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Dyrkning af potteplanter på undervandingsmåtter,
dækket med perforeret plasticfolie

Helge Bjerre

Dyrkes potteplanter på undervandingsmåtter, kan der opnås adskillige fordele ved at dække
undervandingsmåtten med en lystæt, perforeret plasticfolie.

Plasticdækningen medfører ca. PC højere pottetemperatur, og at fordampningen fra selve
bordoverfladen bliver stærkt reduceret i forhold til en udækket undervandingsmåtte.

Af øvrige fordele kan nævnes, at alge vækst og rod vækst i måtten helt kan undgås. Planternes
vandoptagelse hindres ikke, og væksten er uændret.

Indledning
Dækning af undervandingsmåtten med en perfo-
reret plasticfolie har været kendt et par år i Norge,
men har endnu ikke vundet større udbredelse i
Danmark.

I en foreløbig undersøgelse blev det fundet, at
en plasticdækning medførte en forøgelse af pot-
tetemperaturen. Dette skyldes formentlig en re-
duktion af fordampningen fra bordoverfladen.

Plasticdækningen havde også forhindret alge-
vækst og rod vækst i undervandingsmåtten.

På grund af disse fordele blev det besluttet at
udføre et forsøg, som skulle klarlægge metodens
indflydelse på væksten, fordampningen fra bord-
overfladen, samt uddybe de allerede gennemførte
målinger af pottetemperaturen.

Forsøgets udførelse
Forsøget blev udført på Institut for Væksthus-
kulturer i perioden 17.junitil29. juli 1981. Bortset
fra undersøgelsen overfordampning (fig. 2), som
blev foretaget i klimakammer, blev forsøget ud-
ført i et væksthus med 1 lag glas og mobilt skygge-
anlæg. Der blev afprøvet følgende 3 behandlin-
ger:
1) Udækket Vattex (kontrol).
2) Vattex dækket med grå 0,05 mm PE-folie, ca.

2040 huller pr. m2, huldiameter ca. 2-3 mm.
3) Vattex dækket med sort 0,05 mm PE-folie, ca.

5000 huller pr. m2, huldiameter ca. 0,5 mm.
Lange tidsintervaller mellem vandingerne ville

kunne medføre, at planterne på plasticfolien ville
miste kontakten med vandet i undervandings-



måtten og udtørre. Det blev derfor besluttet at
afprøve 2 vandingshyppigheder, nemlig:
1) Vanding med 2 mm efter 1 mm fordampning.
2) Vanding med 4 mm efter 2 mm fordampning.

Som plantemateriale blev der anvendt:
1) Pelargonium zonale 'Zink'
2) Kalanchoë blossfeldiana 'Anette'
3) Ficus benjamina.

Planterne var stukket i 11 cm plasticpotter i
sphagnum, for Pelargoniums vedkommende var
der tilsat 4 vol. % 1er. Ved forsøgets start havde
planterne et udviklingstrin som nyrodede stiklin-
ger.

Efter en vækstperiode på 6 uger fandt opgørel-
sen sted. Der blev registreret frisk- og tørvægt på
planterne.

Jordtemperaturen blev målt i bunden af potten
hos Kalanchöe. Der blev kun målt i potter, som
stod på den grå plasticfolie og på den udækkede
Vattex, og kun i parceller, der blev vandet efter 1
mm fordampning. Kurverne i fig. 1 er hver base-
ret på 22 døgngennemsnit.

Fordampning fra bordoverfladen blev under-
søgt i klimakammer ved forskellige luftfugtighe-
der, nemlig 70, 80 og 90% relativ luftfugtighed.
Temperaturen i klimakammeret lå på 20°C. Der
blev ikke anvendt planter i klimakammerforsø-
get.

Resultater
I den statistiske behandling af materialet kunne
der ikke konstateres sikre forskelle mellem de 3
typer bordoverflade med hensyn til tørstof pr.
plante eller tørstofprocent. Ligeledes kunne der
heller ikke fastslås nogen sikker virkning af van-
dingshyppighederne.

Fig. 1 viser, hvorledes jordtemperaturen i pot-
terne ligger i forhold til lufttemperaturen. Tempe-
raturen blev målt dels i potter, som stod på den
grå perforerede plasticfolie, og dels i potter, som
stod på selve undervandingsmåtten (Vattex).
Pottetemperaturen var 1°C højere ved plastic-
dækningen.
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Fig. 1. Temperaturmåling i potter på udækket under- Fig. 2. Fordampning fra en udækket underv ånding s-
vandingsmåtte, samt i potter på grå plasticfolie. måtte (O) og fordampning fra en underv•andingsmåtte

dækket med grå plasticfolie (X). Standardafvigelse er
angivet.



De 2 kurver i fig. 2 viser, at den perforerede
plasticfolie har reduceret fordampningen fra
bordoverfladen til ca. 20-40% af fordampningen
fra en udækket undervandingsmåtte. At den un-
derste kurve viser størst fordampning ved 80%
luftfugtighed kan kun forklares ved måleusikker-
hed.

Hos Ficus benjamina konstateredes der rod-
vækst i undervandingsmåtten (gennemgroning) i
alle parceller, som ikke var plasticdækkede, i de
plasticdækkede parceller var der ingen gennem-
groning.

Der blev næret frygt for, at plasticdækningen
ville medføre en udtørring af potteplanterne på
grund af kontaktsvigt med underlaget. Dette kun-
ne ikke konstateres hverken ved vanding efter 1
eller 2 mm fordampning.

Der blev anvendt 11 cm plasticpotter (OS) i
forsøget, og det vides ikke, om plasticdækningen
kan anvendes til mindre pottestørrelser. Van-
doptagelsen er nemlig betinget af, at potterne i
kraft af deres vægt er presset imod underlaget.

Konklusion
Dækning af undervandingsmåtten med en perfo-
reret plasticfolie medførte følgende dyrknings-
mæssige fordele:

1) Ingen rodvækst i undervandingsmåtten
2) Ingen algevækst i undervandingsmåtten ved

anvendelse af den sorte plasticfolie, men svag
alge vækst ved anvendelse af den grå plasticfo-
lie

3) Tørre og mere hygiejniske borde
4) Fordampningen fra bordoverfladen kan redu-

ceres til 20-40% af fordampningen fra en
udækket undervandingsmåtte. Hvor meget
denne fordampning betyder i forhold til plan-
ternes fordampning, fortæller forsøget ikke
noget om, da dette bl.a. afhænger af plante-
dækkets tykkelse

5) Pottetemperaturen stiger ca. 1°C. Den ønske-
de pottetemperatur kan derved opnås ved et
lavere energiforbrug

6) Der var ingen produktionsnedgang.

Praktisk vejledning
På baggrund af resultaterne fra dette forsøg kan
det anbefales at dække undervandingsmåtten
med en lystæt, perforeret plasticfolie.

Når potterne ved kulturperiodens start er an-
bragt på bordet, vandes der første gang med slan-
ge på selve plasticfolien. Herved sikres det, at
planterne opnår kontakt med vandet i undervan-
dingsmåtten. Herefter anbefales det at vande med
2 mm efter 1 mm fordampning.
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