
PLANTENS VÆKSTBETINGELSER 
 

Bladgrønt opsuger om dagen lysenergi fra solen og denne energi spalter vandet i brint og ilt. Brinten og 
kuldioxid, optaget fra luften gennem spalteåbningerne, danner sukkerforbindelser, medens ilten går ud i 
atmosfæren. Plantens vækstenergi fås fra ovennævnte sukkerforbindelser (stivelse), der nedbrydes af 
ilten fra atmosfæren. På denne måde ånder (respirerer) planten hele døgnet. 
Vandingsvandet med gødningssalte trækkes gennem de fine rodhår op i plantens stængel og gennem 
karstrengene ud i bladene, hvor det fordamper gennem spalteåbningerne, hvorved planten afkøles 
(planten transpirerer). Kvælstoffet (N) og de øvrige salte optaget gennem rødderne er en vigtig del af 
planteopbygningen. Denne transport, hvor vandet løber opad, er mulig på grund af kapillarvirkningen 
(hårrørsvirkningen) trukket af fordampningen. Virkningen kendes også fra væger og benyttes også i 
VANDAN-anlægget. God dræning i jorden hindrer vekslende vand-og iltforhold omkring rodnettet og et 
godt luftskifte sikrer at rødderne udvikles bedst. 
Al transport af stof i planten foregår opløst i vand, og det er derfor vigtigt, at planten altid er saftspændt 
(vandmættet). Da den betydende del af vandet optages gennem rødderne, er rigtig vanding nødvendig. 
Vandforbruget er stigende med indstrålet lys og varme, som er årsagen til den overvejende del af 
fordampningen. Roden skal derfor være i stand til at skaffe vand nok til udligning af vandtabet. 
Under jordoverfladen forbruges til stadighed ilt til planterødderne og mikroorganismernes ånding, 
hvorved der frigøres kuldioxid. Stor luftkapacitet er derfor en fordel for rodens ånding. Højere 
temperatur giver livligere omsætning i jorden og planternes ømfindtlighed overfor iltmangel stiger med 
temperaturen, hvorfor et livligt luftskifte er nødvendigt. Ved drypvanding iltes dråben under faldet 
således, at planterne få tilført ilt med vandet. Jordtemperaturen øver indflydelse på røddernes 
væksthastighed og evnen til at optage vand og næring. Tomaten har svært ved at optage fosfor under 
12°C, og agurk trives bedst ved 18-20°C jordtemperatur. Vandingsvandet bør derfor være tempereret. 
Planternes vandbehov er stort. Mellem 2 og 10% af det optagne forbliver i planten – resten over 90% 
fordamper fra planten hvorved planten køles, så den ikke skades af den modtagne solenergi. Ved kraftig 
solindstråling skal der derfor tilføres mere vand til fordampningen. 
 

 Planteafstand / 
cm 

Rodtemperatur 
nat/dag 

min/bedst 

Lufttemperatur 
min/bedst 

°C 3) 

Vand 1) 
liter pr. plante 

pr. døgn 

Gødning 2) 
/ ‰ 

Agurk 70 18 / 22-25 18 / 20-28 0,5 – 2,0 – 4,5 0,5 – 2,0 

Tomat 50 16 / 20-23 15 / 20-24 0,5 – 1,5 – 3,0 0,5 – 2,0 

Peber 35 18 / 20-22 18 / 20-25 0,5 – 1,5 – 3,0 0,5 – 2,0 

Melon 60 22 / 24-26 20 / 25-28 0,5 – 2,0 – 4,5 0,5 – 1,5 

Aubergine 35 15 / 20-22 15 / 20-24 0,5 – 1,5 – 3,0 0,5 – 2,0 

Salat 20 12 / 14-16 12 / 18-20 0,5 – 0,75 0,5 – 1,5 
 

1) Vandmængden afhænger af fordampningen, der bestemmes af klimaet (lys, varme og ventilation) og plantens 
vækstperiode. Laveste værdier i marts- april. Højeste værdier i vedvarende sol (30°) fra midt i juni til sidst i september. 
Ved gråvejr og 20°C gælder de midterste værdier. 

2) 1,5 – 2 ‰ ved svag fordampning, korte dage og svagt lys. 
0,5 – 1,5 ‰ Ved stor fordampning, lange dage og stærkt lys. 

3) De anførte temperaturer er ideal temperaturer, der kan afviges uden at svære skader opstår. 
Surhedsgraden (pH) må gerne være lav, fra 4,5 – 6,3. 

 
I gennemsnit tilstræbes ½ - 1 ‰ til alle kulturer i væksttiden. 
 
Med antal dryp pr. plante reguleres det individuelle behov. Med f.eks. 20 drypslanger monteret og 
vanddosering på 45 liter pr. døgn, afgiver hvert drypsted 2,25 liter, hvilket er passende for en 
tomatplante i juli måned. Skal der tilføres mere, monteres enten en drypslange mere eller 
vandingsmængden i liter pr. døgn stilles højere op. Bemærk at med f.eks. 100 drypsteder monteret giver 
hvert dryp 0,45 liter ved ovennævnte indstilling. 


