
• MARKBRUG 

rønv1 
NR.196 ~ OKTOBER 1998 

Frøavl af Chrysanthemum 

Chrysanthemum carinatum. Foto: Henning Villadsen 

Chrysanthemum carinatum 
- okseøje og Chrysanthe
mum coronarium -
urtechrysanthemum er som 
frø forholdsvis store eksport
varer i Danmark. Særligt 
urtechrysanthemum ekspor
teres til Fjernøsten, hvor bla
dene anvendes som grøn
sag. Frø af okseøje avles 
ofte i farveblandinger bestå
ende af blomster i gule, 
hvide og røde nuancer. Hos 
urtechrysanthemum er 
blomsterne gule eller hvid
gule. 

Denne Grøn Viden er en 
generel dyrkningsvejledning 
for Chrysanthemum, med 
speciel vægt på kvælstof
niveauet til okseøje og fos
for/kalium niveauet til urte
chrysanthemum. 
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Frøavl af Chrysanthemum 
Forsøgsbetingelser 

Forsøgene blev udført i cement
rammer (1 m2) med jord i 1 m's 
dybde. Jordtypen var fin, sand
blandet lermu ld med ca. 10% ler 
(JB 6). Kvælstofgødning blev til
ført i form af ka lkammonsa lpeter. 
Rækkeafstanden var på 40 cm og 
sådybden var ca. 1 cm. Ved høst 
blev afgrøderne klippet af ved ro
den og herefter vejret i lærreds
poser, hvorved yderligere frøspi ld 
blev undgået. Afgrøderne blev 
tærsket og renset på forsøgsma
skiner. Udsæden blev leveret af 
VIKIMA SEED NS, og spi ringsana
lyserne er foretaget af L. DÆHN
FELDT NS. 

Forsøg med 
Chrysanthemum carinatum 
For at undersøge kvælstofbehovet 
hos C. carinatum blev der i årene 
199 1-94 udført forsøg med sti
gende kvælstofmængde, ti ldelt 
ved såning og/el ler begyndende 
blomstring, se forsøgsplanen i ta 
bel 2. Der blev anvendt 0,5 g ud
sæd/m2 (svarende t il 5 kg/ha). 
Sådato, kvælstofti ldelingstids
punkt og høstdato fremgår af ta
bel 1. Sen kvælstoft ildeling var 

ved begyndende blomstring . For
søget fra 1992 blev kaseret på 
grund af for ringe fremspiring . 

Resultater for 
Chrysanthemum carinatum 
Frøudbytterne i de enkelte år 
samt det gennemsnitlige frøud
bytte er vist i tabel 2. Som gen
nemsnit af de 3 forsøgsår var frø
udbyttet højere i behandling 3-7 
end behandling 1 (O kg N/ha). 
Selv om t ildel ing af 20 kg N/ha 
(behandling 2) øgede frøudbyttet 
i forhold til 0 kg/ha (behandl ing 
1 ), var denne forskel ikke statistisk 
sikker. Der var ingen forskel mel
lem behandlingerne 2-7. 

Det dårligste frøudbytte blev 
høstet i 1991, hvor juni var kold 
med usædvan ligt få solskinstimer. 

Tabel 1. Sådato, kvælstoftildelingstidspunkt og høstdato for 
Chrysanthemum carinatum 

Forsøgsår 1991 1993 1994 

Såtid 24. april 14. april 18. april 
N v/såning 23 . apri l 15. april 21. april 
N v/beg. blomstring 1. juli 8. juni 24. juni 
Høst 27. sept. 8. sept. 24. august 
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Chrysan~hemum carinatum 
- okseøje. Foto: H. Rasmussen 

I 1993 var frøudbyttet højere, 
men med en noget lavere frøvægt 
end i både 1991 og 1994, se fi
gur 1. Ustadigt vejr fra juni og 
frem til høst bevirkede, at afgrø
den afmodnede dårl igt, hvilket 
påvirkede frøvægten . I 1994 var 
fremspiringsperioden mild og 
bortset fra en noget tør juli må
ned, var der gode vækstbetingel
ser frem til høst. 

Hverken plantehøjde eller frø
vægten var påvirket af de enkelte 
behandlinger. Spireevnen blev po
sitivt påvirket af en høj kvælstof
tildeling (60 kg N/ha) og af den 
sene kvælstoftildeling. 

Frøvægt (mg) 

3,5 

3,0 
2,79 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

2,93 

1,9 

1991 1993 1994 

Figur 1. Frøvægt af Chrysanthemum 
carinatum for 1997, 7993 og 1994. 
Gennemsnit af 7 behandlinger. 
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Tabel 2. Frøudbytte (kg/ha) samt gns. frøudbytte (kg/ha) (11 % vand 
og 100% renhed) og spireevne (%) for Chrysanthemum carinatum. 

Behand ling 

1: 0 kg N/ha 
2: 20 kg N/ha v/såning 
3: 40 kg N/ha 
4: 60 kg N/ha v/såni ng 
5: 20 kg N/ha 

v/beg. blomstring 
6: 40 kg N/ha 

v/beg. blomstring 
7: 20 kg N/ha 

v/såning 
+ 20 kg N/ha 
v/beg . blomstri ng . 

Gns. 

LSD 0.95 

Forsøg med 
Chrysanthemum 
coronanum 

Frø ud-
bytte 
1991 

745 
1084 
1095 
894 
788 

812 

1080 

928 

En anden forsøgsrække med for
skellige PK-niveauer til C. 
coronarium sorten Garland blev 
udført i årene 1992-1997. Der 
blev her anvendt 40 kg P/ha i in
gen, hel eller dobbelt dosering i 
kombination med 100 kg K/ha i 
ingen, hel eller dobbelt dosering, 
se forsøgsplanen i tabel 4. Af C. 
coronarium blev der anvendt 0,3 g 
udsæd/m2 (svarende til 3 kg/ha). 
Sådato, gødningstildelingstids
punkter og høst dato fremgår af 
tabel 3. ' 
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Frøud- Frø ud- Frøud- sp ire-
bytte bytte bytte evne 
1993 1994 gns. 3 år 

865 1058 889 55,3 
885 1228 1066 62,3 

1109 1284 11 63 62,7 
1170 1359 1141 71,7 
13 18 1192 1099 67,3 

1094 1433 111 3 68, 3 

990 1380 11 50 71 ,3 

% % 
1062 1276 (1089) (65,6) 

201 

Fosfor blev tildelt som super
fosfat (7,8%), hvor 1 P = 40 kg P/ 
ha og kalium som kaliumklorid 
(49%), hvor 1 K = 100 kg K/ha . I 
1996 blev der tilført kalk og spag
num (7 I/ ramme) til rammerne i 
størrelsesordnen 4 kg kalk/1000 I 
spagnum. Begge dele blev indar
bejdet i jorden. 

• 
Chrysanthemum coronarium -
urtechrysanthemum. 

Forsøgsjorden stammer fra et fast-
liggende gødningsforsøg med sto-
re forskelle i P- og K-niveauer i jor-
den, men uden egentlige forskelle 
i reaktionstallet (Rt). Forsøget fra 
1995 blev kasseret på grund af for 
ringe fremspiring. 

Resultater for 
Chrysanthemum 
coronanum 

Frøudbytterne i de enkelte år samt 
det gennemsnitlige frøudbytte er 
vist i tabel 4. Hvor der ikke var til
ført enten P eller K (behandling 4 
og 5) ses som gennemsnit af de 5 
forsøgsåret lavere udbytte end 
hos kontrolbehandlingen (be
handling 1 ). 

Tabel 3. Sådato, næringsstoftildelingstidspunkt og høstdato for 
Chrysanthemum coronarium. 

1992 1993 1994 1996 1997 

Så dato 21. april 13 . april 18. apri l 17. apri l 6. maj 
PK-gødning 27 . marts 22 . marts 21 . april 24. apri l 25 . juni 
N-gødning 22 . april 15 . april 21 . april 24. apri l 7. maj 
Høst 7. aug . 26. aug .* 16.aug . 23 . aug . 8. sept. 

* Led 1-4. Led 5 er høstet den 8. september. 
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Tabel 4. Frøudbytte (kg/ha) for 7 992, 7 993, 7 994, 7 996, 7 9.~ 7, det gns. frøudbytte (kg/ha) (1 7 % vand og 
7 00% renhed), højde (cm) og spireevne (%) samt jordbundsanalyser reaktionstal (Rt), fosfortal (Ft) og 
kalital (Kt) for Chrysanthemum coronarium. 

Behand- Frø ud- Frøud- Frø ud-
ling bytte bytte bytte 

1992 1993 1994 

1. lP lK 1043 2797 1590 

2. 1P 2K 685 2169 1166 

3. 2P 1 K 954 2108 1302 

4. 1 P OK 602 1424 368 

5. OP 1 K 453 1894 1038 

gns. 747 2078 1093 

LSD 0.95 

1 P = 40 kg P/ha 
1 K = 100 kg K/ha 

Der var ingen udbytteforskel 
mellem behandling 1 og 3, men 
derimod var der forskel mellem 
behandling 1 og 2. Det laveste ud
bytte blev høstet, hvor der var til
ført dobbelt mængde kalium. Be
handlingerne 2, 4 og 5 kunne 
udbyttemæssigt ikke adski lles. De 
højeste frøudbytter blev høstet i 
1993 og 1996, hvor frøvægten 
også var høj, se figur 2. 

Plantehøjden var lavest ved be
handlingerne uden P eller K, se ta
bel 4, men de enkelte behandlin
ger havde ingen indflydelse på 
frøvægten. Spireevnen blev posi
tivt påvirket af den ekstra tildeling 
af P, hvorimod der ikke kunne på
vises forskel i spireevnen som føl
ge af mangel på enten P eller K 
(behandling 4 og 5). 
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Frø ud- Frø ud-
bytte bytte 
1996 1997 

2925 1528 

1981 1479 

2555 1386 

2249 1332 

1952 1284 

2332 1402 

Frøvægt (mg) 

3,0 

2,5 
2,22 

2,0 

1,5 

1,0 

0,5 

Gennemsnit 5 år 
Frøudb. Højde spire-

evne 

1977 86,1 59,2 

1496 86,0 61,4 

1661 84,3 65,0 

1195 70,0 60,0 

1328 65,2 60,0 

320 

Ft 
Kt 

2,27 

1,97 

1994 

Rt Ft Kt 

6,7 9,9 11,6 

6,8 10,2 26,3 

6,6 13,7 11,1 

6,8 10,3 3,9 

6,7 3,9 13,7 

Lavt M iddel Højt 

Under 5 5-8 Over 8 
Under 8 8- 11 Over 11 

2, 13 

1,78 

1997 

Figur 2. Frøvægt af Chrysanthemum coronarium for forsøgsårene 1992, 
1993, 1994, 1996 og 1997, gennemsnit af 5 behandlinger 
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Jordbundsanalyser 

Hvert år i oktober efter høst blev 
der udtaget jordprøver til analyse
ring. De gennemsnitlige resultater 
er vist i tabel 4. 

Den dobbelte mængde K i 
behandling 2 ses tydeligt af Kt
tallene og har en negativ effekt 

på frøudbyttet. Ligeledes ses bety
deligt lavere Kt og Ft, hvor der ik
ke har været tildelt henholdsvis 
kalium og fosfor, behandling 4 
og 5. Lave Kt og Ft værd ier i kom
bination med manglende tilførsel 
af de pågældende næringsstoffer 
har en negativ effekt på frø
udbyttet. 

Frø af henholdsvis C. carinatum og C. coronarium. Skala til venstre på 
billederne angiver målestoksforhold i mm. Foto: Henny Rasmussen. 
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Konklusion og anbefalinger 

C. carinatum 
• I overensstemmelse med eksiste

rende dyrkningsvejledninger for 
C. carinatum tildeles 20-60 kg 
N/ha. 

• Høje frøudbytter opnås ved t il
deling af 20-40 kg N/ha ved så
ning. Spireevnen forbedres ved 
tildeling af 60 kg N/ha ved så
ning eller en total tildeling af 40 
kg N/ha, delt mellem såning og 
begyndende blomstring (20 kg 
N/ha + 20 kg N/ha). 

• I kolde og fugtige år opnås intet 
merudbytte ved tildeling af 
kvælstof (40 kg N/ha) udeluk
kende ved begyndende blom
string. Dette vil blot bidrage til 
uønsket vegetativ vækst og be
handlingen anbefales derfor 
ikke. 

C. coronarium 

• I overensstemmelse med eksiste
rende dyrkningsvejledninger for 
C. coronarium tilføres P og K 
gødning i størrelsesordnen 20-
40 kg P/ha og 50-100 kg K/ha. 

• Ekstra tildeling af K, med høje 
kt-værdier til følge, kan have en 
negativ indflydelse på frøudbyt
tet. 

• Ekstra t ildeling af P har ingen 
indflydelse på frøudbyttet, men 
har en positiv indflydelse på frø
ets spireevne. 

• Ved manglende tilførsel af enten 
P eller K fås reducerede frøud
bytter. 

MARKBRUG 0 NR. 196 



Grøn Viden indeholder resultater og erfari n
ger fra Danmarks JordbrugsForskning. 

Grøn Viden udkommer i en husdyr-, en 
markbrugs- og en havebrugsserie, der alle 
henvender sig til konsulen ter og interes
serede Jordbrugere i videste betydn ing. 

Abonnement kan tegnes hos 
Danmarks JordbrugsForskning , 
Forskningscenter Foulum, 
Postboks 50, 8830 TJele. Tlf . 89 99 16 15. 

Prisen for 1998: 
Markbrugs- og husdyrbrugsserien kr 200 
og havebrugsserien kr. 110. 

Adresseændringer meddeles særski lt 
for de 3 serier til postvæsenet. 

Redaktør: Danmarks JordbrugsForskning 

ISSN 0903-07 19 

Dyrkning af 
C hrysanthemum 

Af hensyn til faren for knoldbæ
gersvamp bør chrysanthemum ik
ke indgå i et sædskifte, hvor der 
tidligere har været dyrket kors
blomstrede afgrøder, såsom vin
ter- eller vårraps, sennep eller ra
dise. Arealer med forekomst af 
gu l okseøje bør ikke anvendes. De 
anvendte arealer ska l være vel
drænede. 

Lavtliggende, humusjorde bør 
undgås på grund af for kraftig ve
getativ udvikl ing. 

Bedst udbytte opnås på gode 
lermuldede jorde. 

Såning 
Chrysanthemum ska l sås ca . 15 . 
april. Vær opmærksom på, at 
hård nattefrost kan skade afgrø
den . Da chrysanthemum er fø l
som over for dyb såning, bør så
dybden være ca. 1 cm. Rækkeaf
standen bør være 50 cm . Der an
befales en udsædsmængde på 5 
kg/ha for C. carinatum og for C. 
coronarium anvendes ca. 3 kg/ha . 
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, C. carinatum C. coronarium 
Bestøvning Overvejende selvbestøvning 

Delvis fremmedbestøvning 
Afstand mel lem 
sorter 
Frøvægt 
Højde 

800 m 
Ca . 2,8 mg 
40 - 50 cm 

1200 m 
1,8 - 2, 0 mg 

Ca . 150 cm 

Gødskning 

Chrysanthemum er kun i stand til 
at udnytte begrænsede mængder 
kvælstofgødning. For kraftige 
kvælstoft ildelinger medfører en ø
get vækstperiode og uønsket ve
getativ vækst. Det anbefa les der
for at ti lføre 20-30 kg N/ha t il C. 
coronarium og 20-50 kg N/ha t il 
C. carinatum. Mængderne varie
res efter det pågældende års 
kvælstofprognose og den pågæl
dende lokalitet. Der anbefa les en 
tilførsel af 20 kg P/ha og 40-50 kg 
K/ha. 

Renholdelse og skadedyr 

Area ler med chrysanthemum ren
holdes ved radrensninger efter be
hov. Ønskes kemisk renholdelse, 
bør man kontakte sin frøavls
konsulent. Trips kan hæmme ud
viklingen af afgrøden lige efter 
fremspiring. Konstateres angreb 
af trips, kan de bekæmpes med et 
pyrethroid. I fugt ige år angribes 
chrysanthemumblomsterne ofte 
af gråskimmel . Her bør foretages 
forebyggende sprøjtninger - i 
samråd med frøavlskonsu lenten. 

Høst 

Høst af chrysanthemum foretages 
i august-september. 

C. coronarium skårlægges når 
hovedparten af frøhovederne er 
gulbrune/brune og tærskes efter 
ca . 14 dages vejr ing. 

C. carinatum er meget spi ld
som, hvis afgrøden er for moden. 
Skårlægning bør foretages så 
snart frøene er løse i midterblom
sten. Frøene er flade og lette, 
hvorfor luftmængden på mejetær
skeren skal reduceres betydeligt. 
Dette medfører en stor råvare
mængde. En m3 vejer 125-150 kg 
og en normal råvare fylder 1 0-1 5 
m3/ha. 

Chrysanthemum coronarium -
urtechrysanthemum. 
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