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Sammanfattning
Dynamisk klimatstyrning, det vill säga en klimatstyrning där temperaturen och koldioxiden
får styras av ljustillgången ger rätt använt ett minskat behov av kemiska retarderingsmedel.
Försök i två julstjärneodlingar har visat den effekt som dynamisk styrning kan åstadkomma.
Odlarna bedömde vid sin applicering av kemiska retarderingsmedel att det för vissa sorter
behövdes mindre kemiska retarderingsmedel för de dynamiskt styrda stjärnorna. Det salufärdiga stadiet visade sig vara jämförbara med de konventionellt styrda även om de dynamiska i
vissa fal var en till ett par centimeter längre. Alla dynamiska plantor var av god salukvalitet
och var kraftiga och fina. Dessutom upplevdes de som friskare än de konventionella. Flera
faktorer påverkar plantornas tillväxt och reaktionerna på styrningen varierade för olika sorters
julstjärnor. 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
De flesta prydnadsväxter 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 odlingsmetoden morgondropp, som innebär en
sänkning på minst 5 grader av temperaturen, jämfört med dagtemperaturen, under morgontimmarna före soluppgång. Den största andelen kemikalier som används i prydandsväxtodlingar är retarderingsmedel och att minska behovet av dessa ger därför betydande miljövinster. I takt med att kraven på hållbar och miljövänlig produktion ökar från samhället blir tillgången på kemiska växtskyddsmedel mindre. Kemiska tillväxtregulatorer är starkt ifrågasatta
i media och det är sannolikt att vi i framtiden kommer att få klara oss utan kemiska retarderingsmedel.
Det finns dessutom flera andra fördelar med att inte använda kemiska tillväxtregulatorer. Den
kemiska behandlingen kostar en hel del pengar, främst i form av den arbetstid som behandlingen kräver och arbetsmiljön kan förbättras för de som jobbar i växthusen.
De senaste femton åren har odlingsmetoden ”dynamisk klimatstyrning”, även känd som medeltemperaturstyrning eller 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 julstjärna.

Val av odlare för demonstrationsodling
Två odlingsföretag i Skåne valdes ut, Orevads handelsträdgård i Hörby och Kriminalvårdsstyrelsens växthusanläggning i Tygelsjö. Kravet på odlingsföretagen var att de skulle vara vana
odlare av julstjärna och att odlingen skulle vara så stor att det skulle gå att ha en referensavdelning med normal odling med morgondropp och en avdelning med dynamisk reglering i en
avdelning som var av liknande 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 julstjärna eftersom detta är en produkt som odlas eller har
odlats av många odlare och många kan därför relatera till produkten. Det är också en produkt
som i normalfallet kräver kemisk retardering och som man normalt sett använder morgondropp för att styra, dessutom är den en svår växt som är känslig att odla.
Eftersom olika sortera är olika kraftigväxande och det finns indikationer på att olika sorter
reagerar olika på dynamisk klimatstyrning valdes flera olika julstjärnesorter till uppföljningarna. Dessutom valdes både grenade och enbenta julstjärnor ut för att undersöka tillväxtresponsen.
De sorter som provodlades var: Bella Italia från Dümmeln (företag A) och Millenium (företag
B) som grenade, och Scandic (företag A) och Mira (företag B) som enbenta.

Sidan 4 av 22

Försöksupplägg
Två jämförbara hus hos respektive odlare valdes ut. Hos båda företagen rörde det sig om
fribärande (sadeltak) växthus, men hos företag A var det enkelglas i taken och hos företag B
16 mm polykarbonat. Båda företagen hade mörkläggningsväv från Ludvig Svensson. I referensavdelningen ställdes klimatet in av odlarna själva och justeringar gjordes 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 helt 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. I de olika husen odlades olika typer av huvudsorter
och därför skiftades ett bord i respektive hus ut så att de sorter som följdes upp fanns i både
det dynamiskt styrda huset och i referenshuset.
Beslut om kemiska retarderingen togs av odlaren baserat på höjdmätningar, visuella observationer samt tidigare års erfarenheter. Detta gällde såväl referenshuset som det dynamiskt
styrda huset. Den kemiska retarderingen försökte man dock undvika så långt det var möjligt i
den dynamiska avdelningen.
Försöksled 1a Företag A; Bella Italia (grenade) och Scandic (enbenta), dynamiskt hus
Försöksled 2a Företag A; Bella Italia (grenade) och Scandic (enbenta), referenshus
Försöksled 1b Företag B; Millennium(grenade) och Mira (enbenta), dynamiskt hus
Försöksled 2b Företag B; Millennium (grenade) och Mira (enbenta), referenshus

Tidperiod
Plantorna hos företag A rotade de själva och under rotningsperioden kördes den normala klimatregimen eftersom man då inte har några vinster av en minskad sträckningstillväxt. Den
dynamiska klimatstyrningen påbörjades först hos båda företagen då plantorna var inkrukade
och väl rotade i sin salukruka och etableringen var klar. Se kulturdiagrammet nedan.
Företag

Inkrukning

Toppning

Mörkläggning

A (Bella Italia)
A (Scandic)
B (Millenium)
B (Mira)

v.32
v.34
v.30
v.34

v.34

v.37
v.37
v.34
v.39

v.32

Start dynamisk
styrning
v. 35
v.35
v. 36
v. 36

Uppföljning
Plantorna följdes kontinuerligt upp och effekten av de olika klimatregimerna observerades.
Justeringar i klimatinställningarna gjordes löpande utifrån plantornas tillväxt och utveckling i
både den dynamiska avdelningen och i referensavdelningen.
Höjdmätningar
En gång i veckan mätte odlarna höjden på 5 respektive 10 plantor från varje försöksled.
Bilder för utvecklingshastighet
En gång i veckan fotograferades en och samma planta från de olika försöksleden av odlarna
och bilderna utvärderades. Utvecklingen följdes löpande för att kunna justera inställningarna
så att utvecklingen följde den normala utvecklingshastigheten och plantorna blev färdiga i rätt
tid.

Slutavläsningar
Plantorna slutbedömdes och följande parametrar togs i beaktande:
Höjd, braktédiameter, rotutveckling samt totala kvaliteten i form av växtsätt, lyster kompakthet och friskhet.
Dessutom fotograferades alla plantor.

Klimatinställningar
Inställningarna för klimatet delades upp i olika perioder anpassade efter julstjärnans olika
utvecklingsfaser, rotning, tillväxt, kortdagsbehandling och blomutveckling. Se figurerna 1-3.

Rotning och etablering i kruka
Under den första fasen då plantan etablerade sina rötter, antingen som orotad stickling eller
som nyplanterad pluggplanta användes inte någon dynamisk klimastyrning. Detta för att plantan behöver ha ett fungerande rotsystem för att klara av vattenförsörjningen i det dynamiska
klimatet som varierar mera i luftfuktighet och temperatur.

Tillväxtfasen, kortdagsbehandlingen och blomutvecklingen
Från och med att plantan var etablerad och de första rötterna hade nått krukkanten infördes
den extrema dynamiska klimatstyrningen. Den dynamiska styrningens inställda värden anpassades efter plantans fortsatta utvecklingsfaser och tillväxthastighet och justerades utifrån plantornas behov.
Uppvärmningstemperatur
Avdelning med dynamisk styrning
Under tillväxtfasen, två veckor efter rotning fram till mörkläggning (kortdagsbehandling),
hölls en uppvärmningstemperatur på 15 °C dygnet runt, utom under perioden med morgondropp, då denna sänktes till 12 °C. Inställningarna för morgondroppet började tre timmar före
astronomisk soluppgång och varade fram till klockan tio på förmiddagen. Detta för att temperaturen skulle sjunka naturligt då värmekravet sänktes, och solen skulle värma upp växthuset
istället för värmesystemet. Efter klockan tio återgick uppvärmningstemperaturen till 15 °C
(figur 1).
Ingen förändring skedde av uppvärmningstemperaturen under kortdagsinförandet, även morgondroppet behölls oförändrat (figur 2). Fyra veckor efter kortdagsbehandlingen, vilket var i
början av november, togs morgondroppet bort och uppvärmningstemperaturen sattes till
15 °C dygnet runt, men med ett ljustillägg på maximalt 2 °C vid en ljusintensitet på 500 W/m2
(Priva) dagtid (figur 3).
Referensavdelningen
Från mitten av augusti till 20 september varierar uppvärmningstemperaturen mellan 15 och
20 °C. Därefter, det vill säga då kortdagsbehandlingen påbörjas, är uppvärmningstemperaturen 16 °C dygnet runt 16 °C dygnet runt utom under morgondroppet då den sänktes till 12 °C,
samma som för avdelningen med dynamisk styrning. Morgondroppet slutade vid soluppgång,
vilket innebar att värmesystemet gick in på morgonen för att höja temperaturen före solen. I
månadsskiftet oktober-november varierade uppvärmningstemperaturen mellan 16 och 17 °,
med ett litet dropp på morgonen på 15 °C.

Sidan 6 av 22

Ventilationstemperatur
Avdelning med dynamisk styrning
Under den vegetativa fasen sattes ventilationstemperaturen till 27 °C dygnet runt men sänktes
under morgondroppet till 13 °C. Tiderna var de samma som för uppvärmningstemperaturen
(figur 1).
Ventilationstemperaturen sänktes två veckor in under kortdagsbehandlingen (första veckan i
oktober) till 24 °C dygnet runt. Anledningen till denna markanta justering var initierat av odlaren som noterade en svagare tillväxt hos de dynamiska stjärnorna i kombination med en
mattare bladfärg. Inställningarna under morgondroppet var oförändrade och ventilationstemperaturen sänktes precis som under föregående fas till 13 °C (figur 2).
I början av november då plantorna övergick till blomutveckling, togs morgondroppet bort och
ventilationstemperaturen sattes till 24 °C dygnet runt, även om det bara få gånger kom upp i
den temperaturen mitt på dagen (figur 3).
Referensavdelningen
Från mitten av augusti till 20 oktober varierade ventilationstemperaturen mellan 22 och
24 °C. Därefter fram till månadsskiftet oktober-november är ventilationstemperaturen 20 °C
från 9 till 19, och nattetid var den 24 °C. Från början av november och frammåt hölls ventilationstemperaturen på ca 17 °C dygnet runt.
Koldioxid
Inget av demonstrationsföretagen tillförde koldioxid och några mätningar av vilka nivåer
detta resulterade i fanns inte heller.
Fuktstyrning
Fuktstyrning förekom inte från starten av produktionen. Först då risken för svampangrepp
vecka 40-41 ökade lades en fuktighetstyrning in. Under mörkläggningsfasen lades fuktstyrning in nattetid, genom att en vävspalt på ett par procent fick öppna vid luftfuktigheter över
90 % RF. Dagtid var fukten inga problem under den här perioden. Fyra veckor, under blomutvecklingen som började i början av november, sattes fuktstyrning in hela dygnet, och den
började redan vid 80 % RF. Åtgärden nattetid var som tidigare att öppna en vävspalt på ett par
procent, men dagtid sänktes ventilationstemperaturen modulerande succesivt ner till 15 °C
(samma som uppvärmningstemperaturen) vid en relativ fuktighet på 95 % RF.

Figur 1. Temperaturinställningarna under den vegetativa fasen, från etablering i kruka till
kortdagsbehandling i den dynamiska avdelningen. Starten på morgondroppet kopplas till den
astronomiska soluppgången så att det alltid började tre timmar före astronomisk soluppgång.

Figur 2. Temperatur och vävinställningarna under kortdagsbehandlingen i den dynamiska
avdelningen. Morgondroppet ligger kvar, men kan vara svårt att uppnå varma nätter när väven är fördragen. Det kan vara nödvändigt att ventilera ut värmen under morgondroppet när
väven är fördragen för att få ner temperaturen. Under mörkläggningen får temperaturen aldrig överskrida 22 °C eftersom en för hög temperatur kan leda till att blominduceringen försenas. En fuktighetsstyrning kan vara nödvändig här, särskilt nattetid.
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Figur 3. Fyra veckor efter kortdagsbehandling i den dynamiska avdelningen börjar blomutvecklingen att ta fart, vilket normalt inträffar runt månadsskiftet oktober-november. Morgondroppet behövs inte längre och tas därför bort. Ventilationstemperaturen ligger kvar på
24 °C, även om det bara är i undantagsfall som den temperaturen uppnås, och då enbart mitt
på dagen soliga dagar med milt väder. Ett ljustillägg är inställt dagtid på uppvärmningstemperaturen, för att säkerställa dygnsmedeltemperaturen. Notera även fuktstyrningen som börjar vid 80 % RF. I det här fallet har fuktstyrningen skett genom att sänka ventilationstemperaturen ner till som mest 15 °C. Sänkningen sker modulerande och har fullt utslag vid 95 % RF.

Resultat
Höjdmätningar
Tillväxten hos de dynamiska julstjärnorna, Bella Italia och Scandic hos företag A, var mycket
lik de konventionellt odlade. Det syns en tydlig effekt av den kraftiga justeringen i klimatet
som gjordes då plantorna enligt odlaren växte dåligt (se beskrivningen under klimatinställningarna). Sluthöjden skiljde en centimeter vilket inte påverkade den slutliga kvaliteten.
Höjdmätningarna för respektive företags julstjärnor presenterats i figur 4-7.
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Figur 4. Längdmätningarna för enbent Scandic, där de dynamiskt odlade är något kortare
under den första tiden än de som odlats i referensen. Vid den kraftiga sänkningen av ventilationstemperaturen en vecka in i oktober kan man notera att plantorna i den dynamiska odlingen sticker iväg. Slutlängden skiljer dock endast 1 cm.
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Figur 5. Längdmätningarna för grenad Bella Italia, där de dynamiskt odlade är något kortare
under den fösta tiden än de som odlats i referensen. Vid den kraftiga sänkningen av ventilationstemperaturen en vecka in i oktober kan man notera att plantorna i den dynamiska odlingen sticker iväg. Även här skiljer sig slutlängden inte mer än 1 cm åt.
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Figur 6. De dynamiskt odlade plantorna med en optimerad fotosyntes växte kraftigare än de
konventionella till följd av den mycket kraftiga vattningen.
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Figur 7. De dynamiskt odlade plantorna med en optimerad fotosyntes växte kraftigare än de
konventionella till följd av den mycket kraftiga vattningen.

Sidan 10 av 22

Medeltemperatur
Medeltemperaturerna i både företag A och B, skiljde inte med mer än maximalt 0,1 °C, mellan referenshusen och husen med dynamisk klimatreglering, sett över hela kulturtiden. Se
tabellerna 1 och 2. Däremot fick de dynamiskt odlade julstjärnorna något fler gradtimmar i
början av kulturperioden, då den vegetativa tillväxten primärt skedde, jämfört med referensleden. Detta innebär att förutom att solen stod för det mesta av energin under första halvan av
kulturtiden, var medeltemperaturen något lägre under den andra halvan, då det var kallare ute.
Se figurerna 8 och 9.

Tabell 1. Medeltemperaturen och gradtimmarna för företag A, med sorterna Bella Italia (grenad,
veckorna 32-46) och Scandic (enbent, veckorna 34-46). Medeltemperaturen visas som medeltemperatur för varje vecka. Gradtimmarna visas som veckomedel och som ackumulerade värden.

Tabell 2. Medeltemperaturen och gradtimmarna för företag B, med sorterna Milleniuum (grenad,
veckorna 30-46) och Mira (enbent, veckorna 32-46). Medeltemperaturen visas som medeltemperatur
för varje vecka. Gradtimmarna visas som veckomedel och som ackumulerade värden. Värden i rött är
antagna värden, då datainsamlingen inte fungerade den veckan.

Medeltemperatur veckovis företag A

Medeltemperatur (°C)
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Figur 8. Veckomedeltemperaturerna hos företag A, för referensledet (blå) och ledet med dynamisk
reglering (grön). De dynamiskt odlade plantorna fick något högre medeltemperatur under den vegetativa fasen och därefter något mindre medeltemperatur under blomutvecklingen.
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Medeltemperatur veckovis företag B

Medeltemperatur (°C)
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Figur 9. Veckomedeltemperaturerna hos företag B, för referensledet (blå) och ledet med dynamisk
reglering (grön). De dynamiskt odlade plantorna fick något högre medeltemperatur under den vegetativa fasen och därefter något mindre medeltemperatur under blomutvecklingen. Vecka 37 var datainsamlingen trasig, varför det fattas data för den veckan.

Utveckling
De dynamiska stjärnorna har hos båda företagen utvecklats i samma takt som de konventionellt styrda plantorna. Den dynamiska styrningen gav med andra ord inga förseningar av kulturtiden och inte heller några vinster i produktionstid.
Slutbedömning
Den slutliga höjden på julstjärnorna som odlades i det dynamiska klimatet var ca 1,5 cm
längre i genomsnitt för sorterna Bella Italia och Scandic. Detta var dock inget som påverkade
den slutgiltiga kvaliteten i någon negativ riktning. För sorterna Mira och Millennium var
skillnaden ca det dubbla och de dynamiska stjärnorna var ca 3 cm längre än de konventionella. Detta var dock en klar kvalitetshöjande aspekt eftersom julstjärnorna av sorten Mira var
mycket korta i den konventionella avdelningen (figur 10 och 12).
Braktédiameterna för Bella Italia och Scandic skiljde sig inte speciellt mycket mellan de olika
klimatregimerna. För sorterna Mira och framförallt Millennnium var braktédiametern något
större för de dynamiskt styrda plantorna (figur 11 och 13).
Rotutvecklingen i de dynamiskt odlare plantorna skiljde sig inte från de konventionellt odlade.
Alla plantorna var av god kvalitet och gick att sälja som en klass I-vara. De dynamiska julstjärnorna har överlag varit av mycket god kvalitet och har av odlarna upplevts som friskare
och tåligare. Se figurer 14 till 17.
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Figur 10. Den slutliga längden för grenad Bella Italia och enbent Scandic från företag A. Trots att
längden för de dynamiskt odlade är något längre än för referensplantorna, blev de fina och såldes
som förstakvalitet.
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Figur 11. Det är ingen större skillnad i braktédiametern mellan de båda leden för Bella Italia respektive Scandic.
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Figur 12. Den slutliga längden för grenad Millenium och enbent Mira från företag B. Trots att längden för de dynamiskt odlade är längre än för referensplantorna, blev de fina och såldes som förstakvalitet.
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Figur 13. Braktédiameterna är något mindre hos de konventionellt styrda plantorna. Särskilt tydligt är
detta för de grenade plantorna Millennium.

Figur 14. Salufärdiga plantor av enbent Scandic från företag A. På plantan som är odlad
dynamiskt kan man tydligt se att internodierna på mitten är längre än de övriga, som ett resultat av den kraftiga sänkningen av ventilationstemperaturen i början av oktober från 27 till
24 °C.
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Figur 15. Salufärdiga plantor av grenad Bella Italia från företag A. Båda leden har visuellt
likvärdig kvalitet.

Figur 16. Salufärdiga exemplar av enbent Mira från företag B. Båda leden är visuellt likvärdiga i kvaliteten.
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Figur 17. Salufärdiga plantor av grenad Millenium från företag B. Trots hård vattning blev
båda leden visuellt likvärdiga i kvaliteten och såldes som förstakvalitet.
Odlarnas erfarenheter och bedömning
Företag A
Den generella uppfattningen hos företag A var att plantorna i den dynamiska avdelningen fick
något mindre och mera läderaktiga blad än de som odlades konventionellt. De upplevde också
klimatet i den dynamiska avdelningen som fuktigare, vilket även mätningarna bekräftade.

Trots detta var det mindre svampangrepp i det dynamiska huset. De konventionellt odlade
plantorna hade lite flera fall av gråmögelangrepp.
Företag B
De dynamiskt odlade plantorna hade en kraftigare stam och kraftigare läderaktiga blad. Sorten
Mira reagerade bra på den dynamiska klimatstyrningen medan Millennium verkade få mera
tillväxt i det dynamiska huset med den bevattningsstrategi som användes.
Plantorna var dock alla mycket starkt påverkade av att de vattnades med för mycket vatten.
Den för kraftiga vattningen var en följd av ett delat ansvar för bevattningen och plantorna fick
sällan torka upp mellan bevattningstillfällena. Detta gjorde att alla plantor, oavsett vilken klimatregim som fördes, var kraftigta. Detta påverkade tyvärr resultatet av klimatstyrningen, och
effekten av den dynamiska klimatstyrningen blev därför inte lika tydlig för sträckningstillväxten. Julstjärnesorten spelade mycket stor roll för hur plantorna reagerade på den dynamiska
styrningen.
Kemisk tillväxtreglering med Cycocel (klormekvatklorid)
De dynamiskt odlade julstjärnorna av sorten Scandic behövde endast retarderas vid ett tillfälle
medan de konventionellt odlare retaderades kemiskt 2 ggr. De dynamiskt odlade Bella Italia
hade troligtvis inte behövt retarderas en andra gång om klimatinställningarna för den dynamiska avdelningen hade justerats mera försiktigt. Rätt styrt kan därför den dynamiska klimatstyrningen leda till en 50 % minskning av kemiska preparat.
Företag A
Behandlingar med CCC. Koncentrationen på sprutvätskan anges i parentes för samtliga behandlingar.
Bella Italia, grenade referens: 29/8 (0,05%) och 25/9 (0,1%)
Bella Italia, grenade dynamiska: 18/10 (0,1%) och 23/10* (0,1%)
Scandic, enbenta referens: 13/9 (0,1%) och 20/9 (0,1%)
Scandic, enbenta dynamiska: 10/10 (0,1%)
*) denna sprutning kunde dock ha undvikits helt eftersom det var den kraftiga tillväxten på
grund av den kraftiga sänkningen av ventilationstemperaturen dagtid som gjorde det.
Företag B
Behandlingar med CCC. Koncentrationen på sprutvätskan var 0,2 % vid samtliga behandlingar.
Millenium, grenade referens: 30 sept och 15 oktober
Millenium, grenade dynamiska: 30 sept och 15 oktober
Mira, enbenta referens: oretarderade
Mira, enbenta dynamiska: oretarderade
Klimatet under hösten 2013 var ljusare än normalt vilket gjorde att biomassaproduktionen var
gynnsam och sträckningstillväxten lägre än ett mera normalt år. Därmed har mindre mängd
kemisk retadering behövts i sorterna generellt.

Diskussion försöksresultat
Den dynamiska klimatstyrningen har mycket stor effekt på plantornas tillväxt och slutliga
kvalitet. De klimatinställningar som gjordes baserades julstjärnans förutsättningar och vad
plantan bedömdes kunna utsättas för utan att den skulle ta skada eller avsevärt förlänga kul-
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turtiden. Temperaturspannet har därför legat mellan 12-27 °C. Effekten av dessa inställningar
har gett ett klimat för plantan på 13-28 °C i realiteten.
Plantkvaliteten med dessa inställningar har blivit mycket god och plantorna har hållit sig friskare än de konventionellt odlade. Inga visuella skillnader i utseende har kunnat ses även om
den uppmätta planthöjden är ca 1 cm längre för de dynamiskt odlade stjärnorna. Figurer 14 till
17.
Det finns flera odlingsfaktorer som påverkar plantornas tillväxt och en av de mest betydande
faktorerna för växtens sträckningstillväxt är bevattningen. Bevattningen av Millenium och
Mira har varit klart överdoserad och plantorna har aldrig fått torkat upp utan har mer eller
mindre stått i mycket fuktigt substrat hela tiden. Detta har gjort att effekten av den dynamiska
klimatstyrningen har uteblivit och plantorna har istället sträckt sig mera i det dynamiska huset. Detta bekräftar kunskapen om bevattningens helt avgörande roll för reglering av plantorna.
Hur väl den dynamiska klimatstyrningen och morgondroppen fungerar är helt beroende av hur
uteklimatets temperatur är. Har man en lång period av varmt klimat kan det vara svårt eller
helt omöjligt att få ned temperaturen på mornarna till 12 °C. Detta var fallet under hösten
2013 då nätterna var milda och temperaturen var svår att få ned till 12 °C. Då man styr så fokuserat på ljuset kan man under perioder av lägre ljusinställning råka ut för att det blir en period av en lägre dygnsmedeltemperatur vilket skulle kunna försena plantorna. Alternativt
skulle man också kunna råka ut för att man inte får någon ventilation och det blir då för tillstängda hus. De stängda husen leder i sin tur till att plantorna kan få brist på CO2. För att
kunna köra en extrem dynamisk klimatstyrning är det därför viktigt att man har tillsatser av
koldioxid. Inga av våra försöksvärdar hade tillförsel av koldioxid och ingen av dem har mätt
upp de faktiska nivåerna i husen. Det fanns därför sannolikt perioder då koldioxidhalten var
under det optimala värdet för växterna.
Eftersom effekten av klimatinställningarna är så betydande är det viktigt att stegvis och försiktigt ändra på inställningarna. Detta har särskilt framkommit av den justering som gjordes i
företag A då ventilationstemperaturen sänktes 3 grader för att odlaren upplevde att plantorna
hade sämre tillväxt och började se lite glesa ut och var matta i bladfärgen. Denna justering av
en enda parametrar fick effekten att plantorna under en vecka i snitt växte ca 3 cm. Den exakta förklaringen till den kraftiga tillväxten kan eventuellt ha varit att plantorna led av koldioxidbrist, och att när det ventilerades mer därmed fick in mera koldioxid vilket resulterade i
ökad tillväxt. Om inte denna kraftiga inställningsjustering hade gjorts hade de grenade plantorna inte ha behövt retarderas den andra gången.
Eftersom leden med dynamisk reglering fick högre medeltemperatur i början och lägre i slutet, jämfört med referensleden, är det rimligt att anta att energibesparing inte enbart har skett
över dygnet, där värme utnyttjas på dagen för att hålla en lägre temperatur på natten, utan att
en energibesparing även har skett över tid, då mycket tillväxt har skett i början av kulturtiden
med bra ljus- och temperaturförhållanden, så att en lägre temperatur kan hållas mot slutet, då
ljusnivåerna är lägre och energibehovet högre på grund av lägre utetemperaturer. Studier av
energiåtgången låg dock utanför det här arbetet.
Ett mer normalt år med lägre nattemperaturer, hade resulterat i bättre morgondropp med ökad
retarderingseffekt, och totalt sett färre gradtimmar än i de här demonstrationerna, med bibehållen utvecklingstid och kvalitet.

Rekommendationer
Dynamisk klimatstyrning har en viktig roll att fylla för att skapa förutsättningar för en kemikaliefri odling. Alla odlare rekommenderas därför att införa detta i produktionen. För att få
full effekt behövs dock en extrem inställning göras, där morgondroppet är mycket viktigt.
Hur inställningar i det egna företaget ska vara beror naturligtvis på vilka julstjärnesorter man
har och vilka andra förutsättningar såsom hustyper och liknande. Nedan följer dock ett schematiskt diagram över hur inställningarna i stora drag bör se ut för röda sorter.

Figur 16. Av försöken och erfarenheter från andra odlare, visas här en odlingsrekommendation för röda sorter av julstjärna, Euphorbia pulcherrima. Rotning av stickling och etablering
i kruka sker som traditionellt, varefter den vegetativa perioden träder in och man börjar med
dynamisk klimatstyrning. Utan tillförsel av koldioxid bör ventilationstemperaturen inte gå
högre än 25 °C. Uppvärmningstemperaturen sätts till 15 °C dygnet runt, utom för morgondroppet då den är 12 °C. Ventilationstemperaturen måste sänkas under morgondroppet, liksom att väven öppnar. I samband med kortdagsbehandling får nattemperaturen inte överstiga
22 °C. Två till fyra veckor efter kortdagsbehandlingens början kan morgondroppet tas bort.

Presentation av resultaten
Presentation på julstjärnevandringen
Resultaten av de båda demonstrationsodlingarna presentaras i den här rapporten, men har
även presenterats muntligen och genom en film på julstjärnevandringen som anordnades av
Vendel trädgårdsrådgivning tisdag 12 november, på Viadals trädgård i Långeberga.
Film
En film som presentarar de båda försöken, inställningarna och resultaten har producerats, och
den har förutom på JTI:s och Cascadas hemsidor, även lagts ut på Youtube.
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