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Resume 

1319. beretning 

Med visse undtagelser var det muligt at inducere blomstringen hos 3 størrelser af Aechmea fas
ciata Bak., Guzmania monostachya Rusby, Vriesea splendens Lem. og Tillandsia linden ii Regel 
på 4 årstider. Sprøjtning med ethephon (2-chlorethyl-phosfonsyre, Ethrel) var lettere og mere 
effektivt end behandling med acetylen. De afprøvede koncentrationer var 0,05 - 0,10 - 0,15 -
0,20 - 0,25 % ethephon1). De brugbare koncentrationer var afhængige af art, plantestørrelse og 
årstid for behandling. Ved behandling 4. maj og 13. august kunne blomst induceres i alle plan
ter - med undtagelse af de mindste A. fasciata - og alle inducerede planter udviklede en blom
sterstand af god kvalitet. Ved behandling 3. november og 2. februar var det kun muligt at få en 
akceptabel procent inducerede planter med blomsterstande af god kvalitet i de 2 største stør
relser af G. monostachya, V. splendens og T. lindenii. Blomstringstidspunktet var kun i ringe 
grad afhængig af plantestØrrelsen hos de 3 af arterne. Kun hos T. lindenii var blomstringen 1-3 
uger senere i de mindre planter. 

A. fasciata var i blomst 59 - 69 dage efter sprøjtning med ethephon, G. monostachya 37 - 40 
dage efter, V. splendens 105 - 120 dage efter og T. linden ii 125 - 145 dage efter. Resultaterne 
af forsØget kan bruges til at forudbestemme salgstidspunktet hos de 4 undersØgte bromeliaceer. 

NØgleord: Blomsterinduktion - ethephon - bromeliaceer. 

Abstract 
Within some !imitations it was possibie to induce flowering in 3 sizes of Aechmea fasciata Bak., 
Guzmania monostachya Rusby, Vriesea splendens Lem. and Tillandsia lindenii Regel all the 
year round. A single spray with ethephon «2-chloroethyl)-phosphonic acid, Ethrel) was easier to 
handle and in most cases ethephon induced flowers more effectively than acetylene. The concen
trations of ethephon used were 0,05 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 %. The concentrations to be 
recommended depend on species, plant size, and on season. When treated May 4 and August 13 
all plants formed flowers and developed inflorescences of good quality except smalI sized A. 
fasciata. By treatment November 3 and February 2 only the two largest sizes of G. monostachya, 
V. splendens and T. lindenii responded satisfactorily. There were none or only small differences 
in days to firs t developed flower between the plant sizes in three of the species. Qnly in T. linde
nii the small plants flowered 1-3 weeks later than the large ones. A. fasciata flowered 59 - 69 
days, G. monostachya 37 - 40 days, V. splendens 105 - 120 days and T. !inden ii 125 - 145 
days af ter spraying with ethephon. The results are a useful tool to predict or plan the time of 
sale in the investigated bromeliads. 

Key words: Induction of flowering - ethephon - bromeliads. 

1) Omregning til % af handelsvaren Ethrel 100 med 9,5 % aktivt stof kan foretages ved at gange med 10,5 
(= ca. 10). 
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Indledning 
Adskillige arter inden for ananasfamilien, Bro
meliaceae, dyrkes som potteplanter. Den bedst 
undersØgte af bromeliaceerne er den dyrkede 
ananas, Ananas comosus Merill. var. sativus 
Schult. Hos denne kan blomstring induceres 
ved hjælp af over 100 forskellige stoffer. Også 
bromeliaceer dyrket som potteplanter kan in
duceres af forskellige stoffer. Dette fremgår 
af en oversigt, hvori Zimmer (1968) har skre
vet om egne og andre forsØg udført på dette 
område. 

Sidst i 1960'erne anvendte gartnerne enten 
acetylen eller BOH (beta-hydroxyethylhydrazin) 
til at inducere blomstring hos bromeliaceer. 
Begge disse midler skulle tilfØres blad tragten. 
Bromeliaceer uden bladtragt var derfor van
skelige at inducere, og metoden var ret arbejds
krævende. 

Vanluchene et al. (1968) viste, at ethephon 
(2-chlorethylphosfonsyre, Ethrel) var så virk
somt, at det kunne inducere blomstring ved 
sprØjtning på bladene. Vanluchene (1969) har 
fortsat forsØgene og har fundet, at også halv
store planter kan bringes 100 % i blomst efter 
sprøjtning med ethephon. Det kunne ikke lade 
sig gØre med de hidtil anvendte midler. 

Det skulle herefter være muligt selv at be
stemme plantestørrelse og blomstringstermin på 
det salgsfærdige produkt blot ved sprØjtning 
med ethephon. Statens VæksthusforsØg beslut
tede at prØve og uddybe disse oplysninger un
der danske forhold. Fire af de mest alminde
ligt dyrkede bromeliaceer i Danmark blev 
valgt som forsØgsplanter. 

Materialer og metoder 
ForsØgsplan experimental plan 

Arter species 
1. Aechmea fasciata Bak. 
2. Guzmania monostachya Rusby 
3. Vriesea splendens Lem. 
4. Tillandsia lindenii Regel 

Behandlinger treatments 
1. ubehandlet untreated 
2. acetylen 
3. 0,05 % ethephon 
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4. 0,10 % ethephon 
5. 0,15 % ethephon 
6. 0,20 % ethephon 
7. 0,25 % ethephon 

Behandlingstidspunkter time of application 
1. 13. august 1970 
2. 3. november 1970 
3. 2. februar 1971 
4. 4. maj 1971 

3 plantestørrelser ved behandling. StØrrelsen 
afhængig af art og årstid. 
3 plant sizes at the time of application, the 
size depending on species and season. 
Der var 10 planter pr. parcel. 

Forsøgets udførelse 

Planterne blev placeret i et drivhus, der var en 
del af en blok. Drivhusblokken var opfØrt af 
armeret plastik i stedet for glas. Indvendig var 
blokken forsynet med et lag klar plastik. 

Temperaturen blev fra midten af oktober til 
omkring 1. marts holdt på minimum 20°C 
dag og nat. På den Øvrige årstid blev mini
mumstemperaturen holdt på 25 0

• 

Ethephon blev udsprøjtet med 200 ml op
løsning pr. m2 som anbefalet af Vanluchene 
(1969). En m 2 bordflade blev afmærket, og 
planterne fordelt jævnt herpå. Den Ønskede 
koncentration kunne herefter udsprØjtes med 
200 ml jævnt fordelt over den afmærkede m 2• 

SprØjten var l liter trykluftsprØjte, hvorpå for
bruget af sprøjtevæske kunne aflæses. 

Acetylen blev oplØst i vand, og bladtragtene 
blev fyldt op med det acetylen-mættede vand. 
Tragtene blev forinden tØmt. Tillandsia lin
denii er uden egentlig bladtragt og blev der
for overbruset med acetylen-mættet vand. 

Acetylen-behandlingen blev udfØrt 2 gange 
med en uges mellemrum, fØrste gang samtidig 
med ethephon-sprØjtningen. 

Målinger og registreringer 

Det er vanskeligt at give et nøjagtigt mål for 
plantestØrrelsen angivet som plantediameter. 
Denne er målt som vist på figur 1. 5 planter 
i hver plantestørrelse, art og årstid er målt. 



diameter 

Figur 1. Måling af plantediameter. 
Recording of plant diameter. 

2 på hinanden vinkelrette målinger er brugt 
som gennemsnit for hver plante. 

Tidspunkt for synlig knop blev registreret 
som tegn på, at blomstring var induceret. Blom
sterstandens hØjde fra basis af tragten blev 
herefter målt, hos G. monostachya hver uge, 
og hos A. fasciata, V. sp/endens og T. lindenii 
hver 2. uge. 

Blomstringstidspunktet blev registreret, når 
fØrste blomst i blomsterakset åbnede sig. Om
kring blomstringstidspunktet blev blomstringen 
registreret en gang ugentlig hos G. monosta
chya og hos de 3 andre arter en gang hver 
anden uge. Ved registreringen blev der om 
nØdvendigt regnet hhv. 1/2 eller 1/1 uge frem 
eller tilbage. 

På blomstringstidspunktet blev der hos A. 
fasciata målt blomsterstandens diameter, hos 
V. sp/endens blev målt blomsteraksets længde 
og hos T. lindenii blomsteraksets største bredde. 

Kvaliteten blev bedØmt ved en skala 1-10, 
hvor lOer bedst. Karakteren 1 betØd, at plan
ten var induceret til blomstring, men blom
sterstanden udviklede sig ikke. Om en plante 
var induceret kunne konstateres ved en mindre 
omdannelse af de inderste blade i bladtragten 
eller ved en mere eller mindre udviklet blom
sterstand. Karaktererne 2 - 6 betØd, at blom
sterstanden var udviklet i forskellig grad, men 
med utilfredsstillende kvalitet. Skalaens ind-
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deling var lidt forskellig for de enkelte brome
liaceer. For alle arter betØd karakter over 7, 
at planterne kunne sælges som 1. kvalitet. Ka
rakteren 7 betød, at blomsterstanden var lidt 
bleg i farven, men iØvrigt fejlfri. Ved bereg
ning af gennemsnit, der vedrØrte blomster
standens hØjde, diameter og bredde, blev der 
derfor kun regnet med gennemsnit af planter 
med blomster karakterer over 6. Derved får 
man et mere realistisk billede af planterne, som 
de vil se ud efter en behandling, der kan an
befales for praksis. 

Resultater 

Antal uger til synlig knop og blomstring 

I figur 2 er vist antal uger fra behandling til 
synlig knop og blomstring. Kun planter sprøj
tet med ethephon og med kvalitet over 6 ind
går igennemsnitstallene. 

Figur 2 viser gennemsnit af plantestørrelser 
og ethephon-koncentrationer. Kun hos T. lin
denii var der forskelle på blomstringsdatoen 
mellem de 3 plantestØrrelser. De mindste plan
ter af denne art kunne blomstre 1-3 uger se
nere end de største, med størst forskel om 
vinteren. Hos G. monostachya og V. splendens 
var der samme tendens, men med mindre for
skelle. 

Koncentrationerne havde ingen entydig ind
flydelse på blomstringsdatoen. 

A. fasciata gav for at få planter i blomst ved 
behandling d. 3. november. For denne års
tid er det derfor ikke rimeligt at angive antal 
dage til knopdannelse og blomstring hos A. 
fasciata. 

Blomstringen var meget ensartet. N år alle 
planter i en parcel blev induceret og udviklede 
blomster af god kvalitet, skete blomstringen i 
de fleste tilfælde inden for samme uge. Jo 
mØrkere årstid (tabel 1-4) og jo mindre plan
ter, des større var chancen for, at spredningen 
i blomstringen var lidt større, især hos T. linde
nU. Der kunne da i værste fald gå 4 uger fra 
fØrste til sidste plante var i blomst. 

Acetylen-behandlede planter havde tendens 
til lidt større spredning i blomstringstidspunk-
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monostaehya 
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3. nov. o---+-+--+-I---+---II-+_---I-+-"""""" 
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Figur 2. Antal uger fra ethephon-sprøjtning til 
synlig knop og blomstring hos 4 brome
liaceer på 4 årstider. Gns. af 3 plantestør
relser og 5 ethephon-koncentrationer. 
Kun planter med kvalitet over 6. 
Number af weeks from ethephan spraying 
to visible bud and to flowering in 4 bro
meliads in 4 seasons. A verage af 3 plant 
sizes and 5 concentrations of ethephon. 
Only plants with qua lit y abave 6. 

tet, men blomstrede iØvrigt samtidig med ethe
phon-behandlede. Mange acetylen-behandlede 
parceller kom ikke i blomst. De er derfor 
holdt uden for gennemsnitsberegningerne af 
antal uger fra synlig knop til blomstring for at 
få så ensartet beregningsgrundlag som muligt. 

Plantestørrelse 

I tabel 1-4 er vist plantestØrrelsen ved vækst
stofbehandling udtrykt ved plantediameteren. 
Plantediametrene hos de 3 plantestørrelser er 
signifikant forskellige, undtagen mellem store 
og mellemstore planter af A. fasciata og T. lin
denii behandlet d. 2. februar. 
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P rocent inducerede planter og blomsterkvalitet 

I tabel 1-4 er vist antal inducerede planter ved 
de forskellige behandlinger udtrykt i procent. 
Blomsterkvaliteten skal ses i sammenhæng med 
procent inducerede planter. Det er væsentligt, 
at planterne både bliver induceret og udvikler 
en blomsterstand af god kvalitet. En gennem
snitlig blomsterkvalitet på 9 eller mindre be
tyder i mange tilfælde, at en eller flere planter 
induceres, men måske ingen blomsterstand ud
vikler. Det kan dog også betyde, at alle plan
ter udvikler en blomsterstand, men at denne 
bliver af ringere kvalitet. 

Blomsterstandens vækst 

Blomsterstandens hØjde ved blomstring hos de 
4 arter er vist i tabel 1-4. Tallene er gennem
snit af planter sprøjtet med ethephon og med 
kvalitet over 6. 

V. ~plendens havde den hØjeste blomster
stand og en relativ lang udviklingstid fra syn
lig knop til blomstring. 

I figur 3 er vist nogle vækstkurver for blom
sterstanden hos store planter af V. splendens 
sprøjtet med 0,15 % ethephon ved 4 årstider. 
Der var tendens til, at højeste blomsterstande 
blev produceret, når blomstringen skete på de 
varmeste/lyseste årstider. 

I figur 4 er vist vækstkurver for 3 plante
størrelser af V. splendens sprøjtet d. 13. au
gust med 0,15 % ethephon. Væksten af blom
sterstanden i de 3 plantestØrrelser følger samme 
kurveforløb, men på forskellige niveauer. 

Hos A. fasciata og G. monostachya var ti
den fra synlig knop til blomstring så kort, at 
der blev for få punkter til at tegne en vækst
kurve for blomsterstanden. 

Blomsterstandens vækst hos T. lindenii fØl
ger stort set samme kurveforlØb som hos V. 
splendens, dog tilpasset den kortere sluthØjde 
og længere udviklingstid. 

I figur 5 er vist stilk- og akslængde af blom
sterstanden hos store planter af V. splendens 
som gennemsnit af 4 årstider og planter med 
kvalitet over 6. Ethephon gav omkring 10 cm 
kortere blomsterstand end acetylen, og der var 
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Figur 3. Blomsterstandens vækstkurve fra synlig 
knop til blomstring hos den store plante
stØrrelse af Vriesea splendens efter be
handling med 0,15 % ethephon på 4 
årstider. 

Figur 4. Blomsterstandens vækstkurve fra synlig 
knop til blomstring hos 3 plantestØrrelser 
af Vriesea splendens efter behandling med 
0,.15 % ethephon d. 13. august. 

Growth curve of inflorescence from the 
time of visible bud to flowering in the 
largest plant size of Vriese,a splendens 
af ter spraying with 0.15 % ethephon in 
4 seasons. 

cm 
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60 

SO 
Figur 5. Stilk- og akslængde hos Vriesea splendens 40 

efter acetylen- og ethephon-behandling. 
Gns. af den store plantestØITelse og 4 års- 30 
tider. Kun planter med kvalitet over 6. 20 
Peduncle and spike length in Vriesea 
splendens af ter acetylene and ethephon 10 
application. Average of the large plant 
size and 4 seasons. Only plants with qual-
ity above 6. 

-

Growth curve of inflorescence from the 
time of visible bud to flowering in 3 plant 
sizes of Vriesea splendens af ter spraying 
with 0.15 % ethephon August 13. 
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Tabel 1. Plantediameter ved behandling, procent planter induceret, blomsterkvalitet samt 
blomsterstandens hØjde og diameter hos 3 plantestØrrelser af Aechmea fasciata behandlet på 4 årstider. 

Blomsterkvalitet er bedømt ved en skala l-ID, hvor 10 er bedst 
Plant diameter at the time of applicatian, percentage af plants induced, flower quality and height 

and diameter af inflarescence in 3 plant sizes af Aechmea fasciata. Applicatian in 4 seasons. 
Flawer quality estimated an a scale 1-10, where 10 is best 

Beh.- Blomsterstandens 
dato Plante- % ethephon lnflarescence 
Appl. diam. Ubeh. Ace- hØjde diam. 
date cm Untreat. tylen 0,05 0,10' 0,15 0',20 0,25 height cm 

13. aug. 37a*) % induc. 20' IOD 70 10'0' 10'0' 10'0' 10'0' 36a 15,3a 
kval. qua/o 10 ID 9 10 ID 8 9 

» 32b % induc. D 20' 70 90' 90' 90' 80' 31b 1D,5b 
kval. qua/o 5 9 9 9 8 9 

» 19c % induc. D D D ID 40' 20' 3D 13c 4,4c 
kval. qua/o 8 7 7 8 

3. nov. 39a % induc. D 50 O 40' ID D D 
kval. qua/o 5 4 5 

» 32b % induc. O 10 O 10 D D O 
kval. qual. 5 5 

» 19c % induc. D D Q O D O Q 

kval. qua/. 

2. feb. 34a % induc. D 80' 70' 50' 3D O 10 30a 10,9a 
kval. qua/o 6 9 9 6 5 

» 3Da % induc. D 70' 10 D 10 O O 30a 11,5a 
kval. qua/o 5 10 ID 

» 22b % induc. O D O O O D O 
kval. qua/o 

4. maj 43a % induc. 20 100 70 IDa IOD 100 IOD 3la 12,8a 
kval. qua!. 10 ID 10 10 10 10 10 

» 36b % induc. O 3D 40 90' 80' IOD 100 28b 9,6b 
kval. qua!. 5 9 10 9 8 10 

21c % induc. O D O O 10 ID 50' l7c 5,lc 
kval. qua!. 8 8 8 

*) Gennemsnitstal - inden for hver årstid - efterfulgt af samme bogstaver ikke signifikant forskellige på 
95 %-niveauet ifølge variansanalyser og LSD-beregninger. 
Means within each season, and in each column not follawed by a letter in common are signijicantly 
different (P = 0.05) accarding to analysis af variance and LSD-test. 

en tendens til kortere blomsterstand med sti- af ethephon-behandlede planter med en blom-
gende koncentration ethephon. Forholdet mel- sterkvalitet over 6. Blomsterstandens diameter 
lem aks- og stilklængde synes ikke at under- var i store træk afhængig af planternes stør-
gå nogen større ændringer ved de forskellige relse ved behandling. 
behandlinger. 

Blomsterstandens største bredde hos T. lindenii 

Blomsterstandens diameter hos A. fasciata I tabel 4 ses i sidste kolonne blomsteraksets 

Diameteren af blomsterstanden hos A. fascia- største bredde hos T. lindenii. Tallene er gen-

ta er vist i tabel 1. Tallene viser gennemsnit nemsnit af ethephon-behandlede planter med 
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Tabel 2. Plantediameter ved behandling, procent planter induceret, blomsterkvalitet og 
blomsterstandens højde hos 3 plantestørrelser af Guzmania monostaehya behandlet på 4 årstider. 

Blomsterkvalitet er bedØmt ved en skala l-IO, hvor 10 er bedst 
Plant diameter at the time of applieation, pereentage of plants indueed, flower quality and height 

of inflorescenee in 3 plant sizes of Guzmania monostachya. Applieation in 4 seasons. 
Flower quality estimated on a seale l-IO, where 10 is best 

Blomsterstandens 
Beh.- hØjde 
dato Plante- % ethephon Height of 

Appl. diam. Ubeh. Ace- in/lorescence 
date cm Untreat. tylen 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 cm 

13. aug. 33a*) % induc. O 100 100 100 100 100 100 19a 
kval. qual. 9 10 10 9 9 9 

» 27b % induc. O 20 100 100 100 100 100 18a 
kval. qual. 5 10 10 10 9 7 

» 1ge % indue. O O 100 100 100 1001 100 13b 
kval. qual. 10 10 9 9 6 

3. nov. 37a % indue. O O 100 100 lOlO 100 100 14a 
kval. qua/. 9 9 9 9 9 

25b % indue. O O 100 100 100 100 100 13b 
kval. qual. 7 10 10 10 8 

l8e % induc. O O 40 90 10'0 80 IOD lle 
kval. qua/. 4 2 3 2 

2. feb. 31a % indue. O O 100 100 100 100 100 19a 
kval. qual. 10 10 10 10 9 

22b % indue. O O 100 100 100 100 100 15b 
kval. qual. 10 10 9 6 3 

» 14e % indue. O O 40 90 90 60' D 
kval. qual. 2 2 1 1 

4. maj 31a % indue. 10 80 100 100 100 100' 100 22a 
kval. qual. 10 8 10 10 10 10 8 

» 23b % indue. O 70 100 100 100 100 100 19b 
kval. qual. S 10 10 101 7 6 

» 17e % indue. O O 100 100 100 100 100 ISe 
kval. qual. 10 9 7 5 3 

*) Gennemsnitstal - inden for hver årstid - efterfulgt af samme bogstaver ikke signifikant forskellige på 
95 %-niveauet ifØlge variansanalyser og LSD-beregninger. 
Means within eaeh season, and in eaeh column not followed by a letter in eommon are signijieantly 
different (P = 0.05) aeeording to analysis af variance and LSD-test. 

kvalitet over 6. Forskelle i planternes stØrrelse 
(plantediameter) ved behandling gav sig ud
slag i nogenlunde tilsvarende relative forskelle 
i den største bredde af den udviklede blom
sterstand. 

Diskussion 

Middel 

Vanluchene (1969) har fundet, at ethephon er 

mere effektivt og lettere at bruge end acetylen. 
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Tabel 3. Plantediameter ved behandling, procent planter inducere,t, blomsterkvalitet og 
blomsterstandens hØjde hos 3 plantestØrrelser af Vriesea splendens behandlet på 4 årstider. 

Blomsterkvalitet er bedØmt ved en skala 1-10, hvor IO' er bedst 
Plant diameter at the time of application, percentage of plants induced, f/ower quality and height 

of inflorescence in 3 plant sizes af Vriesea splendens. Application in 4 seasons. 
Flower qua lit y estimated an a scale 1-10, where 10 is best 

Blomsterstandens 
Beh.- hØjde 
dato Plante- % ethephon Height af 
Appl. diam. Ubeh. Ace- inflorescence 
date cm Untreat. tylen 0,05 0',10' 0,15 0',20 0,25 cm 

13. aug. 36a*) % induc. O 100 10'0 90 lOG 10'0 lOG 47a 
kval. qua/o 10 10 10 IO' IO' 10 

» 28b % induc. G lOG 10'0' 90' lOG 100 100 4lb 
kval. qual. IO' 10 10 ID 10 10 

24c % induc. Q 20' 80' 100 100 100 90 34c 
kval. qual. 10 10 ID 10 ID IO' 

3. nov. 39a % induc. 20' 100 90' 80 100 100 100 43a 
kval. qua/. IO' 10 6 4 6 4 9 

» 28b % induc. O 80 70 D IO' Q 100 38b 
kval. qua/. 10 9 8 

» 19c % induc. O D 30' 100 100 90' 80 27c 
kval. qua/o 1 3 

2. feb. 34a % induc. O IOD 10'0 IOD 100 100 100 59a 
kval. qua/o ID IO' IO' IO' 10 9 

» 29b % induc. O 50' 100 90' 100 IOD 100 45b 
kval. qual. 10 9 9 8 9 9 

17c % induc. Q Q 20 70' 30 50' 70 33c 
kval. qual. 10 9 10 10 10 

4. maj 32a % induc. 10 100 10'0 100 lOG 100 100 57a 
kval. qua/o 10 10 IO' 10 10 10 IO' 

26b % induc. D 40' 100 IOD 100 100 100 45b 
kval. qual. 10 10 10 IO' ID ID 

l7c % induc. O O 80' 100 100 100 100 
34c 

kval. qual. 10 IO' 10 9 ID 

*) Gennemsnitstal - inden for hver årstid - efterfulgt af samme bogstaver ikke signifikant forskellige på 
95 %-niveauet ifølge variansanalyser og LSD-beregninger. 
Means within each season, and in each column not followed by a letter in common are significantly 
different (P = 0.05) according to analysis af variance and LSD-test. 

Dette er bekræftet i vort forsøg. Hos alle stør
relser af G. monostachya og T. lindenii og hos 
mellemstore og små A. fasciata og V. splen
dens var sprØjtning med ethephon bedre end 
behandling med acetylen (tabel 1-4). 
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Koncentration ethephon 

Den optimale koncentration var mere eller 
mindre afhængig af både planteart, plante
stØrrelse og årstid. Hos G. monostachya syn
tes 0,10 % ethephon at være tilstrækkelig un-



Tabel 4. Plantediameter ved behandling, procent planter induceret, blomsterkvalitet samt 
blomsterstandens hØjde og største bredde hos 3 plantestørrelser af Tillandsia lindenii 

behandlet på 4 årstider. 
Blomsterkvalitet er bedØmt ved en skala 1-10, hvor 10 er bedst 

Plant diameter at the time ol application, percentage ol plants induced, Ilower quality and height 
and largest breadth of inflorescence in 3 plant sizes ol Tillandsia lindenii. 

Application in 4 seasons. 
Flower qua lit y estimated on a sca/e 1-10, where 10 is best 

Beh.
dato 
A ppi. 
date 

13. aug. 

» 

3. nov. 

» 

» 

2. feb. 

4. maj 

» 

Plante
diam. 

cm 
Ubeh. Ace

Untreat. tylen 

35a*) % induc. 
kval. qual. 

O 10 
10 

28b % induc. 
kval. qual. 

O O 

16c % induc. 
kval. qua/o 

O O 

32a % induc. O 
kval. qual. 

25b % induc. O 
kval. qua/o 

19c % induc. O 
kval. qual. 

29a % induc. O 
kval. qual. 

28a % induc. O 
kval. qual. 

19b % indue. O 
kval. qua/o 

30a % induc. 30 
kval. qua/o 10 

25b % induc. 20 
kval. qua/o 10 

17c % indue. O 
kval. qua/o 

O 

o 

O 

o 

O 

o 

10 
10 
20 
10 

O 

0,05 

100 
9 

70 
8 

50 
10 

80 
10 
20 
10 
O 

90 
10 
40 
10 
20 
10 

100 
9 

70 
10 
30 
10 

0,10 

100 
10 
70 

8 
50 
10 

100 
10 
30 

8 
O 

70 
10 
60 
10 
30 
10 

100 
10 
90 
10 
30 
9 

% ethephon 

0,15 0,20 

100 100 
9 10 

100 90 
10 9 
60 30 
10 9 

100 
9 

50 
8 

10 
10 

100 
10 
60 
10 
40 
10 

100 
10 
90 
10 
50 
10 

100 
10 
80 
9 

20 
10 

90 
10 
80 
10 
20 
10 

90 
9 

90 
10 
40 
9 

0,25 

100 
10 

100 
10 
90 
10 

100 
10 

100 
9 

30 
8 

100 
10 
70 

9 
30 
10 

100 
10 
90 
9 

50 
10 

Blomsterstandens 
inllorescence 

hØjde bredde 
height breadth 

em cm 

l7a 5,5a 

14b 5,2b 

Ile 4,6e 

l4a 4,7a 

llb 4,4b 

8e 3,2e 

ISa 5,6a 

ISa 5,4a 

lOb 4,lb 

18a 5,5a 

13b 5,Ob 

lOc 4,2e 

*) Gennemsnitstal - inden for hver årstid - efterfulgt af samme bogstaver ikke signifikant forskellige på 
95 %-niveauet ifØlge variansanalyser og LSD-beregninger. 
Means within each season, and in each column not followed by a letter in com mon are signi/icantly 
different (P = 0.05) according to ana/ysis of variance and LSD-test. 

der næsten alle forhold. Hos de Øvrige under
søgte arter var det i nogle tilfælde nØdvendigt 
med 0,25 %. Muligvis kunne endnu højere 
koncentrationer have givet endnu bedre re· 
sultater hos nogle af disse arter. 

Tendensen syntes iØvrigt at være: jo min
dre planter og jo mØrkere årstid des stærkere 
koncentration var nØdvendig. Under de bed
ste forhold, dvs. store planter behandlet på 
den lyse årstid var laveste undersØgte koncen-
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tration, 0,05 % ethephon, tilstrækkelig for at 
inducere praktisk taget alle planter hos alle 
fire arter. 

Målemetodik af plantestørrelse 

Resultaterne var tydeligt afhængige af plante
diameteren ved behandling, mere eller mindre 
hos de forskellige arter (tabel 1-4). 

Diameteren som udtryk for plantestørrelse 
har i forsØgene været et brugeligt mål. Det er 
dog vanskeligt præcist at definere, hvordan 
målingen skal foretages. Zimmer (1965) har 
vist, at antallet af blade hos Vriesea sp/endens 
har indflydelse på, om planterne blomstrer, 
enten naturligt eller efter acetylen-behandling. 
Jo flere blade pr. plante, des større sandsyn
lighed er der for, at de kommer i blomst. 

Det er dog ret arbejdskrævende at tælle bla
dene på f.eks. Tillandsia. Vi forsØgte at måle 
plantestørrelsen på en anden måde. Målinger 
blev foretaget ved at samle bladene og holde 
dem lodret (strække dem ud) og måle afstan
den fra pottekant til højest opragende blad
spids. Dvs. i realiteten et mål for længden af 
længste blad. Denne måling gav også en klar 
adskillelse af plantestØrrelser hos alle 4 arter 
som vist i tabel 5. Der blev målt 70 planter 
pr. stØrrelse. 

Årstid 

Udover plantestørrelsen havde årstiden stor 
indflydelse på blomsterdannelse og/eller blom
sterkvalitet. Forskellige plantearter med næsten 
samme diameter, f.eks. store A. fasciata og 
G. monostachya behandlet 3. november rea
gerede også meget forskelligt. 

Arstidens indflydelse kan skyldes enten dag
længde, lysintensitet eller temperatur. A. fas
ciata, G. monostachya og V. splendens kan 
induceres til blomstring med acetylen og BOR 
både under langdag og kortdag. Daglængden 
har ingen indflydelse på blomsterkvaliteten 
hos G. monostachya. Langdag i 16 timer gi
ver hos A.fasciata lidt bedre blomsterkvalitet, 
og hos V. sp/endens giver langdag tydelig 
bedre kvalitet (Zimmer 1968). 

En temperatur på 15°C kan hindre induce
ring hos V. splendens (Zimmer 1965). En tem
peratur på 16°C hindrer inducering af A. fas
ciata (van Onsem 1956, citeret af Zimmer 
1968). Optimum-temperaturen for A. fasciata, 
G. monostachya og V. sp/endens er mellem 22 
og 25 o. I et forSØg med G. monostachya sin
kes udviklingen af blomsterne tydeligt ved 20 0 

i forhold til 25 0
• Der nævnes intet om dårlig 

blomsterkvalitet i forbindelse med underop
timale temperaturer. Derimod at hØje tempe-

Tabel 5. 3 plantestørrelser i cm målt som beskrevet i tekst ovenfor 
3 plant sizes in cm recorded from the pot rim to the point af the longest leaf af ter assemblage of the 

leaves holding them vertically. Average af 70 p/anis an May 4 

A. fasciata G. monostachya V. sp/endens T. lindenii 

Store Large 62 
Mellem Medium 52 
Små Small 37 
LSD95 1,7 

Denne måling er ret hurtig at foretage og 
giver større målesikkerhed end måling af dia
meteren, fordi målingen kan defineres mere 
klart. Det må dog understreges, at det stadig 
kun vil være en vejledende størrelse. Man kan 
ikke angive, at en plante skal have en bestemt 
plantediameter, bladlængde eller et bestemt 
antal blade for at kunne induceres. Andre for
hold har også betydning. 
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37 40 45 
30 31 36 
25 24 31 
0,8 0,7 1,4 

raturer (over 30 0
) giver ringere blomsterkvali

tet, især i forbindelse med lav lysintensitet 
(Zimmer 1968). 

Herefter må man anse det for mest sand
synligt, at lav lysintensitet er årsagen til ude
bleven induktion eller dårlig blomsterkvalitet. 
Disse kalamiteter forekom især ved behand
ling d. 3. november og til dels ved behandling 
d. 2. februar. 



Hvordan planterne vil kunne induceres i 
tidsrummene 13. august - 3. november og 2. 
februar - 4. maj, må man søge at bedØmme 
på grundlag af tabellerne 1-4. Man må dog 
regne med forskelle fra år til år ved samme 
sprøjtedato, idet indstrålingen kan variere me
get. 

Optimalområdet mht. lys og koncentration 
af ethephon indsnævres øjensynligt jo mindre 
planterne er (tabel 1-4). Forsøgshusenes kon
struktion tillod kun ca. 20 % af indstrålingen 
at slippe ind til planterne. (Ved måling med 
luxmeter i klar sol kl. 13.45 d. 4. november). 
Spørgsmålet er så, om resultaterne om vinte
ren havde været bedre, hvis det havde været 
væksthuse med et lag glas, hvor mere af ind
strålingen kan komme planterne til gode. Om 
sommeren bliver kulturen sædvanligvis skyg
get ret kraftigt. 

Blomsternes udvikliogstid 

Zimmer (1968) har opstillet en tabel over, 
hvornår A. fasciata og V. splendens skal be
handles, for at være salgsfærdige på et be
stemt tidspunkt. Antal dage fra behandling til 
salg angives at variere fra 55 til 100 dage 
med årstiden for A. fasciata og fra 85 til 140 
dage for V. splendens. Dvs. meget større va
riation end i vore forsØg (figur 2). 

Det kan skyldes, at vi har dyrket planterne 
ved mere konstant temperatur året rundt. 
Eventuelle forskelle i registrering af salgs'/ 
blomstringstidspunktet kan måske også være 
årsagen. Vil man eksempelvis planlægge sin 
produktion til eksport, kan salgstidspunktet 
være nogle uger tidligere end det af os de
finerede blomstringstidspunkt. 

Til eksport sælges: 

A. fasciata 2 uger tidligere 
G. monostachya 1-2 uger tidligere 
V. splendens 2-3 uger tidligere 
T. lindenii 3-4 uger tidligere 

Størst tidsgevinst ved salg til eksport i for
hold til blomstringstidspunktet opnår man om 
vinteren. 

Udebleven blomstring 

Som tidligere nævnt kunne det ske, at en 
plante blev induceret, men ikke udviklede en 
acceptabel blomsterstand. Dette var mest ud
talt efter ethephon-behandling og synes at være 
den eneste ulempe ved brug af ethephon sam
menlignet med acetylen. Hvis planterne var 
blevet induceret, men ikke udviklede blomster, 
lod det ikke til, at man kunne få dem i blomst 
ved en senere behandling. De udviklede der
imod sideskud. Disse kan skilles fra moder
planten og danne basis for nye planter. Det 
anses dog ikke for rentabelt at formere de her 
afprØvede bromeliaceer på denne måde. De 
inducerede planter med uudviklede blomster 
måtte kasseres. Man må derfor fØr behandling 
med ethephon bedØmme om koncentration, 
art, plantestØrrelse og årstid er tilpasset hin
anden, og om det eventuelt vil være nØdven
digt at udsætte behandlingen. 

Hvis planterne efter behandling med acety
len eller ethephon ikke blev induceret, kunne 
man tilsyneladende ved en gentagen behand
ling, f.eks. på en bedre årstid, få blomstren
de planter af god kvalitet. 

Konklusion 
Forskellige arter af bromeliaceer kan induce
res til blomstring til forudbestemt tid i forskel
lige plantestØrrelser, dog med visse begræns
ninger. Ethephon er nemmere at bruge og 
mere effektivt end acetylen. Temperaturen 
blev i forsØget holdt på minimum 20° om 
natten og omkring 25° om dagen. 

Store og mellemstore Aechmea fasciata kan 
i perioden maj-august induceres ved sprØjt
ning med 0,10 - 0,25 % ethephon. Udvik
lingstiden fra behandling til blomstring er 
60 - 70 dage. 

Store og mellemstore Guzmania monosta
chya kan induceres til blomstring med 0,05 -
0,15 % ethephon hele året rundt. De små plan
ter kan induceres med 0,05-0,10 % ethephon, 
men kun i perioden maj - august. Udviklings
tid fra behandling til blomstring er 37 - 40 
dage. 
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Vriesea splendens kan induceres til blom
string ved sprØjtning med 0,05 - 0,25 % ethe
phon. Jo mindre planter og jo mere lysfattig 
årstid, des kraftigere koncentration kræver plan
terne. På lysfattigste årstid får man dog for 
få udviklede blomsterstande i de mindste plan
ter. Udviklingstid fra behandling til blomstring 
er 105 - 120 dage. 

Tillandsia lindenii kan induceres til blom
string ved sprøjtning med 0,05 - 0,25 % ethe
phon. Til de mindste planter kræves måske 
endnu hØjere koncentration. Også her gælder, 
at jo mindre planter og jo mere lysfattig års
tid, des kraftigere koncentration kræves. Ud
viklingstid fra behandling til blomstring er 
125 - 145 dage. 

Udviklingstiden fra behandling til blom
string er i mange tilfælde ens for alle plante
stØrreIser inden for hver art, men den kan dog 
være lidt længere hos de mindre planter. 

Blomsterstandens hØjde, bredde eller dia
meter bliver mindre jo mindre planterne er 
ved ethephon-behandling, ligesom stigende 
koncentration af ethephon kan give lavere 
blomsterstand. 

868 

Erkendtlighed 
Forsøget var udstationeret hos gartneriejer 
Johs. E. Rasmussen, Kerteminde. ForsØgsvær
ten leverede tillige planterne. 

Planlægning af forsØget og variansanalyser 
over resultaterne er udført i samarbejde med 
Dataanalytiske Laboratorium, Lyngby. 
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