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Resumé
Med fokus på energibesparelse og styring af plantevæksten opsættes der i disse år flere og flere
LED lamper i danske væksthuse. De nye generationer af LED lamper har en højere energieffektivitet med besparelser på op til 40% af energiforbruget sammenlignet med ældre elektroniske
lamper (Ottosen 2016). Især i plantekulturer, som ikke kræver høje lufttemperaturer bl.a. kartofler,
er der store besparelser at hente, da LED lamperne ikke afgiver varme. Også i forbindelse med
mikroformering kan LED lamper være en fordel. En undersøgelse har f.eks. vist at LED lys kunne
øge rodlængden og plantehøjden, samt antallet af blade i in vitro dyrkede kartoffelplanter (Janda et
al. 2015).
Der findes dog ikke mange studier som fokuserer på hvordan kartoffelplanter reagerer på bestemte
farver af supplerende lys fra LED lamper når de dyrkes under væksthusforhold eller i dyrkningsrum
hvor de udelukkende får deres lys fra lamper. Måske fordi kartofler primært produceres på friland.
Planters respons på forskellige farver lys afhænger meget af hvilken planteart der er tale om, og
for LED lamperne versus de traditionelle højtryksnatrium væksthuslamper (SON-T) og lysstofrør i
in vitro dyrkningsrum kan der også være et ret stor betydning af strålevarmen fra lamperne.
Projektet har haft til formål at undersøge potentialet i at bruge LED lamper, som en ny og mere
energieffektiv lyskilde i forædlingen af kartofler. Herunder at undersøge forskellige
farvesammensætninger under vedligehold og opformering in vitro samt undersøge hvordan
knolddannelsen fra frøplanter bliver påvirket under væksthusforhold. Virkningen kan adskille sig
meget da lyset i væksthuset er en kombination af sollys og kunstlys, hvorimod in vitro dyrkningen
foregår i lukkede rum.
In vitro vedligeholdelse og opformering
Der blev testet 6 forskellige lyskilder: Hvidt lys (Phillips master TL5 HE 35W840; lysstofrør som
Dansepo bruger i dag), hvidt lys (Phillips green power TLED 29W), hvidt lys (Phillips master LED,
UO 24W840 T8), 80% Rød, 20% blå (egne lamper), 60% Rød, 40% blå (egne lamper) og 60% rød,
20 % blå, 20% grøn (egne lamper). Under lamperne blev dyrket 10 kartoffelgenotyper hvoraf 5 er
robuste og 5 sarte under in vitro forhold.
Under opbevaring af in vitro planter ønskes en moderat vækst så der skal subkultiveres så
sjældent som muligt. Planterne strakte sig mindst (korteste internodier) under lysstofrør og en
kombination af 60% rødt, 20 % blåt og 20% grønt lys, men havde flest potentielle stiklinger (antal
nodier) under lysstofrør. Lysstofrøret medførte relativt få gule og visne blade (mens kombinationen
af 60% rødt, 20 % blåt og 20% grønt lys havde lidt flere gule og visne blade. Udviklingen af rødder
var ens i alle behandlinger. Så ud fra et vækstmæssigt synspunkt bør man vælge enten lysstofrør
eller en LED lampe med 60% rødt, 20 % blåt og 20% grønt lys under opbevaring af in vitro planter.
En anden væsentlig faktor under in vitro dyrkning er at undgå kondens, da det kan medføre
spredning af forureninger og ’glasset’ vækst (vitrificering). Alle lysbehandlinger medførte kondens
på dyrkningsbeholdernes sider, men under det klassiske lysstofrør var der ikke kondens i låget
sandsynligvis pga. strålevarme, der øger lågtemperaturen en smule i forhold til lufttemperaturen.
Under opformering af in vitro planter ønskes en hurtig vækst og så mange potentielle stiklinger
som muligt. Det var de to samme lyskilder (lysstofrør og en kombination af 60% rødt, 20 % blåt og
20% grønt lys) der gave det bedste resultat. Lysstofrøret gav færrest gule blade, men korte
stiklinger hvilket kan være en ulempe når de skal stikkes under væksthusforhold i spagnum.
Kombination af 60% rødt, 20 % blåt og 20% grønt lys gav lidt længere stiklinger, men til gengæld

flere gule blade. Vi er i gang med at teste hvad de forudgående lysforhold betyder for etableringen
i væksthus.
Knolddannelse på frøplanter i væksthus
Frøplanter (35 forsøgsplanter per behandling og familie) fra to kartoffelfamilier ’Anuschka’ x
’Manitou’ og ’Cascada’ x ’Gala’ blev dyrket under 4 forskellige lysforhold: 100% rødt (LED), 100%
blåt (LED), 50% rødt + 50% blåt (LED) og SON-T højtryksnatriumlampe.
Kartoffelfamilierne adskilte sig fra hinanden ved at ’Anuschka’ x ’Manitou’ havde et større
vægtmæassigt udbytte, men et færre antal knolde end ’Cascada’ x ’Gala’ (Tabel 1). Det gav sig
også udslag i at der var en større andel af store knolde i ’Anuschka’ x ’Manitou’. Det kan skyldes
en lille forskel i tidlighed hvor ’Anuschka’ x ’Manitou’ var den tidligste af de to familier.
Hvad angår effekten af de fire lampetyper var der ikke nogen stor virkning på antallet af knolde,
men vægtmæssigt gav SON-T en anelse højere udbytte. Det kan skyldes strålevarme fra SON-T
lamperne, som hæver bladvævstemperaturen lidt og dermed øger væksthastigheden. Det er
desværre ikke muligt at adskille lys og temperatureffekten i dette forsøg.
Der blev dannet tydeligt flere overjordiske stoloner når planterne blev dyrket under 100% rødt og
50% rødt + 50% blåt lys. Det er en stor ulempe da stoloner fra én potte kan etablere sig og danne
knold i andre potter og medføre genetisk forurening.
I forædlingen stræber man efter 3 knolde, som er mere ned 2 cm i diameter, per plante og få
overjordiske udløbere. LED lamper med blåt lys kan erstatte SON-T lamper mens LED lamper med
en stor andel af rødt lys ikke er egnede.

Tabel 1 Totale knoldvægt, antal knolde, og størrelsesfordeling af knolde for afkom efter to
kartoffelkrydsninger (’Anuschka’ x ’Manitou’ og ’Cascada’ x ’Gala’) dyrket under tre typer LED lys
(100% rød, 100% blå, 50% rød + 50% blå) og SON-T højtryksnatriumlamper.
Anuschka x Manitou
Total af 35 planter
Beh
Vægt (g)
Rød
1874
Blå
2153
Rød/blå
1805
SON-T
2459

Antal
160
156
148
178

1-2
26
28
28
20

Cascada x Gala
Total af 35 planter
Beh
Vægt (g)
Rød
1726
Blå
1657
Rød/blå
1763
SON-T
1927

Antal
240
205
218
236

1-2
55
39
33
28

Antal
2-4
77
81
83
97

Antal
2-4
175
146
162
190

>4
57
47
37
61

Gennemsnit per plante
Beh
Vægt (g) Antal
Rød
54
4.6
Blå
62
4.5
Rød/blå
52
4.2
SON-T
70
5.1

1-2 cm
16.3
17.9
18.9
11.2

>4
10
20
23
18

Gennemsnit per plante
Beh
Vægt (g) Antal
Rød
49
6.9
Blå
47
5.9
Rød/blå
50
6.2
SON-T
55
6.7

1-2
22.9
19.0
15.1
11.9

Procent
2-4 cm
48.1
51.9
56.1
54.5

Procent
2-4
72.9
71.2
74.3
80.5

>4 cm
35.6
30.1
25.0
34.3

>4
4.2
9.8
10.6
7.6

Projektets faglige forløb
Baggrund
Med fokus på energibesparelse opsættes der i disse år flere og flere LED lamper i danske
væksthuse. Hovedparten af disse lamper har kun bølgelængder i det blå og røde område, med en
andel af de blå bølgelængder på 12-20% afhængig af lampetype. Det røde lys giver mest
plantebiomasse for færrest penge, og det blå lys er vigtigt for normal udvikling af planten. De nye
LED lamper har en højere energi-effektivitet, og besparelser på op til 40% af energiforbruget kan
opnås i sammenligning med ældre elektroniske lamper (Ottosen 2016). Især i plantekulturer, som
ikke kræver høje lufttemperaturer er der store besparelser at hente da én af fordelene ved LED
lamperne er at de ikke afgiver varme. Det køligere og mere homogene miljø under LED lamper har
i et nyere studie vist sig at øge længden af rødder og plantehøjde, samt antallet af blade i in vitro
dyrkede kartoffelplanter (Janda et al. 2015), og tidligere har man også fundet bedre vækst af
kartoffelplanter under LED lamper med en kombination af rødt, blåt og grønt lys, sammenlignet
med LED lamper kun indeholdende rødt og blåt lys (Ma et al. 2015).
Resultaterne fra litteraturen taler for at in vitro dyrkning af kartoffel planter kan effektiviseres og
gøres billigere hvis vi fokuserer på at optimere den lyskilde de dyrkes under. Omvendt findes der
ikke mange studier som fokuserer på hvordan kartoffelplanter reagerer på bestemte farver af
supplerende lys fra LED lamper når de dyrkes under væksthusforhold. Måske fordi kartofler
primært produceres på friland. På trods af dette findes der mange studier der viser hvordan andre
plantetyper reagerer på LED lamper under væksthusforhold, og her er der meget der tyder på at
LED lamper kan have en positiv effekt på kompakthed, farve, blomstring og antal frugter i
forskellige plantearter (Davies and Burns, 2016). Øget kompakthed under LED lamper har vi for
nyligt selv set i Roser og Krysanthemum. Yderligere så vi også at de forskellige typer af lamper
ikke havde nogen effekt på blomstring i roser, hvorimod der i Campanula var færre blomster i de
planter der blev dyrket under LED lamper (rødt/blåt lys) i forhold til de planter som blev dyrket
under traditionelle væksthuslamper med et bredere lysspektrum. Planters respons på forskellige
farver lys afhænger rigtig meget af hvilken planteart der er tale om, og for LED lamperne versus de
traditionelle væksthuslamper kan der også være et ret stor betydning af strålevarmen fra lamperne.
Kartofler er kendt for ikke at tåle for meget varme og derfor er der en rigtig god mulighed for at LED
lamper ville være en god lyskilde i væksthuset til netop denne plante.
Formål
Projektet har haft til formål at undersøge potentialet i at bruge LED lamper, som en ny og mere
energieffektiv lyskilde, i forædling af kartofler. Herunder at undersøge hvilke
farvesammensætninger som er optimale i in vitro dyrkningen og under væksthusforhold. Disse kan
adskille sig meget da lyset i væksthuset er en kombination af sollys og kunstlys, hvorimod in vitro
dyrkningen foregår i lukkede rum. I 2017 blev der kigget på hvordan forskellige farver lys påvirker
planterne når de dyrkes in vitro, samt hvordan forskellige farver lys under væksthusforhold påvirker
knolddannelse i frøplanter sået om efteråret. Resultaterne fra 2017følges op af et projekt i 2018
som fokuserer på langtidseffekterne af in vitro lysets farvesammensætning på planternes vækst og
roddannelse når de senere udplantes, samt effekter af forskellige farvesammensætninger og
tilskudslys på blomstring og bærsætning under væksthusforhold.
Mere specifikt har delmålene i 2017 været at:
1. Undersøge effekten af forskellige farver lys på vækst af kartofler dyrket in vitro med fokus på
a. Opretholdelse af en god kondition og samtidigt langsom vækst i vedligeholdelsesfasen
b. Øget og kraftig vækst i opformeringsfasen
2. Undersøge forskellige LED væksthuslampers effekt på:
a. Knolddannelse i kartoffelplanter sået som frøplanter i efteråret
b. Energiforbrug ved sammenligning med traditionelle væksthuslamper
Materialer og metoder
1. Undersøge effekten af forskellige farver lys på vækst af kartofler dyrket in vitro
In vitro planter af 5 robuste og 5 sarte genotyper af kartoffel blev vedligeholdt og opformeret i
syltetøjsglas på et standard dyrkningsmedium uden hormoner. Umiddelbart før de forskellige
lysbehandlinger blev mikro-stiklinger overført til plasticbeholdere med standard dyrkningsmedium.

Der blev overført 5 stiklinger per beholder og der var 4 beholdere per genotype og behandling; i alt
240 beholdere.
De 5 robuste genotyper var: 98-HJS-37, 98-HJS-38, 98-HJS-41, 98-HJS-43, 98-HJS-44
De 5 sarte genotyper var: 03-0-168-09, 03-0-160-03, 08-0-177-03, 16-0-116-34, 16-0-203-21
Beholderne blev placeret i et dyrkningsrum ved 18 °C ved 6 forskellige lysbehandlinger, som blev
adskilt af sort/hvid plastic:
Behandling
1. Hvidt lys (Phillips master TL5 HE 35W840) i armatur (kontrol som Dansepo bruger i dag)
2. Hvidt lys (Phillips green power TLED 29W 150 cm)
3. Hvidt lys (Phillips master LED, UO 24W840 T8) i armatur
4. 80% Rød, 20% blå (egne lamper)
5. 60% Rød, 40% blå (egne lamper)
6. 60% rød, 20 % blå, 20% grøn (egne lamper)
Registreringer
Efter 6 uger blev der registreret højde, totale antal blade på hovedskuddet, visne og gule blade
som stadig sad fast på planten, visne og gule blade der var faldet af, rødder i dyrkningsmediet og
rødder op ad stænglen. Der blev løbende målt temperatur i en dyrkningsbeholder under hver af de
forskellige lyskilder. Foto
2. Undersøge effekten af forskellige LED væksthuslamper på knolddannelse i kartoffel
frøplanter
Der blev sået frø fra to kartoffelkrydsninger (familier) hvor forældrene er forholdsvis tidlige. Familie
1 var ’Anuschka’ x ’Manitou’ fra 2016 og familie 2 var ’Cascada’ x Gala fra 2013. Der blev sået i
plugs, som blev pottet op i 10 cm potter efter 3 uger og efter yderligere 14 dage ompottet til en 12
cm potte i Pindstrup 1. Der blev holdt en temperatur på 16 °C med et lufttillæg på 4 °C og en
daglængde på 18 timer. Planterne blev efter behov gødevandet med en standard
gødningsopløsning med EC = 1.2 mS cm-1 og pH = 6.2.
Behandlinger
1. 100% rød (LED)
2. 100% blå (LED)
3. 50% rød + 50% blå (LED)
4. SON-T højtryksnatriumlampe
Registreringer
Ti uger efter såning blev det registreret hvor mange kartofler der var sat, hvor meget de vejede per
potte og hvordan størrelsesfordelingen var (1-2 cm; 2-4 cm; > 4 cm). Der blev taget fotos af
overjordiske stolonere efter afskæring af toppen ved høsttidspunktet. Der blev desuden løbende
taget fotos under dyrkningsforløbet.

Resultater
1. Undersøge effekten af forskellige farver lys på vækst af kartofler dyrket in vitro
En overordnet vurdering af væksten viste at de 5 robuste genotyper voksede godt mens de sarte
genotyper voksede meget langsomt uanset lyskilden. Især 16-0-116-34 voksede næsten ikke og
havde meget små blade og er derfor ikke inkluderet i gennemsnitsberegningerne vist i Fig. 1.
Under opbevaring af in vitro planter af kartoffel ønskes en moderat vækst. Behandling 2, 3 og 6
resulterede i de højeste planter, men ikke det største antal nodier (som er lig med antallet af
stiklinger der kan høstes). Det største antal nodier og de korteste internodier blev fundet når
planterne blev dyrket under et almindeligt lysstofrør. Nogle af genotyperne fik mange gule og visne
blade og det var især slemt når de blev dyrket under Phillips green power TLED, men også under
behandling 3, 4 og 6 var der en del gule og visne blade.
De forskellige lyskilder gav ikke nogen væsentlige forskelle i rodudvikling i dyrkningsmediet og op
ad stænglerne

Der var, som forventet, stor forskel i højde, antal nodier, internodielængde og antal visne blade
mellem genotyperne (Fig. 2) uanset lyskilden.
Kartoffel er meget følsom overfor ethylen. Det blev bekræftet i et første forsøg med forskellige
lyskilder hvor dyrkningsbeholderne blev forseglet med parafilm for at undgå at luft og kondens
skulle blive trukket ind og ud og forårsage forurening. Efter nogle uger viste planterne tydelige tegn
på etylenskader og planterne blev smidt ud. De plasticbeholdere der blev brugt til forsøget var
valgt med henblik på en god højde og så lidt til at forstyrre lysgennemgangen som muligt, da det
var et forsøg med lyskilder. Desværre har beholderne måske været lidt for tætte, selv i andet
forsøg hvor de ikke blev forseglet med film, da vi også der så en del gule og visne blade i de
genotyper, som voksede hurtigt. Så man kan med fordel bruge beholdere med en god udluftning.
Gerne med udluftningsfilter i låget.

Figur 1 Højde, antal nodier, internodielængde og antal visne og gule blade på in vitro planter
dyrket under 6 forskellige lyskilder (1 = Phillips master TL5 HE 35W840, 2 = Phillips green power
TLED, 3 = Phillips master LED, 4 = 80% Rød, 20% blå, 5 = 60% Rød, 40% blå og 6 = 60% rød, 20
% blå, 20% grøn. Gennemsnit af 9 kartoffelgenotyper, 16-0-116-34 ekskluderet.

Figur 2 Højde, antal nodier, internodielængde og antal visne og gule blade for 10 kartoffelgenotyper dyrket in vitro under 6 forskellige lyskilder (gennemsnit over lyskilder)
Temperatur og kondensdannelse
I alle behandlinger var der kondens på siderne af beholderne, men den under lysstofrør (Phillips
master TL5 HE 35W840; hvidt) adskilte sig ved ikke at have kondens i låget (Figur 3).
Temperaturen i beholderne varierede om dagen mellem 18.3 °C under Phillips master TL5 HE
35W840 (hvidt lysstofrør) og 16.3 °C under 60% rød, 20 % blå, 20% grøn (egne LED lamper), se
tabel 1. Forskellen mellem dag- og nattemperaturen var i alle behandlinger kun 0.1 °C.

Phillips master TL5 HE 35W840)

80% Rød, 20% blå

Phillips green power TLED 29W

60% Rød, 40% blå

Phillips master LED, UO 24W840 T8

60% rød, 20 % blå, 20% grøn

Figur 3 Foto af beholdere med in vitro planter. Kun beholderen øverst til venstre har ikke kondens i
lågene (lysstofrør).

Tabel 1 Gennemsnitstemperaturen dag og nat i dyrkningsbeholderne under seks forskellige
lyskilder

Lyskilde
Dag (°C)
Phillips master TL5 HE 35W840 (hvidt)
18.3
Phillips green power TLED 29W (hvidt)
17.2
Phillips master LED, UO 24W840 T8 (hvidt)
17.5
80% Rød, 20% blå (egne lamper)
17.7
60% Rød, 40% blå (egne lamper)
17.8
60% rød, 20 % blå, 20% grøn (egne lamper)
16.3

Nat (°C)
18.2
17.1
17.4
17.6
17.7
16.2

2. Undersøge effekten af forskellige LED væksthuslamper på knolddannelse i kartoffel
frøplanter
De to kartoffelfamilier adskilte sig fra hinanden ved at ’Anuschka’ x ’Manitou’ havde et større
vægtmæssigt udbytte, men et færre antal knolde end ’Cascada’ x ’Gala’ (Tabel 2). Det gav sig
også udslag i at andelen af store knolde var størst i ’Anuschka’ x ’Manitou’ hvilket sandsynligvis
skyldes en forskel i tidlighed hvor ’Anuschka’ x ’Manitou’ var den tidligste af de to familier.
Hvad angår effekten af de fire lampetyper var der ikke nogen stor virkning på antallet af knolde,
men vægtmæssigt gav SON-T en anelse højere udbytte. Det kan skyldes strålevarme fra SON-T
lamperne, som kan hæve vævstemperaturen lidt og dermed øge væksthastigheden. Det er
desværre ikke muligt at adskille lys og temperatureffekten i dette forsøg.
Der blev dannet tydeligt flere overjordiske stoloner når planterne blev dyrket under 100% rødt og
50% rødt + 50% blåt lys (Figur 4 og 5).
Det er ikke i 2017 blevet foretaget egentlige målinger af energiforbruget, men i 2018 vil vi måle
dels lufttemperatur i bladmassen og bladtemperatur og foretage beregninger. Andre undersøgelser
viser at både lufttemperaturen og bladtemperaturen, er højere under de traditionelle SON-T lamper
(Hernández og Kubota 2015; Nelson og Bugbee 2015; Ottosen 2016). Hvor meget højere
bladtemperaturen er afhænger af de øvrige klimatiske forhold og hvor meget tilskudslys der gives.
Hvis det primært er om vinteren man ønsker at give tilskudslys kan SON-T lamper derfor være en
fordel fordi man kan spare på energi til opvarmning. Er det derimod forår og efterår vil LED
belysning være et bedre valg til kartofler, som dyrkes bedst ved relativt lave temperaturer. Man bør
undgå LED-lamper med en stor andel rødt lys for at undgå overjordiske stoloner.
Tabel 2 Totale knoldvægt, antal knolde, og størrelsesfordeling af knolde for afkom efter to
kartoffelkrydsninger (’Anuschka’ x ’Manitou’ og ’Cascada’ x ’Gala’) dyrket under tre typer LED lys
(100% rød, 100% blå, 50% rød + 50% blå) og SON-T højtryksnatriumlamper.
Anuschka x Manitou
Total af 35 planter
Beh
Vægt (g)
Rød
1874
Blå
2153
Rød/blå
1805
SON-T
2459

Antal
160
156
148
178

1-2
26
28
28
20

Cascada x Gala
Total af 35 planter
Beh
Vægt (g)
Rød
1726
Blå
1657
Rød/blå
1763
SON-T
1927

Antal
240
205
218
236

1-2
55
39
33
28

Antal
2-4
77
81
83
97

Antal
2-4
175
146
162
190

>4
57
47
37
61

Gennemsnit per plante
Beh
Vægt (g) Antal
Rød
54
4.6
Blå
62
4.5
Rød/blå
52
4.2
SON-T
70
5.1

1-2 cm
16.3
17.9
18.9
11.2

>4
10
20
23
18

Gennemsnit per plante
Beh
Vægt (g) Antal
Rød
49
6.9
Blå
47
5.9
Rød/blå
50
6.2
SON-T
55
6.7

1-2
22.9
19.0
15.1
11.9

Procent
2-4 cm
48.1
51.9
56.1
54.5

Procent
2-4
72.9
71.2
74.3
80.5

>4 cm
35.6
30.1
25.0
34.3

>4
4.2
9.8
10.6
7.6

Figur 4 Fotos af kartoffel dyrket i væksthus under tilskud af 100% rødt (længst til venstre), 100%
blåt og 50% rødt + 50% blåt LED lys samt og SON-T højtryksnatriumlamper 5 uger efter såning.
R

R+B

B

G

Figur 5 Fotos af stoloner i forbindelse med høst af familien ’Cascada’ x ’Gala’ dyrket under R =
100% rødt, B = 100% blåt og R + B = 50% rødt + 50% blåt LED lys samt G = SON-T lys.
Referencer
Davies PA, Burns. Photobiology in protected horticulture. 2016. Food and Energy Security 5(4).
223-238.
Hernández R, Kubota C. 2015. Physiological, morphological and energy-use efficiency
comparisons of LED and HPS supplementary lightning for cucumber transplant production.
HortScience 50(3). 351-357.
Janda M, Narátill O, Haisel D, Jindrichová B, Fousek J, Burketová L, Cerovska N, Moravec T.
2015. Growth and stress response in Arabidopsis thaliana, Nicotiana benthamiana, Glycine
max, Solanum tuberosum and Brassica napus cultivated under polychromatic LEDs. Plant
Methods 11:31
Ma X, Wang Y, Liu M, Xu J, Xu Z. 2015. Effects of green and red lights on the growth and
morphogenesis of potato (Solanum tuberosum L.) plantlets in vitro. Scientia Horticulturae 190.
104-109.
Nelson JA, Bugbee B. 2015. Analysis of environmental effects on leaf temperature under sunlight,
high pressure sodium and light emmiting diodes. Plosone DOI:10.1371/journal/phone.0138930
Ottosen C-O. LED eller ikke LED. 2016. Gartnertidende 1. 54-55.
Offentliggørelse vedrørende projektet
Resuméet vil i redigeret from blive offentliggjort i et fagblad

