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Indledning
Ananasfamilicns latinske navn er Bromeliaceae.
I det følgende vil navnet bromeliaceer blive
brugt som fællesnavn for plantearter inden for
denne familie.

En del bromeliaceer dyrkes som potteplanter.
Det har i mange år været kendt, at forskellige
stoffer kan inducere blomstringen hos brome-
liaceer, hovedsagelig i næsten fuldvoksne eks-
emplarer. Sidst i 1.960'crnc brugte gartnerne her
i landet at tilføre acetylen-mættet vand i blad-
tragtene hos bromeliaceer for at inducere
blomsterne. Senere kom Ethrel på markedet,
først som Ethrel Flor 40') og nu som Ethrel
100'). Udenlandske forsøg havde vist, at sprøjt-
ning med Ethrel var lettere og mere effektivt
at bruge end andre midler. Forsøgene havde
bl.a. vist, at det var mest hensigtsmæssigt at for-
dele den nødvendige mængde aktive stof med
200 ml opløsning pr. m2, svarende til 5 liter pr.
25 m2.

Vi gennemførte i 1970/71 nogle forsøg ud-
stationeret hos gartneriejer Johs. E. Rasmus-
sen, Kerteminde. 3 plantestørrelser af Aechmea
fasciata, Guzmania monostachya (tricolor),
Vriesea splendens og Tillandsia lindénii (linde-
niana) blev behandlet med acetylen eller sprøj-
tet med 0,05 - 0,1 - 0,15 - 0,2 - 0,25 % aktivt
stof (a.s.) Ethrel. Behandlingen blev udført på
4 årstider.

l) Ethrel indeholder det aktive stof (a.s.) 2-chlorethylphos-
phonsyre også kaldet ethephon. Ethrel 40 indeholdt
3,91 % a.s. og Ethrel 100 indeholder 9,5 % a.s.

Planterne i forsøget stod i en drivhusblok op-
ført af armeret plastik i stedet for glas. Indven-
digt var der isoleret med et lag klar plastik.
Lysgennemgangen i disse drivhuse var kun ca.
20 % af indstrålingen i det fri (målingerne fo-
retaget med luxmeter i klar sol kl. 13d5 d. 4.
nov.).

Temperaturen blev fra midten af oktober til
omkring 1. marts holdt på minimum 20° dag
og nat. På den øvrige årstid var minimum-
temperaturen 25°.

Ethrel blev udsprøjtet én gang med 200 ml
opløsning pr. m2. Acetylen-mættet vand blev
tilført planternes bladtragt 2 gange med en
uges mellemrum, første gang samtidig med
Ethrel-sprøjtningen. Tragtene blev tømt inden
behandlingen med acetylen. Tillandsia lindénii
uden egentlig tragt blev overbruset med ace-
tylen-mættet vand.

Resultater
I figur 1 er vist, hvordan plantestørrelsen er

målt, udtrykt ved plantediameteren. Målingen
skal kun betragtes som en ret grov vejledende
størrelse.

Resultaterne af forsøget er vist for hver
planteart i tabellerne 1 til 4. For de forskellige
behandlings-tidspunkter og plantestørrelser er
angivet hvilke behandlinger (acetylen og kon-
centration Ethrel), der har induceret blomster-
ne i mindst 80 % (oftest 100 %) af planterne.
Blomsterstandene på disse planter har ved de



diameter Tabel 3. Vriesea splendens

Behand- Plante-
Jings- diameter v. Brugbare
dato behandl., cm behandlinger

13. aug. 28-36 0,05-0,25% Ethrel a.s., acetylen
24 0,05-0,25% » »

3. nov. 28-39 0,25 % Ethrel a.s., acetylen
19 ingen

2. feb. 34 0,05-0,25% Ethrel a.s., acetylen
29 0,05-0,25% » »
17 (0,25% Ethrel a.s. gav 70% i

blomst af fin kvalitet)
4. maj 32 0,05-0,25% Ethrel a.s., acetylen

17-26 0,05-0,25% » »

Figur 1. Måling af plantediameter.

anbefalede behandlinger
af god kvalitet.

alle tilfælde været
Tabel 4. Tillandsia lindénii

Behand-
lings-
dato
13. aug.

3. nov.
2. feb.
4. maj

Tabel 1

Plante-
diameter V

. Aechmea fasciata

behandl., cm
37
32
19

19-39
22-34

43
36
21

0,1-0,25 ?
0,1-0,25 °,
ingen
ingen
ingen
0,1-0,25 c,
0,1-0,25 9
ingen

Brugbare
behandlinger
ro Ethrel a.s., acetylen
S> » »

% Ethrel a.s., acetylen
i » »

Behand-
lings-

dato
13. aug.

3. nov.

2. feb.

4. maj

Plante-
diameter v. Brugbare

behandl., <
35
28
16
32
25
19
29
28
19
30
25
19

:m Dehandlinger
0,05-0,25 % Ethrel a.s.
0,15-0,25 % » »
0,25 % » »
0,05-0,25 % Ethrel a.s.
0,2-0,25 % » »
ingen
0,05-0,25 % Ethrel a.s.
0,2-0,25 % » »
ingen
0,05-0,25 % Ethrel a.s.
0,1-0,25 % » »
(0,25 % Ethrel a.s. gav 50

Tabel 2. Guzmania monostachya

Behand- Plante-
lings- diameter v.
dato behandl., cm

Brugbare
behandlinger

13. aug. 33 0,05-0,25% Ethrel a.s., acetylen
19-27 0,05-0,2 % » »

3. nov. 37 0,05-0,25 % Ethrel a.s.
25 0,1-0,2 % » »
18 ingen

2. feb. 31 0,05-0,25 % Ethrel a.s.
22 0,05-0,15 % » »
14 ingen

4. maj 31 0,05-0,25% Ethrel a.s., acetylen
23 0,05-0,15 % » »
17 0,05-0,1 % » »

blomst af fin kvalitet)

Omregning fra aktivt stof (a.s.) til den nu-
værende handelsvare, Ethrel 100, er vist i tabel 5.

Tabel 5. Omregningstabel (afrundede tal)

% Ethrel % Ethrel 100 ml Ethrel 100
aktivt stof (med 9,5% a.s.) pr. 1 opløsning

0,05 0,5 5
0,1 1,0 10
0,15 1,5 15
0,2 2,0 20
0,25 2,5 25
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Figur 2. Antal uger fra behandling til synlig knop
og blomstring.

I figur 2 er vist tiden fra behandling til syn-
lig knop og blomstring. Blomstringen var me-
get ensartet, således at man med figur 2 som
udgangspunkt med ret stor sikkerhed kan for-
udbestemme salgstidspunktet. I de fleste til-
fælde skete blomstringen inden for en uge. Kun
på den lysfattigste årstid, med de mindste plan-
testørrelser og med arter med lang reaktionstid
(især Tillandsia lindénii) kunne der i værste
fald gå op til 4 uger fra første til sidste plante
var i blomst.

Blomsterstanden hos de 4 bromeliaceer var

højest hos Vriesea splendens. Figur 3 giver et
indtryk af behandlingernes og plantestørrelsens
indflydelse på blomsterstandens højde hos den-
ne art. Ethrel reducerede blomsterstandens høj-
de hos store Vriesea splendens med omkring 10
cm i forhold til acetylen. Derved bliver de bed-
re egnede til transport.

Praktisk vejledning
Med tabellerne 1-4 som udgangspunkt kan

man bedømme hvilke bromeliaceer og hvilke
plantestørrelser, man kan få i blomst på for-
skellige årstider.

Med hensyn til valg af Ethrel-koncentration
bør man vælge en koncentration lidt over den
laveste af de brugbare for at få så mange som
muligt induceret. Specielt for Guzmania mono-
stachya gælder, at højeste brugbare koncentra-
tion kan give en lille kvalitetsforringelse.

I tabel 5 er procent aktivt stof omregnet til
procent af den nuværende handelsvare, Ethrel
100. Yderligere er angivet hvor mange ml
Ethrel 100, der skal bruges pr. liter opløsning
for at fremstille de nævnte koncentrationer.

I figur 2 kan man se hvor lang tid, der går
fra behandling til blomstring. Blomstringstids-
punktet i forsøget blev registreret, når den før-
ste blomst i blomsterakset åbnede sig. Salg til
eksport kan ske på et lidt tidligere stadium:

Aechmea fasciata ca. 2 uger tidligere
Guzmania monostachya 1-2 » »
Vriesea splendens 2-3 » »
Tillandsia lindénii 3-4 » »

Den største tidsgevinst ved salg til eksport op-
når man om vinteren.



Figur 3. Blomsterstandens højde hos Vriesea splendens. Fra venstre: stor plante + acetylen - stor plante
+ 0,05 % - mellemstor plante + 0,05 % - lille plante + 0,05 % Ethrel a.s. Planterne fotograferet en-
keltvis fra samme afstand 19. aug. 1971. Foto pj.
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