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Nytt från TTP    
Tillväxt Trädgård Prydnadsväxter 

 
Delar av ”Vårflirt”-sortimentet hos Plantagen i 
Lund i vecka 14, 2009. ”Vårflört Färdigkompo-
nerad mix –Växter som klarar tidig vår, Annons-
vara” står det på skylten. 
 

Projektet ”Ny odling, bredare 
sortiment av prydnadsväxter” finansierat 
av Jordbruksverket, SLU Tillväxt 
Trädgård, Mäster Grön och PRYSEK är till 
för att öka den svenska prydnadsväxt-
produktionen. Inom detta projekt ryms 
”Vårflirt-sortimentet”. Utländska odlings-
anvisningar har översatts och är nu 
tillgängliga på Tillväxt Trädgårds och 
Hörnhems handelsträdgårds hemsidor. 
Produktionen har följts upp i tre odlingar 
med enkäter och mätningar. Dessa håller 
just nu på att samlas in och sammanställas. 
Med samma ursprungsmaterial och nästan 
samma planteringstid bidrar odlings-
erfarenheterna till ökad kunskap. Denna 
kommer att ligga till grund för 
erfarenhetsutbyte, och användas till 
komplettering och uppdatering av odlings-
anvisningarna.  

 
 

     
Vårflirt –sortimentet odlat på bord respektive på 
golv vid låg temperatur kan ge bra resultat. 
Planterade v 37, 2008.  Här syns statusen vecka 12, 
2009 
 
Inom projektet ”Ny odling, bredare 
sortiment av prydnadsväxter” slutförs 
för närvarande även ett hållbarhetsförsök 
med gulblommande krukkrysantemum 
till påsk. Växterna kom till Alnarp via 
Mäster Grön från fem olika leverantörer 
vecka 13, två av leveranserna kom från 
utlandet. Plantorna står i ett simulerat 
boningsrum vid 20-22° C, 45-55 % rel. 
luftfuktighet och 12 timmar belysning per 
dygn med varmvita lysrör (ca 20 mikro 
mol). Generellt har de gula sorterna god 
hållbarhet. Plantorna bedöms dagligen 
fram till slutbedömningen i vecka 19. 
 

 

Utvecklingsstadiet 
vid  ”försäljningstid-
punkten”  påverkar 
den totala  hållbar-
hetstiden.  
 
  Den övre bilden är 
tagna efter 5 dygn, 
medan den nedre är 
bilden är tagen 29 
dygn efter intagning 
i simulerat bonings-
rum.  

 
TT-projekt nr 12. Svensk krukväxtproduk-
tion i miljövänliga komposterbara krukor 
med skräddarsytt försäljningskoncept, 
eller ”Miljökrukan”, samfinansierat av 
Hörnhems handelsträdgård och Tillväxt 
Trädgård pågår just nu med tolv olika 
utplanteringsväxter. Provodlingen sker hos 
Hörnhems, planteringen utfördes vecka 16 
dels i Miljö- och dels i plastkrukor. Dessa 
kommer att följas upp både före och efter  



 

     

. 
utplanteringen. Resultaten kommer att 
visas upp i samband med Hörnhems öppna 
hus i vecka 33 2009. 
 
TT-projekt nr 2. LED – belysningens 
inverkan på plantornas tillväxt 

 
Det av Tillväxt Trädgård finansierade 
observationsförsöket utfört av K-J 
Bergstrand och H. K. Schüssler kommer 
att avslutas under juni 2009. 
Observationsförsöket låg till grund för en 
ansökan hos SLF (Stiftelsen Lantbruks-
forskning) för ett mera omfattande försök 
åren 2009 - 2010. Glädjande nog beviljade  
SLF medel för år 2009. Dessa medel 
möjliggör fortsatt forskning med lysdioder, 
där fler idéer och växtslag kan prövas i 
syfte att kartlägga lysdiodernas 
användbarhet i odlingssammanhang. 
Kontakt har tagits med företag som utlovar 
effektivare armaturer med större ljusutbyte.  
I avvaktan att dessa levereras fortsätter vi 
med befintliga armaturer på fler växtslag. 
 

 
Nyss uppkommen frösådd av pensé har belysts fr.v. 
med vitt, gult, rött, grönt och blått LED-ljus, i 16 
timmar per dygn. Längst till höger har plantorna 
fått dagsljus i 9-12 timmar. Karaktärsbladen visar 
sig endast vid vitt och blått ljus efter 15 dagars 
behandling. 
 
 

      

Miljö-
krukan i 
Plantagens   
reklamblad 
i slutet av 
april 2009  

LED vitt ljus                        LED gult ljus 
Lägg märke till hypokotylens längd och 
bladskivornas storlek 
 
 
 

 
Dahliaplantor odlade i fr.v. med vitt, gult, rött, 
grönt och blått LED-ljus, i 16 timmar per dygn.  
Plantorna har inte fått något dagsljus alls. 
 
 

 
 
 
 

Rotsystemet hos Dahlia, t.v. odlat i blått, t.h. 
odlat i rött LED-ljus. Det syns tydligt att det 
kortvågiga  blå ljuset är energirikare och ger 
bättre tillväxt både ovan och under jord.  

I vecka 19, 2009 startas ett nytt försök i 
konstantrum, ett rum där temperatur och 
luftfuktighet hålles konstant. 
Plantorna kommer att belysas med exakt 
samma ljusstyrka men med olika spektra.  
 
Har Du en Tillväxt Trädgård idé så hör 
av Dig! 
 
En lukrativ vår och sommar önskar vi 
på SLU alla prydnadsväxtodlarna! 
 
Alnarp den 1 maj 2009 
Sveriges Lantbruksuniversitet 
Box 103                                       
230 53 Alnarp, 040-415372 Hartmut.Schussler@ltj.slu.se 
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