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RETARDERING AV PELARGON MED HJÄLP AV DYNAMISK KLIMATSTYRNING OCH MORGONDROPP – DEMON-

STRATIONSODLING HOS TVÅ PRYDNADSVÄXTODLARE I SKÅNE 

Klara Löfkvist, JTI och Jonas Möller Nielsen, Cascada AB 

Sammanfattning 
Dynamisk klimatstyrning, det vill säga en klimatstyrning där temperaturen får styras av ljustillgången 

och koldioxiden anpassas efter ljuset kan rätt använt, ger ett minskat behov av kemiska 

retarderingsmedel. Försök i två pelargonodlingar har visat den effekt som en kraftig dynamisk 

styrning i kombination med morgondropp kan åstadkomma. I dessa försök bedömde de båda 

medverkande odlarna att det behövdes mindre kemiska retarderingsmedel för de dynamiskt styrda 

pelargonerna jämfört med de plantor som fanns i referenshuset och fick ett mera klassiskt 

pelargonklimat. I det ena företaget användes ingen kemisk retardering över huvud taget på de 

dynamiskt styrda plantorna och i det andra företaget användes hälften så mycket kemiska 

retarderingsmedel. Vid salufärdigt stadium var de konventionellt styrda och de dynamiskt styrda helt 

jämförbara i kvalitet. Alla dynamiska plantor var av mycket god salukvalitet och var kraftiga, 

kompakta och friska. I de företag där försöken genomfördes fanns ingen tillsats av koldioxid vilket till 

viss del kan ha påverkat tillväxten eftersom det vid god tillgång på ljus och värme kan ha varit brist på 

det essentiella ämnet kol. 
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Bakgrund 
Många prydnadsväxter och utplanteringsväxter som odlas i växthus, behöver tillväxtregleras för att 

uppfylla de krav på utseende som kunderna ställer. För att åstadkomma en kompakt planta och 

reducera oönskad sträckningstillväxt används primärt kemiska retarderingsmedel, så som Cycocel 

och Alar. De kemiska metoderna kombineras ofta med klimatstyrningsmetoden morgondropp, som 

innebär en temperatursänkning på minst 5°C, morgontimmarna före soluppgång. En stor andel av de 

kemiska preparat som används inom prydnadsväxtodlingar är retarderingsmedel och genom att 

minska behovet av dessa skapas stora miljö- och arbetsmiljövinster. I takt med att kraven på hållbar 

och miljövänlig produktion ökar från samhället blir tillgången på kemiska växtskyddsmedel mindre. 

Kemiska tillväxtregulatorer är starkt ifrågasatta och det är sannolikt att vi i framtiden kommer att få 

klara oss utan kemiska retarderingsmedel. Det finns dessutom flera fördelar med att inte använda 

kemiska tillväxtregulatorer. Den kemiska behandlingen kostar en hel del pengar, främst i form av den 

obekväma arbetstid som behandlingen kräver. Dessutom kan kraftiga kemiska behandlingar försena 

kulturtiden och i vissa fall försvaga växten eller till och med ge bladskador. Sist men inte minst kan 

arbetsmiljön förbättras för de som jobbar i växthusen om kemiska retarderingsmedel undviks.  

 

De senaste femton åren har odlingsmetoden ”dynamisk klimatstyrning”, även känd som 

IntelliGrow™, lyfts fram främst som en metod att minska energianvändningen. Det som varit mindre 

känt är att dynamisk klimatstyrning även reglerar plantornas tillväxt och gör dem tåligare med ökad 

kvalitet och hållbarhet som följd. 

 

I det här projektet har effekten av dynamisk klimatstyrning i kombination med morgondropp, 

påvisats i två demonstrationsodlingar av pelargon zonale.  

Val av odlare för demonstrationsodling 
Två odlingsföretag i Skåne valdes ut, Vårtorpets handelsträdgård i Trelleborg och 

Kriminalvårdsstyrelsens växthusanläggning i Tygelsjö. Kravet på odlingsföretagen var att de skulle 

vara vana odlare av pelargon zonale och att odlingen skulle vara så stor att det skulle gå att ha en 

referensavdelning med odlarens normala klimatinställningar och en avdelning, med dynamisk 

reglering och morgondropp, som var av jämförbar konstruktion, material och hustyp. Det var även 

krav på att företagen skulle ha en datorutrustning som loggar klimatet för att det skulle vara möjligt 

att göra uppföljningar kontinuerligt.  

Kulturval och sorter 
Som demonstrationskultur valdes pelargon zonale eftersom detta är en produkt som odlas av många 

odlare och många kan därför relatera till kulturen. Det är också en kultur som vanligtvis kräver 

kemisk retardering.  

Eftersom olika sorter av pelargon zonale är mer eller mindre starkväxande och kan reagerar olika på 

dynamisk klimatstyrning valdes flera olika pelargonsorter till uppföljningarna. De sorter som 

provodlades var Diablo och Classic white i företag A och Vulkan, Tiffany och Aquarello i företag B. 
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Försöksupplägg 
Två jämförbara hus hos respektive odlare valdes ut. I företag A var referenshuset 2 x 18 m brett och 

45 m långt, och det var placerat i nord-sydlig riktning, och försökshuset var 20 x 75 m och placerat i 

öst-västlig. Hos företag B var båda husen placerade i nord-sydlig riktning och måtten var för båda 

12 x 50 m. Hos båda företagen rörde det sig om fribärande (sadeltak) växthus, med enkelglas i taken. 

I båda företagen fanns vävar och cirkulationsfläktar. Någon assimilationsbelysning användes inte hos 

något av företagen under demonstrationsperioden. Företag B låg närmre kusten än företag A, vilket 

ökade påverkan av vinden som i sin tur ökade luftväxlingen (koldioxid) och kylningen vid hög 

ljusintensitet. I båda företagen användes Priva Intégro program 730 för klimatreglering. I företag A 

fanns det koldioxidmätning från samma analysator. Någon dosering av koldioxid skedde dock inte i 

något av demonstrationsuppläggen. 

 

I referensavdelningen ställdes klimatet in av odlarna själva och justeringar gjordes helt utifrån 

odlarnas egna initiativ baserade på plantornas tillväxt och utveckling. I huset med dynamisk reglering 

ställdes en kraftig dynamisk klimatstyrning in och husets klimatstyrning sköttes externt via 

fjärrstyrning. Odlarna hade dock ett visst inflytande över inställningarna så till vida att de löpande, 

minst en gång per vecka, meddelade tillväxten och om de var nöjda med inställningarna respektive 

utvecklingen av plantorna. Plantor av samma sort och samma omgång d.v.s. planteringsvecka fanns i 

de två husen.  

 

Försöksled 

 1a Företag A; Diablo och Classic White, dynamiskt hus 

 2a Företag A; Diablo och Classic White, referenshus 

 1b Företag B; Vulkan, Tiffany och Aquarello, dynamiskt hus 

 2b Företag B; Vulkan, Tiffany och Aquarello, referenshus 

Tidperiod 
I företag A rotades alla plantorna i ett och samma hus under tre veckor. I rotningsavdelningen hölls 

en konventionell klimatstyrning fram till dess att plantorna var väl etablerade i krukan, hade rotat ut 

och glesades ut på slutavstånd och då flyttades till husen med dynamisk respektive konventionell 

styrning. I företag B rotades plantorna i samma hus och stod de fösta knappa tre veckorna kruktätt i 

odlingslådor. Även här hölls en konventionell klimatstyrning fram till dess att plantorna var 

etablerade i krukan. Den dynamiska klimatstyrningen påbörjades också i detta företag då de flyttades 

ut till drivningshusen på slutavstånd. Se kulturdiagrammet i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: Odlingstiderna för pelargon hos de båda företagen. 

Företag Inkrukning Slutavstånd Start dynamisk 

styrning 

Försäljning 

A  v. 10 v.13 v.13 v.17 

B  v.17 v.19 v.20 v.25 
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Uppföljning 
Plantorna följdes kontinuerligt upp och effekten på tillväxt och utveckling av de olika 

klimatregimerna observerades. Justeringar i klimatinställningarna gjordes löpande utifrån plantornas 

tillväxt och utveckling i både den dynamiska avdelningen och i referensavdelningen. Utgångpunkten 

var dock att det dynamiska huset skulle drivas så extremt som möjligt inom ramen för plantans 

toleransramar.  

 

Avläsningar 

Plantornas utvecklingshastighet följdes och vid salufärdigt stadium bedömdes den slutliga kvaliteten. 

Följande parametrar togs då med: 

Höjd på bladverket, höjd på högsta blomställning, plantdiameter samt totala kvaliteten i form av 

växtsätt, lyster, kompakthet, många eller få blomställningar och friskhet. 

Den totala kvaliteten dokumenterades genom att fotografera och videofilma alla plantorna. 

 

Klimatinsamlingar 

Klimatdata från de respektive avdelningarna samlades löpande in under hela kulturtiden. De 

parametrar som registrerades var: avdelningstemperatur, önskad (beräknad) 

uppvärmningstemperatur respektive ventilationstemperatur, ventilationsluckornas position, 

luftfuktighet, beräknad framledningstemperatur, ljusintensitet, utetemperatur vävposition och 

koldioxidkoncentration (endast företag A) 

Klimatinställningar 
Inställningarna för klimatet delades upp i två perioder anpassade efter pelargoners olika 

utvecklingsfaser; rotning samt tillväxt och blomutveckling. Se figur 20. 

Klimatstrategier  

Rotning och etablering i kruka 
Under den första fasen då plantan etablerade sina rötter i krukan, användes inte någon dynamisk 

klimatstyrning. Detta för att plantan behöver ha ett fungerande rotsystem för att klara av 

vattenförsörjningen och kunna kyla ner bladen. Med en extrem dynamisk klimatstyrning som varierar 

stort i både luftfuktighet och temperatur behöver växten ha ett etablerat rotsystem.  

Tillväxtfasen, och blomutvecklingen 
Från och med att plantan var etablerad, rötterna hade nått krukkanten och plantan hade glesats ut 

på slutavstånd, infördes den extrema dynamiska klimatstyrningen. Med extrem dynamisk 

klimatstyrning menas, i detta sammanhang, inställningar som har ett stort spann mellan lägsta och 

högsta tillåtna temperatur och därmed tillåter stora variationer. De extrema värdena ställdes in 

utifrån bedömningar av vilken max respektive min temperatur som pelargon zonale väntades klara 

av. Den dynamiska styrningens inställda värden anpassades dock under kulturtiden utifrån plantans 

tillväxthastighet och justerades utifrån plantornas behov.  
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Uppvärmnings- och ventilationstemperatur 

Dynamisk styrning på två sätt 
Den dynamiska klimatstyrningen kan ställas in på olika sätt och i de här båda 

demonstrationsodlingarna har vi i det ena fallet valt att ställa in en låg uppvärmningstemperatur och 

en hög ventilationstemperatur som bas. Utöver detta har en period med morgondropp lagts till som 

överstyr de båda bastemperaturerna. I det andra fallet har vi låtit datorn hålla koll på den önskade 

medeltemperaturen och utifrån den justera uppvärmningstemperaturen upp och ner. 

Grundinställningarna har dock varit inställda på en extrem dynamisk styrning med hög 

luftningstemperatur och låg uppvärmningstemperatur. Även i det här fallet har en period med dropp 

lagts till som överstyr medeltemperaturstyrningen. Genom att använda datorns medeltemperatur-

styrning riskeras inte utvecklingshastigheten att påverkas negativt. 

Låg uppvärmnings- och hög ventilationstemperatur – företag A 
Uppvärmningstemperaturen sattes till 15 °C och ventilationstemperaturen till 27 °C. Utöver detta 

sattes ett morgondropp in så att temperaturen sjönk till 12 °C ungefär 2 h före den teoretiska 

soluppgången. Efter soluppgången sattes ventilationstemperaturen till 27 °C men 

uppvärmningstemperaturen hölls kvar på 12 °C fram till kl. 10 på förmiddagen så att solen fick värma 

växthuset och inte värmesystemet. Väven drogs från ungefär 2 h före soluppgång och om nödvändigt 

öppnade även ventilationsluckorna för att få ner temperaturen. Det önskade morgondroppet kunde 

dock bara uppnås om utetemperaturen var tillräckligt låg utomhus. 

 

Den här metoden kan användas oavsett typ av styrsystem, men kräver större uppmärksamhet från 

odlaren, eftersom främst uppvärmningstemperaturen måste justeras baserat på ljusintensiteten och 

avdelningstemperaturen under dagen. Justeringar kan behöva göras dagligen utifrån hur klimatet 

varit dagen innan. 

Medeltemperaturstyrning – företag B 
Uppvärmningstemperaturen sattes till 15 °C, vilket i det här fallet blev det samma som önskad 

medeltemperatur, och ventilationstemperaturen sattes till 27 °C. Datorn räknade ut 

medeltemperaturen under 3 dygn tillbaka i tiden och justerade därefter uppvärmningstemperaturen 

utifrån uppmätt differens mot önskad medeltemperatur. I den här demonstrationen fick datorn 

sänka den förinställda uppvärmningstemperaturen med som mest 3 °C ifall medeltemperaturen var 

över den önskade som en följd av hög ljusintensitet och temperatur. Temperatursänkningen skedde 

under de perioder då det fanns ett värmebehov, alltså främst under natten, dock inte under perioden 

med morgondropp. Vid perioder med lite ljus och därmed lägre dagtemperaturer gjordes inga 

justeringar utan den befintliga inställda uppvärmningstemperaturen på 15 °C behölls, vilket 

motsvarar 360 gradtimmar per dygn. Eftersom provodlingen genomfördes under maj-juni månad 

med blev kompenseringen inte så kraftig då utomhustemperaturen var hög även under natten. 

Morgondroppet ställdes in på samma sätt som för företag A. 

 

Fördelen med att använda sig av datorns medeltemperaturstyrning är att man som odlare har lättare 

för att klara utvecklingstiden under kulturomgångar med perioder av varierat väder, eftersom datorn 

kompenserar för detta automatiskt. Vid längre perioder med mulet väder, blir det dock ingen 

dynamik alls i styrningen och därmed minskar den retarderande effekten, men det blir lättare att 

hålla produktionstiden. 
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Referensavdelningen 
Uppvärmningstemperaturen i referensavdelningarna d.v.s. den avdelning som odlarna själva ställde 

in var i företag A; 14 °C dagtid och 12°C under natt och i företag B; 15 °C. Ventilationstemperaturerna 

var 23 °C dag och 27°C natt för företag A och 20 °C för företag B. Företag A hade ingen morgondropp 

inställd. Företag B hade en lägre uppvärmningstemperatur mellan kl: 01:30-10.00 på 12°C med 

ventilationstemperatur på 12,5°C mellan 3:30 -4:30 och därefter 20°C.  

Koldioxid 
Inget av demonstrationsföretagen tillförde koldioxid under försöksperioden. Företag A tillför under 

vinterhalvåret koldioxid men gör det inte under våren då betydligt mera frekvent luftning normalt 

sker. Företag A har haft kontinuerlig registrering av koldioxidnivåerna i både referens och i 

försöksavdelningen. Mätningen har skett med samma analysator, vilket gör att eventuella mätfel blir 

samma för båda avdelningarna. 

Fuktstyrning 
Någon fuktstyrning skedde inte i någon av avdelningarna. Däremot mättes den relativa fuktigheten i 

samtliga avdelningar. 

Resultat 

Utveckling 
De dynamiska pelargonerna blommade ca en vecka efter de som stod i referenshuset i både företag 

A och B. I företag B var dock plantorna betydligt kraftigare och bättre i storlek än i referenshuset 

vilket i det företaget var till fördel för plantorna. I företag A bedömde odlarna att 

utvecklingshastigheten var försenad i relation till deras normala kulturtider.  

Plantdiameter 
Plantornas diameter som ett mått på deras storlek skiljde sig inte visuellt eller kvalitetsmässigt 

mellan de olika klimatregimerna. I företag B blev plantorna något kraftigare i det dynamiska huset 

jämfört med det konventionellt styrda, vilket i det fallet inte var till nackdel. I företag A var odlarnas 

uppfattning, att tillväxten i de dynamiskt odlade plantorna var av en lite annan karaktär och att 

bladskaften var längre och därmed blev upplevelsen att plantorna var lite lösare. Denna nyans var 

dock inte så tydlig att det gav en försämrad salukvalitet eller kvalitetsförsämring över huvud taget. Se 

figurerna 1 och 2. 
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Figur 1: Medelbredden dvs storleken hos plantorna i företag B.  

 

 

 
Figur 2: Medelbredden dvs storleken hos plantorna i företag B. 

 

Höjd 
Höjden hos de dynamiskt odlare pelargonerna, Diablo och Classic White hos företag A, skiljde sig i 

princip inte åt från de konventionellt odlade. Sluthöjden skiljde sig 0,35 cm vilket inte påverkade den 

slutliga kvaliteten över huvud taget. Inte heller höjden på blomställningarna var märkbart längre.  

 

Längden hos de dynamiskt odlare pelargonerna i företag B var något högre för sorten Vulkan vilket i 

detta fall var en klar fördel eftersom plantorna överlag var mycket små. För Tiffany och Aquarello var 

Länden på de dynamiska och konventionella pelargonerna i princip samma. Se figurerna 3 – 5. 
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Figur 3. Den slutliga längden (från krukkanten till översta bladet) för pelargonerna från företag A. 

Längden skiljer sig inte märkbart mellan de konventionellt odlade och de dynamiskt odlade. 

 

 

 
Figur 4. Den slutliga längden (från bordet till högsta blomma)för pelargonerna från företag A. 

Längden skiljer sig inte märkbart mellan de konventionellt odlade och de dynamiskt odlade. 
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Figur 5. Den slutliga längden (från krukkanten till översta bladet) för pelargonerna från företag B. 

Längden skiljer sig inte märkbart mellan de konventionellt odlade och de dynamiskt odlade. Den sort 

som skiljer sig mest är Vulkan som i medellängd blev 0,55 cm längre i det dynamiska klimatet.  

 

Klimatdata 
Klimatinsamlingarna från de olika företagen och avdelningarna är presenterade i tabellerna 2 och 3 

och figurerna 6-14. 

Medeltemperaturen i den dynamiska avdelningen var i början av kulturtiden någon grad lägre och 

mot slutet ett par grader högre. Tittar man på det ackumulerade antalet gradtimmar var det ca 3 % 

(364 °Ch) högre i den dynamiska avdelningen i företag A (se tabell 2 och figurerna 6-8), respektive 

9 % (1 507 °Ch) högre i företag B (se tabell 3 och figurerna 11-13). 

 

 

Tabell 2: Medeltemperatur och uppmätta gradtimmar i företag A. Pelargonerna i den dynamiska 

avdelningen har haft en medeltemperatur över kulturtiden som är 0,6 °C högre än för 

referensavdelningen, vilket motsvarar 3 % fler gradtimmar. 
Vecka REFERENS DYNAMISK REGLERING 

Kalender Medel-
temperatur 

Gradtimmar Medel-
temperatur 

Gradtimmar 

 °C °Ch/vecka °Ch °C °Ch/vecka °Ch 

13 16,9 2 428 2 428 16,6 2 385 2 385 

14 17,0 2 849 5 276 17,0 2 856 5 241 

15 17,5 2 939 8 216 17,4 2 927 8 168 

16 17,1 2 877 11 093 19,2 3 220 11 387 

17 17,5 839 11 932 18,9 909 12 296 

Diablo, 
Classic White 

17,2 11 932 
 

17,8 12 296 
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Tabell 3: Medeltemperatur och uppmätta gradtimmar i företag B. Pelargonerna i den dynamiska 

avdelningen har haft en medeltemperatur över kulturtiden som är 1,0 °C högre än för 

referensavdelningen, vilket motsvarar 9 % fler gradtimmar 

Vecka REFERENS DYNAMISK REGLERING 

Kalender Medel-
temperatur 

Gradtimmar Medel-
temperatur 

Gradtimmar 

 °C °Ch/vecka °Ch °C °Ch/vecka °Ch 

20 16,0 2 681 2 681 18,6 3 123 3 123 

21 20,6 3 463 6 144 22,7 3 814 6 938 

22 19,5 2 939 9 083 21,6 2 939 9 877 

23 19,5 3 281 12 364 21,6 3 632 13 509 

24 19,4 3 260 15 624 21,2 3 556 17 065 

25 21,5 1 031 16 655 22,9 1 097 18 162 

Vulkan, Tiffany, 
Aquarello 

19,4 16 655 
 

21,4 18 162 
 

 

 

 

 
Figur 6: Medeltemperaturen för pelargon i företag A. De första tre veckorna är medeltemperaturen 

lika för både avdelning med dynamisk styrning som för referensavdelningen. De sista två veckorna 

har den dynamiskt styrda avdelningen betydligt högre medeltemperatur än i referenshuset. 

 

 

 
Figur 7: Ackumulerade gradtimmar vecka för vecka för företag A. Vid kulturtidens slut har den 

dynamiskt styrda avdelningen fått 3 % fler gradtimmar än referensavdelningen, vilket motsvarar 

364 °Ch. 
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Figur 8: Gradtimmar veckovis för företag A. De första 3 veckorna får de båda demonstrationsleden 

ungefär lika många gradtimmar, men de sista två veckorna får den dynamiskt styrda avdelningen fler 

gradtimmar än referensavdelningen. 

 

 

 
Figur 9: Uppmätta innetemperaturer för företag A. Trots att morgondroppet har haft samma 

måltemperatur på 12 °C, har inställningarna varit bättre i den dynamiskt styrda avdelningen, då den 

uppmätta temperaturen oftare har uppnåtts i den avdelningen. De högsta temperaturerna har även 

de uppnåtts i den dynamiskt styrda avdelningen, särskilt under den sista halvan av kulturtiden. 
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I företag A där insamlingar av koldioxidhalterna fanns var det en tydlig skillnad mellan den dynamiska 

och konventionella styrningen. Lägre koldioxidhalter uppmättes i den dynamiska avdelningen vilket 

hänger samman med att man där luftar mindre och därmed får in mindre koldioxid utifrån.  

 

 
Figur 10: Uppmätta koldioxidkoncentrationer i företag A. I början av kulturtiden, då bladmassan är 

liten, är koldioxidkoncentrationerna lika i de båda demonstrationsleden, men allt eftersom 

bladmassan ökar, blir också skillnaderna i koldioxidkoncentration mellan de båda 

demonstrationsleden större. I referensavdelningen går koncentrationen aldrig under 200 ppm medan 

den i den dynamiskt styrda avdelningen går ner mot 100 ppm flera gånger, och under nästan halva 

kulturtiden går ner under 200 ppm dagtid. 

 

 

 
Figur 11: Medeltemperaturen för pelargon i företag B. De första tre veckorna är medeltemperaturen 

lika för både avdelning med dynamisk styrning som för referensavdelningen. De sista två veckorna 

har den dynamiskt styrda avdelningen betydligt högre medeltemperatur än i referenshuset. 
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Figur 12: Ackumulerade gradtimmar vecka för vecka för företag Den dynamiskt styrda avdelningen 

får redan från början fler gradtimmar än referensavdelningen och mot slutet har den dynamiskt 

styrda avdelning fått 9 % fler gradtimmar än referensavdelningen, vilket motsvarar 1 507 °Ch. 

 

 

 
Figur 13: Gradtimmar veckovis för företag B. Den dynamiskt styrda avdelningen så gott som varje 

vecka fler gradtimmar än referensavdelningen. 
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Figur 14: Uppmätta innetemperaturer för företag B. Trots att morgondroppet har haft samma 

måltemperatur på 12 °C, har inställningarna varit bättre i den dynamiskt styrda avdelningen, då den 

uppmätta temperaturen oftare har uppnåtts i den avdelningen. De högsta temperaturerna har även 

de uppnåtts i den dynamiskt styrda avdelningen, särskilt under den första halvan av kulturtiden. 

 

 

Odlarnas erfarenheter och bedömning av plantorna 
Företag A 

Den generella uppfattningen hos företag A var att plantorna i den dynamiska avdelningen fick bra 

salukvalitet. De dynamiska plantorna blommade dock en vecka senare än de i referensavdelningen 

vilket i detta specifika fall inte var en nackdel men det är något som man måste ta hänsyn till då 

omgångarna planeras. De dynamiska plantorna upplevdes som lite lösare av odlarna till följd av något 

längre bladskaft. Färgen upplevdes också som aningen ljusare och Diablos klassiska bladränder var 

mindre framträdande hos de dynamiska plantorna.  

 

Företag B 

I företag B fick de dynamiskt styrda plantorna en bättre kvalitet än de i referenshuset. Detta till stor 

del för att de fick en lite längre vegetativ tid till följd av en senare blomning vilket i detta fall var 

positivt då plantorna överlag var små till följd av mycket sparsam vattning och gödning.  

Kemisk tillväxtreglering med Cycocel (klormekvatklorid) 
De dynamiskt odlade pelargonerna i företag B retarderades inte alls kemiskt, medan de i 

referenshuset retarderades en gång vecka 23 med en blandning av 0,25 % Cycocel och 0,2 % Alar 

med 107 liter/1 000 m2.  
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I företag A fick alla plantor vecka 12 en behandling med 0,2 % cycocel, 216 liter/1 000 m2 i 

rotningsavdelningen precis innan de placerades ut i drivningshusen. Väl ute på slutavståndet fick de 

som stod i referenshuset en behandling med 0,2 % cycocel med 207 L/m2 en vecka efter att de ställts 

på slutavstånd. De dynamiska plantorna retarderades inte kemiskt efter det att de kommit ut på sitt 

slutavstånd. Tidigare år har företag A retarderat sina plantor 3-4 ggr med cycocel men till följd av att 

de redan nu har gått över till en mera uttalad dynamisk styrning har de kunnat dra ned på sin 

kemiska retardering. Även plantorna i referenshuset hade ett dynamiskt klimat som dessutom under 

provodlingens varaktighet blev allt mera styrt mot en dynamisk styrning.  
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Figur 15: Pelargonium x zonale, Aquarello odlad traditionellt (vänster) och med dynamiskt klimat 

(höger). De dynamiskt odlade är ungefär 1 vecka senare än de traditionellt odlade. 



 19 

 
 

  

Figur 16: Pelargonium x zonale, Tiffany odlad traditionellt (vänster) och med dynamiskt klimat (hö-

ger). De dynamiskt odlade är ungefär 1 vecka senare än de traditionellt odlade. 
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Figur 17: Pelargonium x zonale, Vulkan odlad traditionellt (vänster) och med dynamiskt klimat (hö-

ger). De dynamiskt odlade är ungefär 1 vecka senare än de traditionellt odlade. 
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Figur 18: Pelargonium x zonale, Classic White odlad traditionellt (vänster) och med dynamiskt kli-

mat (höger). De dynamiskt odlade några dagar senare än de traditionellt odlade. 
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Figur 19: Pelargonium x zonale, Diablo odlad traditionellt (vänster) och med dynamiskt klimat (hö-

ger). De dynamiskt odlade är några dagar senare än de traditionellt odlade. 
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Diskussion försöksresultat 
I båda leden, referens och dynamiskt styrt, har slutprodukten varit fina plantor av god kvalitet, både 

avseende blad, blommor och form. Salukvaliteten har i samtliga fall varit bra. Behovet av kemisk 

retardering har varit mindre i de dynamiskt styrda avdelningarna. Vid starten av försöken 

instruerades odlarna tydligt att de, så långt det var möjligt, skulle lita på klimatinställningen och inte 

förrän vid ett uppenbart behov av kemisk retardering använda sig av cycocel.  

 

Odlarna är vana vid att se kemiskt retarderade plantor och ansåg att de dynamiskt styrda plantorna 

som endast fått 50 % retardering, var något lösare i växt än de som fått kemisk retardering. 

Kundernas, i det här fallet de grossister som köper in växterna från odlarna, krav på plantornas 

utseende måste på sikt ändras. Vi kommer med stor sannolikhet inte kunna fortsätta använda 

kemiska tillväxtregulatorer på samma sätt som tidigare och då behöver synen på icke retarderade 

plantor förändras. Både grossister, odlare och slutkonsumenter som under många år har sett kemiskt 

retarderade plantor har en kemikaliebehandlad produkt för ögonen. 

 

I båda demonstrationsodlingarna har de dynamiskt odlade växterna haft större variationer i 

temperaturer, där morgondroppet fungerat bättre än i referenshusen där inställningarna varit andra. 

För att droppet ska fungera är det viktigt att det ligger rätt tidsmässigt och att temperaturen kan 

komma ned till en kritisk låg temperatur vilket, under perioder, kan vara svårt att uppnå om 

utetemperaturen är hög.  

 

Tack vare mätningen av koldioxidkoncentrationen i företag A har behovet av att tillföra koldioxid 

kunnat påvisas. De nivåer som uppmätts har vid vissa tillfällen varit så låga som en fjärdedel av 

utomhusnivån på 400 ppm. Denna låga halt kommer att påverka fotosyntesen negativt. De låga 

halterna kan förklaras med den högre luftningstemperaturen som under vissa perioder har inneburit 

att koldioxiden snabbt tagit slut i det dynamiska huset mitt på dagen till följd av att luftutbytet i 

huset varit begränsat. Denna brist på koldioxid i kombination med hög temperatur och ljusintensitet 

kan ha gett upphov till en ökad fotorespiration hos dessa plantor jämfört med referensplantorna, 

vilket i så fall har stressat plantorna. Detta kan vara förklaring till att de dynamiskt odlade plantorna 

har utvecklats senare än de i referenshusen. Många odlare är av den uppfattning att det inte är lönt 

att tillsätta koldioxid på vår och sommar eftersom man då luftar mycket och koldioxiden därmed 

försvinner. I takt med att odlarna i allt större utsträckning ställer om till dynamisk styrning och 

därmed minskar luftningen så ökar behovet av att tillföra koldioxid. Har man inte möjlighet att 

tillsätta koldioxid kan en forcerad luftning under någon timme mitt på dagen vara ett alternativ.  

 

Att finna lämpliga försöksodlingar för dessa undersökningar har varit en utmaning eftersom allt fler 

odlare har gått över till en styrning som allt mer liknar dynamisk klimatstyrning av vårväxter. Normalt 

sett är dock inte klimatinställningar lika extrema som de som gjorts i de här demonstrationerna. De 

båda försöksvärdarna hade också ett klimat som gick mot dynamisk styrning och i det ena företaget 

ändrade de dessutom inställningarna i referensavdelning mot ytterligare dynamiska inställningar, 

under projektets gång. 

 

Det är viktigt att vara medveten om skillnaderna i de båda metoderna som användes, basmetoden 

som användes i företag A och medeltemperaturstyrningsmetoden som användes i företag B. Med 

basmetoden får vi alltid en dynamik, även vid låga ljusintensiteter, men den är mindre än vid 
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perioder med mycket ljus. Med medeltemperaturmetoden minskar dynamiken med minskad ljusnivå 

och uppvärmningstemperaturen hålls högre än i basmetoden, för att hålla utvecklingshastigheten. 

Oavsett metod ställs det krav på den odlingsansvarige att hålla koll på plantornas 

utvecklingshastighet, uteklimatet och uppnått klimat i avdelningarna, och justera inställningarna vid 

behov. 

Rekommendationer 
Dynamisk klimatstyrning har en viktig roll att fylla då det gäller att skapa förutsättningar för en 

kemikaliefri odling. Ett översiktligt diagram över temperaturinställningarna med mera, visas i figur 

20. Alla odlare rekommenderas därför att;  

 

 tillföra koldioxid om man har möjlighet till detta. Med dynamisk styrning kommer 

ventilationsluckorna att vara stängda längre tid på dagen, och koldioxidgödslingen kommer 

därför att ha större effekt eftersom koldioxiden inte släpps ut i onödan.  Nyttan och behovet 

av att tillföra koldioxid ökar därför med dynamisk styrning. Det är dock inte nödvändigt att 

uppnå koncentrationer som är över den naturliga bakgrundsnivån på 400 ppm.  

 oavsett om koldioxid tillförs eller inte bör man alltid ha mätning av koldioxiden så att man 

kan följa nivåerna och vidta lämpliga justeringar såsom luftning vid behov. 

 i hus utan möjlighet till koldioxidtillförsel bör ventilationstemperaturen vara lägre än de 27 °C 

som användes i demonstrationsodlingarna. 

 till viss del kompensera för utebliven koldioxidtillförsel genom att säkerställa en god 

luftcirkulation med cirkulationsfläktar och företrädelsevis odling på rännbord. 

 införa en minimum luckposition vid höga ljusintensiteter eller lufttemperaturer om man inte 

kan tillföra koldioxid. 

 lita på klimatinställningarna och vara medveten om att vid införandet av nya 

klimatstyrningsregimer kommer detta påverka växternas tillväxt, så att man inte riskerar att 

retardera för hårt kemiskt. Plantor som inte är kemiskt behandlade reagerar mer och 

snabbare på förändrat klimat än kemiskt behandlade dito. 
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Presentation av resultaten 
En film som presenterar de båda försöken, inställningarna och resultaten har producerats, och den 

har förutom på JTI:s och Cascadas hemsidor (http://www.jti.se och http://cascadaab.se), även lagts 

ut på YouTube (sökord: JTI, Cascada, pelargon, dynamisk styrning, medeltemperaturstyrning). 

Figur 20: Förslag på odling av Pelargonium x zonale med duynamiskt klimatstyrning och morgon-

dropp. 

http://www.jti.se/
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