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O. Voigt Christensen

For at kunne planlægge en produktion af julekak-
tus og påskekaktus*) er det nødvendigt bl.a. at
kende produktionstiden og arealforbruget, samt
at vide hvornår de enkelte arbejdsprocesser udfø-
res. Produktionstiden er imidlertid afhængig af
årstiden. Statens Væksthusforsøg har derfor fulgt
ialt 9 kulturer i et gartneri, hvor de ønskede data
er blevet registreret.

Planterne er ikke blevet dyrket efter et stan-
dardiseret program, men efter den praksis der
benyttes i det pågældende gartneri. De produk-
tionstider, der her vises, kan derfor kun være
retningsgivende, når de overføres til andre gart-
nerier .

Resultater
Registrering af de enkelte data er foretaget ved at
besøge gartneriet en gang om ugen i 1973,1974 og
1975.1 tabellen på næste side kan man se, i hvil-
ken uge de enkelte arbejdsprocesser, der har be-
tydning for planlægningen, er blevet foretaget.

Der blev stukket 3 stiklinger i hver 5 cm paper-
pot og senere pottet op i 9 cm plastpotter, undta-
gen for hold 9, der blev stukket direkte i 8 cm
plastpotter. I tabellen vises også, hvor mange
potter der stod pr. netto m2.

Julekaktus (hold 1-7) blev knebet over 1. stæn-
gelled. Lige før kortdagsbehandlingen begyndte
blev planterne formet, d.v.s. alle stængelled ud-
over det tredie blev knebet af. Under kortdagsbe-
handlingen blev nye stængelled fjernet.

*) julekaktus: Zygocactus truncatus (Schlumbergera
bridgesii) 'Königers Weinachtsfreude' og 'Noris',
påskekaktus: Rhisalidopsis gaertneri (Epiphyllopsis
g., Schlumbergera g.)

Påskekaktus (hold 8 og 9) blev formet på den i
tabellen anførte knibningsdato. Dette skete ved at
fjerne de stængelled, der sad over det andet.

Holdene 1-6 blev kortdagsbehandlet ved at
mørklægge planterne fra kl. 18.00-07.30. Hold 7
blev ikke kortdagsbehandlet, men kom i blomst
ved naturlig daglængde. Påskekaktus (hold 8 og 9)
stod ved 13° indtil temperaturen gradvis i løbet af
ca. 1 uge blev hævet til drivningstemperaturen
16-18°.

I tabellen er der en opgørelse over salgsklare
planter. Her er regnet med, at en plante er salgs-
klar, når knopperne er 5 mm lange. Bemærk at
hvert holds planter er salgstjenlige indenfor en
uge. Salgsdatoen er brugt i figuren sammen med
datoerne for h.h.v. kortdagsbehandlingens - og
temperaturhævningens begyndelse samt datoen
for stikning.

Til slut er udregnet procent udfald fra stikning
til salg, samt hvor lang produktionstiden er.

Vejledning
De viste data kan bruges ved planlægning af pro-
duktionen af julekaktus og påskekaktus. Når man
har fastlagt de ønskede salgstidspunkter, findes
disse på kurven for dato for 100% salgsklare plan-
ter i figuren. Der tegnes vandrette linier fra disse
punkter i kurvesystemet. Hvor linierne skærer
den anden kurve, finder man datoen for starten af
enten kortdagsbehandlingen eller temperatur-
hævningen. I tabellen er det muligt at få oplyst,
hvornår planterne skal stikkes og pottes. Det op-
lyses også, hvor mange planter, der stod pr. m2.



Tabel med angivelse af, hvornår de enkelte arbejdsprocesser er blevet udført og hvor lang produktionstiden er. Desuden vises, hvor
mange planter, der stod pr. netto m2. Holdene 1-7 er julekaktus og holdene 8 og 9 er påskekaktus

Kortdags- Kortdags- Salgsklare Ud- Produk-
Hold Stik- Knib- Pot- behandling behandling planter fald tionstid
nr. ning ning ning begyndt slut 100% % uger

1 Ugenr 35 3 14 31 36 36 0 53

Antal/m2 625 625 121

2 Uge nr 35 3 14 33 38 38 0 55

Antal/m2 625 625 121

3 Ugenr 35 3 14 35 40 41 0 58

Antal/m2 625 625 121

4 Ugenr 35 3 14 35 41 42 1 59

Antal/m2 625 625 121

5 Uge nr 35 3 14 38 42 43 0 60

Antal/m2 625 625 121

6 Uge nr 35 3 14 40 43 47 0 64

Antal/m2 625 625 121

7 Uge nr 35 3 14 48 1 65

Antal/m2 625 625 121
Temperatur-

hævning
begyndt

8 Uge nr 46 51 18 3 8 1 66

Antal/m2 625 121

9 Uge nr 23 2 4 9 1 38

Antal/m2 132



Hold 1-4 Julekaktus Zygocactus truncatus 'Königer's Weinachtsfreude'
Hold 5-7 Julekaktus Zygocactus truncatus 'Noris'
Hold 8-9 Påskekaktus Rhipsalidopsis gaertneri
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Produktionstiden i forhold til årstiden for alle 9 hold. For oversigtens skyld er kun vist dato for stikning, dato for kortdag sbehandlin-
gens - eller temperaturhævningens begyndelse og dato for 100% salgsklare planter. Nummerering som i tabellen. Tiden mellem de
anførte datoer aflæses på den vandrette akse.
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