
               
 
Info från SLU i Alnarp, Område 
Hortikultur, Prydnadsväxter 
av Hartmut K. Schüβler 
 

Nytt från TTP    
Tillväxt Trädgård Prydnadsväxter 
Styrgruppen för Tillväxt Trädgård har vid 
sitt sammanträde 2008-05-30 bl.a. beviljat 
två sökta projekt som rör prydnadsväxt-
odling, löpande under 2008-2009 
 
Projekt nr 2. LED – belysningens 
inverkan på plantornas tillväxt 

 
Lysdioder knippade i ventilerade armaturer med 
olika våglängder i färgerna vitt, rött gult, grönt och 
blått undersöks just nu på deras förmåga att hålla 
tre olika kortdagsväxtslag vegetativa. 
 
Observationsförsöket har som planerat 
påbörjats i början av augusti och pågår 
sedan dess med tre växtslag av gruppen 
kortdagsväxter, Chrysanthemum x 
morifolium, Euphorbia pulcherrima och 
Kalanchoe blossfeldiana. Plantorna får 8 
timmar naturligt ljus mellan kl. 09.00 -
17.00, mörker mellan kl. 17.00 - 01.00, och 
belysning med monokromatiskt ljus mellan 
kl. 01.00 – 09.00. Syftet är att undersöka 
om det relativt svaga och kostnadseffektiva 
LED-ljuset är kapabelt att förhindra 
blomningen på de ovan nämnda 
växtslagen. De knippade med fläkt 
försedda lysdioderna undersöktes med 
avseende på deras ljusspektra med en 
spektroradiometer LI-1800. Resultatet 
framgår av diagrammet. Huvudskottets 
tillväxt mäts varje vecka, och redan nu kan 
man tydligt se att Chrysanthemum under 

blått ljus sträcker sig särskilt mycket 
samtidigt som samtliga plantor under blått 
ljus har kommit i knopp. Övriga 
ljusspektra har kunnat förhindra 
knoppbildningen hittills.    
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Lux 240
µmol 11,6
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GR : 520~530,
Lux 1230
µmol 13,3
Lux / µmol 92

BL : 458~461,
Lux 239
µmol 30,3
Lux / µmol 8

YE : 585~588
Lux 380
µmol 6,2
Lux/µmol 61
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GW: (430 ~730) 
Lux 2000
µmol 40
Lux / µmol 50

nm

kGA 3022 N BL
22 W, 72 dioder

GA 3022 N GR
22 W, 72 dioder

GA 3022 N YE
22 W, 72 dioder

GA 3022 N RE
22 W, 72 dioder

GA 3022 N CW, 27 dioder
GA 3022 S CW, 24 dioder

 
 
 
 
 

Lägg märke till jämförelsen mellan enheterna, hos 
ljusfärgerna fr.v.t.h.,  blått, grönt, gult, rött och vitt. 
Översta raden visar  färgernas våglängder i nanometer 
(nm), raderna under i lux, mikromol fotosyntetiskt aktivt, 
samt hur många lux varje färg ger per mikromol. 
Diodavståndet från plantornas topp är ca 70 cm. Varje 
diodknippe är på 22 W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krysanthemum

 
 
 
 
Observationsförsöket utförs av K-J 
Bergstrand och H. K. Schüssler och ligger 
till grund till en ansökan hos SLF 
(Stiftelsen Lantbruksforskning) för ett 
mera omfattande försök åren 2009 - 2010.  
Effektivare lysdioder är på gång samtidigt 
som priset sjunker framöver. Klart är att 
LED är en ljuskälla som redan nu har 
funnit sin plats inom hortikulturen. En 
ljuskälla vars potential är viktig att 
utforska framöver. 
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Chrysanthemum x morifolium ’Whiper’

Ackumulerad skottlängd i mm per vecka med start vecka 
36 hos krysantemum. Kurvornas färg motsvarar ljusfärgen 
på dioderna. Kraftigast längdtillväxt kan ses under det blå 
ljuset. Blått är den enda färgen som hittills inte har kunnat 
förhindra knoppbildningen.  



Projekt nr 12. Svensk krukväxtproduktion 
i miljövänliga komposterbara krukor med 
skräddarsytt försäljningskoncept, eller 
”Miljökrukan”, samfinansierat av 
Hörnhems handelsträdgård och Tillväxt 
Trädgård pågår just nu med julstjärnor. De 
första provodlingarna gjordes hos 
Hörnhems i somras. Tolv utplanterings-
växtslag följdes noggrannare med 
individuella mätningar och jämfördes med 
odling i plastkruka, skillnaderna var 
obetydliga. I vissa fall borde ett något 
högre näringsinnehåll i substratet vid 
odling i ”Miljökrukan” varit önskvärt. Till 
våren kommer fler utplanteringsväxter att 
följas upp där dels tas hänsyn till 
utvecklingen i växthus och del som 
utplanterat i rabatt eller större kärl. 
Projektet anses har en hög innovationsgrad 
som länkar väl till FoU området 
omvärldsanalys inom Tillväxt Trädgård 
och andra projekt som pågår på 
marknadssidan. Grundidén representerar 
också ett nytt sätt för SLU och näring att 
arbeta tillsammans. 

Projektet ”Bredare sortiment av kruk- 
och utplanteringsväxter” finansierat av 
Jordbruksverket, SLU Tillväxt Trädgård, 
Mäster Grön och PRYSEK är till för att 
öka den svenska prydnadsväxtproduk-
tionen. ”Genom att introducera flera 
d.v.s.(nya, glömda) intressanta kruk-och 
utplanteringsväxter, marknadskoncept och 
produkter, stimulera till nyetablering och 
introducera den svenska produktionen på 
exportmarknader”. 

 
Här passar även ”Vårflirtsortimentet” som 
odlas under höst och vinter frostfritt och 
energisnålt för försäljning tidig vår.  
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Randgräs
VÅRFLIRT

Phalaris arundinacea
‘Dwarf Garters’

ODLINGSBESKRIVNING

 

Behövs inte.Retardering

Xx st /kvmPlanttäthet

Växten har stort näringsbehov. Under tillväxtperioden skall den ha näringslösning vid varje 
bevattning, med ett LT på 2. 

Gödsling

Plantorna bör hållas jämnt fuktiga. Den har mycket stort vattenbehov, kraftig uttorkning leder 
till bruna bladspetsar.

Bevattning

Fullt ljus, ingen skuggning behövs.Ljus

Vid etableringsfasen hålls temperaturen vid 14-16°C, därefter frostfri kultivering. (Vid 
frilandskultivering vissnar gräset ned.)

Temperatur

NejToppning

Vitstrimmiga blad, delvis, rosafärgade vippor (vid kylig väderlek). Höjd 50 – 70 cm, bredd ca 
80 cm. 
Oansenliga blekgröna ax visar sig i juli.

Blomning

Småplantorna planteras i 11,5-12 cm krukor vecka i vecka 34.Inkrukning

Genomsläppligt, luftigt och luckert substrat perlite- eller lecainblandning. pH-värde ca 5,5.Substrat

Tillhör familjen Poaceae och har sitt ursprung i Europa och Nordamerika. Tuvbildande gräs, 
har vassliknande vitstrimmiga blad och får på sommaren rosalilla vippor som sitter kvar fram 
till den första frosten.
Utomordentligt strukturelement för samplanteringar eller för perennaplanteringar. Breder lätt 
ut sig, därför bör den planteras i kärl eller förses med barriär kring rötterna.

Allmänt

Genom erfarenhetsutbyte mellan odlarna finslipas  

utländska odlingsanvisningar och anpassas

efterhand för svenska förhållanden. Odlingsanvisningarna 

kommer även att lig
ga på Tillväxt Trädgårds hemsida

Nr 02767 Plast- 
kruka 

Miljö- 
kruka 

Planthöjd i cm 
 
Plantbredd i cm
bredast 

 16,3a 

Plantbredd i cm
smalast 

  

 
Helhetsintryck - 9 

14,8a 
 

14,4a 

  5,9a 
 
  7,8a 

13,1a 
 
14,6a 
12,5a 
 
  5,9a 
 
  7,6a 

 Inga kända skadegörare eller övriga växtskyddsproblem Var dock observant på bladlössVäxtskydd

Genom erfarenhetsutbyte mellan odlare 
finslipas utländska odlingsanvisningar och 
anpassas efterhand för svenska 
förhållanden. Just nu håller Tillväxt 
Trädgård på att översätta flera utländska 
odlingsanvisningar som så småningom blir 
tillgängliga på Tillväxt Trädgårds hemsida. 

 
Tolv utplanteringsväxtslag har plockats ut för 
noggrannare mätning och bedömning i somras. 
Skillnaderna i tillväxt mellan plast och 
”Miljökrukan” var ganska små med några få 
undantag.    Foto: H. K. Schüßler 

 
En lukrativ höst och vinter önskar vi på 
SLU alla prydnadsväxtodlare!  

  
 Alnarp den 12 november 2008  
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