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Alternativ till kemisk retardering 
Odling utan kemisk retardering är ett troligt 

framtidscenario och då behövs konkreta och 

praktiska alternativ till detta. En dynamisk 

klimatstyrning med rätt inställt morgondropp 

kan ge goda effekter och minskar behovet av 

kemisk retardering. Kombineras detta med 

sparsam bevattning, rätt val av sorter samt 

andra odlingstekniska lösningar kan odling 

med sparsam eller ingen kemisk retardering 

uppnås. 
 

Goda försöksresultat finns 
Under hösten 2013 och våren 2014 odlades 

julstjärnor respektive pelargoner dynamiskt. 

Genom kraftig dynamisk klimatstyrning och 

rätt inställt morgondropp kunde behovet av 

kemiska retarderingsmedel minskas. Det finns 

dock flera viktiga resultat från försöken som 

behöver beaktas när man väljer dynamisk 

klimatstyrning som retarderingsmetod.  

 

För att producera prydnadsväxter utan kemisk 

retardering behöver man kombinera flera icke 

kemiska metoder. Avgörande faktorer för 

växtens sträckningstillväxt är bland annat en 

sparsam bevattning. Det går inte att 

kompensera en alltför riklig vattning med 

dynamisk klimatstyrning, utan båda metoder 

måste optimeras. 

 

Den dynamiska klimatstyrningen är beroende 

av vilken utomhustemperatur det är och har 

därför vissa begränsningar i hur stor 

utsträckning som man kan utnyttja den. Vid 

varmt uteklimat kan en morgontemperatur-

sänkning (morgondropp) vara svår att uppnå 

vilket gör att sträckning kan uppstå. Dessutom 

kan utvecklingshastigheten bli snabb till följd 

av en högre medeltemperatur. För att uppnå 

rätt storlek på plantorna och gynna en 

vegetativ tillväxt kan en viss justering i 

temperaturintervallet behöva göras. Om det å 

andra sidan blir en längre period av dåligt ljus, 

riskerar plantorna att få en lägre 

dygnsmedeltemperatur och kulturtiden kan då 

komma att förlängas. Detta måste den 

odlingsansvarige kompensera för antingen 

genom att manuellt justera temperaturerna, 

eller genom att använda sig av styrdatorns 

medeltemperaturstyrningsfunktion, i de fall 

det finns installerat.  

 

För en så optimal styrning som möjligt 

behöver koldioxid tillsättas. De försök som 

nyligen utförts på pelargon har påvisat att den 

uppmätta koldioxidhalten under vissa 

perioder var ca en fjärdedel så hög som den 

nivå som normalt finns utomhus (400 ppm). 

Dessa nivåer skapar en bristsituation i plantan 

och forcerad luftning, eller sänkt 

luftningstemperaur kan bli nödvändig. 

 

Mera omfattande försökresultat finns att läsa i 

rapporterna ”Retardering av pelargon med 

hjälp av dynamisk styrning och morgondrop” 

och ”Retardering av julstjärna med hjälp av 

dynamisk styrning och morgondrop” som är 

tillgängliga via www.jti.se eller 

www.cascadaab.se. 

 

Bild 1: Dynamiskt respektive konventionellt 

odlade grenade julstjärnor, Bella Italia. 

http://www.jti.se/
http://www.cascadaab.se/
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Dynamisk styrning 

Dynamisk klimatstyrning innebär att 

temperaturen, och helst även koldioxid-

koncentrationen, anpassas efter 

solinstrålningen. Då instrålningen är hög tillåts 

temperaturen gå upp och koldioxid-

koncentrationen att öka, och då ljuset är 

sämre hålls temperaturen och koldioxid-

koncentrationen lägre. Även om man inte har 

möjlighet att tillföra koldioxid kan man 

använda sig av dynamisk klimatstyrning, dock 

inte i lika extrem omfattning och mätning av 

koldioxidnivåerna bör göras. 

Detta innebär att solinstrålningen utnyttjas så 

mycket som möjligt och fotosyntesen 

optimeras utifrån ljuset. För att fotosyntesen 

ska kunna bli så optimal som möjligt behöver 

alla elementära grundämnen och förut-

sättningar tillgodoses. God tillförsel av näring, 

vatten och koldioxid behöver därför tillföras. 

Eftersom solvärmen tas om hand på ett 

effektivare sätt uppnås energibesparingar. 

Erfarenheter från flera odlare och genom 

försök har dessutom visat att en optimerad 

fotosyntes ger minskad sträckningstillväxt.  

 

En förutsättning för att dynamisk klimat-

styrning ska fungera optimalt är att 

ljusinstrålningen och temperaturen utomhus 

är lämplig för styrningen. Dynamisk styrning 

passar, med andra ord, mer eller mindre bra 

som styrmetod beroende på årstid.  

 

Morgondropp 

Det finns flera faktorer som påverkar växtens 

sträckningstillväxt. Förhålandet mellan 

växthormonerna auxin och gibberalin är en av 

de bakomliggande växtfysiologiska 

responserna. Gibberalinsyrahalterna påverkas 

av temperatur och ljusförhållande. Det finns 

forskning gjord på klimatmetoder som 

påverkar mängden gibberalinsyra. Metoderna 

är a) en högre natt än dagtemperatur (negativ 

dif) b) morgontemperatursänkning (dropp) 

samt c) ljussammansättningen och då 

relationen mellan rött(R) och långvågigt 

rött(FR) ljus. Både praktiska erfarenheter och 

forskning visar att ett morgondropp kan ha 

mycket goda effekter och minskar 

sträckningstillväxten väl om den ligger vid rätt 

tidpunkt. För att få effekt ska den ligga tidigt 

på morgonen och vara kopplad till 

soluppgången och effekten blir bättre om 

temperaturen kan sänkas ned rejält gärna, om 

möjligt, till 12-13°C. Ligger droppen senare på 

morgonen ger den ingen reducerad 

sträckningstillväxt. Viss forskning har visat att 

ett alternativ kan vara att sänkningen ligger på 

kvällen i anslutning till solnedgången men 

temperaturen kan då vara svårare att få ned 

och man får inte den energibesparing som 

man får om den ligger på morgonen. 

Därför bör man uteslutande jobba med att 

sänka temperaturen så mycket som möjligt 

under morgontimmarna innan solens 

uppgång.  

 

  

Bild 2: Dynamiskt respektive konvention-

ellt odlade pelargoner 



Praktiska inställningar 
Att använda sig av dynamisk klimatstyrning, 

ställer inga speciella krav på avancerad 

styrutrustning, utan kan åstadkommas med 

relativt enkel automatik. Det kräver dock tid, 

då löpande observationer av plantorna och 

justeringar av inställningarna måste göras av 

den som är odlingsansvarig. Justeringarna 

behövs eftersom det rådande utomhusklimat 

kommer att få stort inflytande på 

medeltemperaturen i växthusen. När 

inställningarna ska justeras är det viktigt att 

dessa görs successivt och försiktigt eftersom 

en planta, som inte är kemiskt retarderad, 

reagerar snabbt och kraftigt på 

klimatförändringar.  

 

Det finns andra mera avancerade metoder att 

ställa in dynamisk klimatstyrning. Det finns 

styrdatorsystem såsom ”Intelligrow” och olika 

typer av medeltemperaturstyrningssystem 

som optimerar inställningarna utifrån givna 

data. Genom medeltemperatursstyrning håller 

datorn reda på medeltemperaturen under 

kulturtiden och gör nödvändiga justeringar av 

uppvärmnings- och ventilationstemperatur, 

för att hålla önskad medeltemperatur. Detta 

kan underlätta för dig som odlare och skapa 

en säkrare produktionstid. Du måste dock 

alltid vara aktiv och kontrollera plantornas 

tillväxt i relation till inställningarna även om 

datorn styr efter en modell.  

 

Uppvärmningstemp 
Grundinställningar 

Uppvärmningstemperaturen ska sättas till 3-

4°C grader över den lägsta temperatur som 

växten klarar av utan att stanna av i tillväxt. 

Denna ställs in för en period mellan kl 10.00 – 

3 h före soluppgång. Från 3 h före soluppgång 

till kl 10:00 ställs morgondroppet in, se nedan. 

 

Medeltemperaturstyrning som alternativ till 

grundinställningarna 

Aktivera medeltemperaturfunktionen i 

datorprogrammet. 

Uppvärmningstemperaturen sätts för de flesta 

växterna till ca 5-6°C över temperaturen som  

Diagram 1: Förslag på odlingsregim för grenad röd julstjärna. 



morgondroppet är inställt till. 

I Priva-system är det den inställda 

uppvärmningstemperaturen som är den 

medeltemperatur som datorn försöker hålla. I 

DGT-Volmatic finns det en särskild inställning 

för vilken medeltemperatur som skall hållas. 

Detta är viktigt att ha i åtanke om man jämför 

inställningar mellan t.ex. Priva och DGT-

Volmatic. 

Ställ in att uppvärmningstemperaturen får 

sänkas med maximalt 2-3°C vid ett 

temperaturöverskott. Inställningarna för 

styrning av morgondropp görs separat. 

Observera att medeltemperatur-

styrningsprogrammet inte skall påverka 

temperaturen under morgondroppet! 

 

Luftning/ventilationstemp 
Grundinställningar 

Luftningstemperaturen sätts så högt som 

växten klarar av under perioden kl 10.00 till 

17:30. Om koldioxidtillförsel inte sker skall den 

här temperaturen ställas 2-3°C lägre, 

alternativt ska en luftningsperiod mitt på 

dagen då risken för koldioxid brist är som 

störst läggas in. Från kl 17:30 till 3 h före 

soluppgång sätts luftningen ca 2°C grader 

lägre än dagvärdet.  

 

Medeltemperaturstyrning med hjälp av dator 

I vissa datorsystem är det möjligt att låta 

medeltemperaturfunktionen även justera 

ventilationstemperaturen beroende på den 

aktuella medeltemperaturen, vilket innebär 

att vid perioder med mycket ljus och hög 

medeltemperatur, kan datorn kompensera för 

detta genom att sänka ventilations-

temperaturen automatiskt. Hör med din 

leverantör om vad som gäller för ditt system. 

 

Morgondropp 
Det är viktigt att morgondroppet är korrekt 

inställt för att uppnå den effekt som är 

önskvärd. Plantorna ska vara nere i 

temperatur då solen börjar gå upp, vilket 

innebär att lufttemperaturen måste vara nere 

på inställt värde ca 2h före den teoretiska 

soluppgången. Detta för att plantorna inte ska 

sträcka sig vid det svaga morgonljust. För att 

Diagram 2: Förslag på odlingsregim för grenad röd julstjärna. 



uppnå detta ska temperaturen börja sänkas 

redan 3h innan soluppgång och hållas nere till 

30 minuter efter soluppgång. Detta görs 

genom att temperaturkravet på 

uppvärmnings-temperaturen släpps ned 5°C 

och luftningen sätts på 1°C över 

uppvärmningstemperaturen. 

Vid milt uteklimat kan även vävarna behöva 

dras av. Detta görs då lämpligen 2,5h före den 

teoretiska soluppgången. 

 

Fuktighetsstyrning 
Normalt sett behövs det ingen aktiv 

fuktighetsluftning vid dynamisk 

klimatstryning. I de provodlingar som gjorts på 

pelargon och julstjärna har plantorna varit 

friska och verkar kunnat står emot svamp-

angrepp mycket bättre än plantor som inte 

odlats dynamiskt. Den uppmätta relativa 

luftfuktigheten kan periodvis ligga över 90-

95 % i flera dygn i prydnadväxtodlingar utan 

att växtskyddsproblem uppstår. Detta kan 

dock ha med mätningarnas karaktär att göra 

då luftfuktigheten som mäts upp inte är den 

som växten känner av. Har man god 

ventilation med fläktar och ett mikroklimat 

kring plantan som gör att fuktigheten där är 

lägre så kan en hög luftfuktighet accepteras.  

Skulle det ändå finnas behov av fuktstyrning 

sker den på vanligt sätt, genom 

avfuktningsutrustning eller med hjälp av 

värme och ventilation. Om värmen tillförs med 

hjälp av en minimum rörtemperatur skall man 

vara försiktig så att temperaturen inte stiger 

nattetid, då kylperioden och morgondroppet 

ligger inställt.  

Om väven är fördragen öppnas enbart 

ventilationsluckorna, vävspalten används inte 

och inte heller extra rörvärme. Vid eventuell 

fuktstyrning skall vävspaltfunktionen vid hög 

luftfuktighet inte användas, utan väven förblir 

stängd och ventilationen används istället. 

Detta ger jämnare avfuktning och nedslag 

förhindras, då den kalla och torra luften 

ovanför väven istället får sippra ner genom 

vävarnas maskor. Dessutom sparas energi 

genom minskad överventilation. 

 

Belysning 
Om assimilationsbelysning används skall 

perioderna för uppvärmning och ventilation 

justeras efter de tider då det är ljust dvs 

tiderna för assimilationsbelysningen. Den 

period då det belyses räknas som dagtid för 

växten.  

 

Under längre perioder med dåligt ljus kan 

assimilationsbelysning användas för att inte 

kulturtiden ska bli för lång. Grunden för den 

dynamiska styrningen ska då följas och om 

högtrycksnatriumbelysning används kommer 

temperaturen för det mesta att gå upp 

automatiskt. Om lysdioder (LED) används 

kommer dock dessa inte att värma upp 

växterna och luften runt växterna, och värme 

måste då tillföras via det vanliga 

värmesystemet. 

 
Bild 3: Vädret påverkar hur styrningen ska 

utföras. Belysning kan bli aktuellt och om 

kulturen kräver även fuktighetsstyrning. 

 

 

 



Väv 
Vävar styrs på vanligt vis. Om det är varmt ute 

och svårt att få ner temperaturen under 

morgondroppet dras vävarna från 2,5h före 

den teoretiska soluppgången. Detta är dock 

inte möjligt vid kortdagsbehandling. Då kan 

man bara arbeta med ventilationen. 

 

CO2-tillsats 
För att få ut maximal fotosyntes och därmed 

biomassatillväxt och utveckling behöver 

koldioxid tillföras under perioder då ljuset är 

bra men temperaturen ännu inte nått den 

inställda luftningstemperaturen. Vid en kraftig 

fotosyntes kommer stor del av koldioxiden 

förbrukas och tillskott eller luftning måste ske.  

 

Även om koldioxid inte tillförs, är det alltid bra 

att mäta koldioxidkoncentrationen, för att på 

så sätt ställa in lämplig ventilationstemperatur 

och eventuellt ställa in en minimum 

luckposition under de varmaste och ljusaste 

timmarna. Det är även viktigt att ha god 

luftcirkulation runt plantorna för att 

säkerställa god tillgång på koldioxid, samt för 

att torka ut bladskiktet. Cirkulationsfläktar 

skall användas. 

 

Andra odlingsfaktorer också viktiga 
För att undvika kemisk retardering krävs att 

alla odlingsfaktorer styrs så optimalt som 

möjligt. Tänk även på: 

 en snål bevattning, 

 ett substrat som klarar låga 

vattenhalter och kan förse plantorna 

med luft, 

 en gödselstrategi med rätt förhålande 

mellan kväve och kalium, 

 glesning i tid och 

 rätt sortval.  

 

 

 

 

Bild 4: Dynamisk klimatstyrning kräver en hel del inställningar så diskutera gärna dina 

val med kolleger eller någon rådgivare.  



 

När justeringar behöver göras 
 

Plantorna utvecklas för långsamt - period med låg ljusintensitet 
Under perioder med lite ljus finns det en risk att plantornas utveckling går för långsamt, särskilt 

blomutvecklingen kan försenas. Orsaken är att gradtimmarna (medeltemperaturen) den senaste 

tiden är för få vilket bromsar utvecklingen. För att skynda på utvecklingen kan följande göras:  

1. Uppvärmningstemperaturen höjs med 0,5-1,0 °C.  

2. Belysningen kan vara tänd mellan 1 h efter soluppång och midnatt. 

 

Plantorna växer för mycket – period med hög ljusintensitet 
Vissa perioder skiner solen mycket och plantorna växer för mycket, de riskerar att bli för stora eller 

färdiga för tidigt. Plantorna måste saktas ner och det görs genom att: 

1. Sänka ventilationstemperaturen dagtid. Börja med 0,5 – 1,0 °C och utvärdera resultatet.  

2. Sänk uppvärmningstemperaturen 1-2°C 

 

Morgondroppet kommer inte ner i temperatur – varma nätter 
Ibland är det svårt att få ner temperaturen tillräcklig lågt under morgondroppet på grund av för 

hög temperatur ute. Om utetemperaturen är lägre än dropptemperaturen, försök då att 

tidigarelägga morgondroppet så att det börjar 4 timmar före den teoretiska soluppgången. Det ger 

mer tid för att hinna sänka lufttemperaturen. Öppna väven - om den inte används för 

kortdagsbehandling. 

Om det fortfarande inte går att få ner temperaturen kan plantorna behöva bromsas ytterligare 

genom att sänka ventilationstemperaturen dagtid. 

 

Plantorna är fina och medeltemperaturen rätt men de utvecklas långsamt – 

brist på koldioxid 
Ifall droppet fungerar som det skall och medeltemperaturen är rätt, men plantorna ändå ligger 

efter i utvecklingen och växer långsamt, kan det bero på koldioxidbrist. Prova att sänka 

ventilationstemperaturen dagtid, ställ in en minimum luckposition mellan 11:00 och 14:00 så att 

koldioxid kommer in utifrån. Se till att cirkualationsfläktarna är påslagna. 
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