet får direikte Økonomiske fØlger.
Ved den hØjere temperatur e'l" kultu'l"perioden
fQrkortet med ca. tQ dage, pIaJl1Iterne blCIV ca. 5
pct. større, dvs. at de blCIV hØrere, men med
samme gennemsnitlige IinteTl1odielængde, som
ved den lavere temperatur (tabel 5). O~så bla-

Tabel 13. Analyseresultater fra jordprØver udtaget midt i kulturperioden (den
5.5.75) ved 21°C dag og 18°C nat, vanding efter 2 mm fordampning N:K=I:1,0
Analysis o/ soil samples taken in the middle o/ the cultivating period (the 5.5.75)
at 21"C day and 18°C night, irrigation af ter 2 mm evaporation, N:K=I:I,O
Jordbland. nr. GØdningskone. %0
Compost No. Fertilizer conc. 0/00
%
%

2
1
2

1~

1~

pH
6,8
6,5
5,9
6,1

Lv
EC-Ievel
2,4
3,9
5,3
5,4

Nv
N-level

K-level

64
125
175
210

21
32
45
48

Kv

Fv

P-level
8
37
21
46

Tabel 14. Analyseresultater fra jordprøver udtaget ved kulturpe,riodens slutning (den 9.6.75)
ved 21°C dag, 18°C nat og N:K=l:l,O
Analysis of soil samples takelI at the elld o/ the eultivatillg period (tlle 9.6.75)
at 21"C day, 18°C night and N:K=l:I,O
Jordblanding nr. Gødn.konc.Ofoo
Compost No. Fertilizer eone.%o
1
2
1
2
1
2
1
2
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%
%
-%

%
1~
1~
l~

P/2

Vanding efter
Irrigation after
2mm
2mm
400 cal.
400 cal.
2mm
2mm
400 cal.
400 cal.

pH
6,7
6,6
6,7
6,7
6,5
6,4
6,0
5,9

Lv

Fv

EC-

Nv
N-

Kv
K-

P-level

6,3
5,9
5,9
4,2
7,1
6,4
9,1
9,3

198
205
198
123
225
185
290
318

50
48
46
24
77
62
89
81

14
28
10
24
26
30
20
40

Tabel 15. Planteanalyser fra kulturpe.riodens slutning ved 21°C dag, 18°C nat og N:K=I:I,O
Plant analysis from end of eultivating period at 2IoC day, I8°C night and N:K=I:I,O
Jordbl. nr.
Compost No.
2
1
2
2
2

GØdn. kone. %0
Fertil. eone.o/oo
%
%
%
%

l1h
l1h
l1h
l1h

Vanding efter
Irrigat. after
2mm
2mm
400 cal.
400 cal.
2mm
2mm
400 cal.
400 cal.

elenes udseende var bedre ved den hØiere temperatur. Plantel'llIe blev 23 cm .hØjerra potterand til spidS/en af det. længste skud, og de b~
dømtes som gode salgsplanter. PQtteplantesektionenS/ standardiseiringsudv;l1g har i 1968 fo-reS/lået en »salgshØjd:e« på op til 16 cm, men
da denne er deffin,eret på 'en Hdt "'-Inden måde,
falde,r de i fOl's,øget fremstillede plamer ikke
uden flOr den almdndelige handel!svare.
De hyppigst vandede parceHer fik igoonemsnit vand ca. tre gange så ofte som de øvrige.
På trods hemf var der Ikke flOrskelle på p1anuerne af den grund. Begge v,andings",-utomater
har arbejdet inden flOr et acceptabelt område
med det anvendte undervandingssystem. I denne forbindelse er det af betydndng, hvor stor
vandreserve der findes i potteklumpen. Ved den
mindre hyppige vandiing blev kclturtiden kortes,t ~tJabe:l 10), lOg kiDoppeme flere (tabel 11),
hvor jOldb~andingen kun bestod ,af spagnum
og uorganisk gØdning. Blomstringstidspunktet
er formodentlig fremskyndet, fovdi po1:Jteklrumperne har været tørm mellem ~andingeme.
Jordblanding 2, Pindstrup Fæl"digblanding 2,
har bedre kunnet udligne s'Vingningerne li vandtilfØrse,l, med det resultat, at planterne har vokset jWV'JlJt, er ble'vetstørre og har fået en mØrkeæ bladfarve (tabel 9). Udslaget for den hØjere temperatur er også størst i denne jordblanding (tabei 12).
De We gØdningssamrnensætninger har ført
til samme resultat, bortset fra at bladene 'blev
mest mørkegrønne, hvor oplØSningen med det
mindste kaliumindhold blev anvendt (tabel 7).

Pct. i tØrstof P,e. in dry matter
Mg
N
K
Na
Ca
P
2,03 2,38 0,11 0,85 0,26 0,49
2,17 2,52 0,12 0,92 0,25 0,60
1,91 2,43 0,11 0,86 0,24 0,42
2,00 2,31 0,11 0,82 0,22 0,51
2,17 2,63 0,10 0,99 0,26 0,74
2,12 2,50 0,09 0,92 0,24 0,76
2,25 2,50 0,09 0,92 0,24 0,68
2,30 2,66 0,10 0,97 0,24 0,66

Den hØjeste gØdningskoncenJtratron har lGun
resultel'& i mørkere grønne bIade og svagere
wrussymptomer (tabel 8). Sands)'lnLigvis har den
mørke bladjjarve slØret virussymptomerne. Jordanalyserne viser, at jordens saltindhQId er s~
get i løbet af kultmperioden, Qgså ved den
lave gØdndngs~QncentraJtion (tabel 3, 13 og 14),
som derror må anses. flOr thl:strækkeHg. Af
planteana:lyseme ses (tabe:l4 og 15), at kalciumindholdet steg i føbet ,af kulturperioden, så kaIcrummængden tilført med råvandet har været
af betydning.
Når der ud fm de roreliggende undersøgelser skal væLges ,et dyrkningsprogram, må r~
sultaterne sammenholdes med de økonomiske
forudsætninger.
På bekostning af en lidt større udgi'ft til opvarmning, er delt muligt at forkorte kulrurtiden
og opnå eh mørkJeæ bladfarve. I det fØLgende
antages den kortere ikulturtidat være mest fordelagtig. Ved et større gØd'lllii!ligSlforbrug opnås
også en mØrkere bladfarve, siamtidig med at
virussymptomeme bliver SlVaJgere. Den større
tilfØrse1af gØdndng medfØrer imidlertid en uØnsket gødningsophobndng i potteklumpen på
salgstddspunktet.
De foreliggende utld&sØgelSler er udført på
en tid af året, hVQr lyset er rige1igt:. GennemfØres kulturen hen mod e,fteråret, vil lysintenSttet.en være for !Jav til at forhindre planterne
i at danne lange skud, ranker. En opbinding
af planterne vi<! derfor blive nØdvendig. IfØlge
Lindemann (1971) kan tilskudslys i vin.termånederne, fra Hg-lamper, forhindre rankedan523

nelsen, medens behandling med vækstretarderende SI1:offer som eee og B-9 er uden virkning. Det er såledesarngØrende, på hvilken tid
af året Dipladenia dyrkes. Resultruterne fra den
foreliggende undersØge1se kan ikke uden videre
ov'erføres til en mør'lrere årstid.

Konklusion
AJle kombmatJionemeaf dyrknrungsfaktorer,
som forekom i denne undersØgelse, har ført til
et salgbart produkt.
På hviLken tid af året den oa. 10 ugers dyrkningsperiode kan lægges, fr'effirgår iacke af denne
undersøgelse, men doo lave kultur er meget
lyskrawende. S1:'andardprogrrummet ~an skØns~
mæssigt startes med potning i perioden uge
8-29. På den mØI'kere årstid kan en rankende,
opbundet kulrur tilpasses.
I det følgende er opstillet nØgledata ti,l et
standardprogrram for dyrkning af Dipladenia
sanderi. Der er tagert hensyn til de for planterne optimale vilkår s'amtidig med, at der er
indlagt et skØn oVler den Økonomisk optimale
fremgangsmåde. Programmet begynder, efter at
stiklingerne har dannert rØdder. Planterne er
beskI1evert ved middeltal med t~lhørende spredning fra den Iforeli:ggende undeI1SØgelse.
Standarddyrkningsprogram
Dyrkningsr:um: V æks~us med hØj lys gennemgang. Vandrertte borde med gennemhullet
plastfolie og Vattex-måtter.
KLima: 21°e i 'luften om dagen og 18°e om
nattoo, udluftning ved 2re.
Relativ luftfugtighed ,i området 30-90 pct.
Bordtemperatur på 18 ° e hele døgnet.
Ind- og udstrålinlg reguleres ved, at et skyggegardin trækkes for om natten og ved ly~
intensitet over 65.000 lux.
Dyrkningsbeholdere: 9B sorte plastpotter med
to stiklinger i hVler. 50 potter pr. m 2 dyrkningsbord, i hele kulturperioden.
DyrkningsSlUbstrat: Fin spagnum.., tilsart ler og
uorganiske gØdninger (Pindstrup Færdigblanding 2).

Vandtilførsel: FO!l1deling på Vatteoc-mMter gennem drypslooger med 5 drypsteder pr. m 2 •
Vanding til begyndende afdrypning fra bordene (ca. 3 mm). V,anding efter 400 oal. indstråling pr. cm2 i . detfiri, sv:wende til fbrdampning af oa. 6 mm fra fordampnån~
automat.
GØdningstilfØrsel: Sammensætnång med et N:K
forhold på 1:1,0 (se tabeJ 1) og opløst i W!t
vandingsv:and i en koncentmtion på ca. 0,75
promifie.
~lantemateda1e:
Dipladenia sanderi 'Rosea'
mørkerød type. MellemblØde stli:k1iIllger, pottet i salgspotter efter l1odda.nnclse.
Ved l<'Ulturens start er planterne 3,1 ±0,2 om
hØje, regnet fra potteranden, og med 1O,0±
0,04 blade pr. potte.
Når fØrste blomst åbner Slig, er planterne
22,8 ± 0,9 cm høje, har 36,2 ± 1,1 blade og
8,6 ± 0,7 knopper samt en udfoldet blomst
pr. potte. Bladene er passende grønne, og
virussymptomer forekommer i et begrænset
omfang.
Kulturterminer: Start den 7.4.1975 med småpImrter i Sialgspotter. Kulturperioden var 68,2
± 2,0 dØgn, og væksthuset V'ar fri,gjorrt den
19.6.75.
Erkendtlighed
Den statistiske behandling af mate,rialet er foretaget 'af Dataanalytisk Laboratorium, Lyngby.
Pottep,lantesektionen inden for Dansk Erhvervsgartnerforening ta1<kes æorat have bidraget med informationer og midler.
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