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WELWITSCHIA MIRABILIS
– en speciel plante.
Valg af Plante.
Denne unikke plante er speciel på mange måder. Dens udseende er ganske unik,
idet den kun får to blade i hele sin livstid, der kan være tusinder af år. Charles
Darwin omtalte den som ”Plante verdenens svar på næbdyret”.
Den lever under ekstreme forhold i Namib ørkenen, som er et af verdens tørreste
områder. Taksonomisk er den ligeledes unik, man skal helt op i underdivision for
at finde beslægtede. Det er Gnetum, som hovedsageligt er asiatiske lianer samt
Ephedra, der er små buske, spredt ud over det meste af den nordlige halvkugle.
Den bliver af mange plantesamlere betragtet som ”Den Hellige Gral” og da den
kun yderst sjældent ses i handlen, og mig bekendt har den aldrig været udbudt i
Danmark, vil jeg mene det kunne være interessant at starte en produktion.
Da den er optaget på CITES Liste II – 13. september 20071, vil en produktion af
kultur frø ligeledes kunne mindske presset på den vilde population, og på længere
sigt kunne der kunne produceres planter til udplantning i den originale biotop. Der
bliver produceret frø på kulturplanter, men succes raten er urimelig lav.
Der foretages ingen produktion i Angola eller Namibia, men specielt Angola ville
have stor glæde af at kunne producere denne (og andre af deres unikke planter) til
eksport til pengestærke lande. Det er dog en forudsætning, at der er en effektiv
dyrkningsvejledning, og jeg håber, jeg er i stand til at bidrage med information til
denne.
Jeg er ganske klar over, at mine forsøgsopstillinger langt fra minder om de forhold
man kan skabe i Angola2, men jeg mener alligevel der kan udledes anvendelige
erfaringer i forbindelse med en kultur i hjemlandet.
Jeg forsøger at finde den mest optimale opformerings metode til at producere
salgsbare planter fra frø i løbet af en to års periode. Af de mange parametre der
har indflydelse på en kultur, har jeg valgt at koncentrerer mig om medie og potte
type. Sideløbende vil jeg dog også eksperimentere og analysere andre aspekter af
kulturmetoder og -parametre.
Ligeledes vil jeg forsøge at udvikle embryoer fra frø, opformering via vævskultur,
undersøge mulighederne for udprikling, der anses for umuligt, samt prøve af aflure
nogle af plantens hemmeligheder, der hidtil har praktisk talt umuliggjort produktion.

Historiske fakta om Welwitschia mirabilis.
Welwitschia mirabilis er den sidste efterkommer af en ældgammel slægt, som nu
er trængt tilbage til dette yderst specielle miljø. De ældste fossiler man har fundet
er omkring 13,5 millioner år gamle, og de afviger ikke fra nutidens planter. Den
bærer stadigt nogle af sine uddøde, tropiske slægtninges karakteristika, såsom
tynde, store blade med mange spalteåbninger.
1

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Liste II
planter er ikke decideret truet, man kan hurtigt blive det, hvis handel ikke kontrolleres. Der kræves
eksport tilladelse uden for EU.
2
I forbindelse med et DANIDA/gartneri projekt i Sydafrika har jeg arbejdet med lokale planter i et
kommercielt gartneri, og har lært de store forskelle på frilandskultur i oprindelseslandet og kultur i
dansk drivhus. Efter at have besøgt Namibia må jeg konstatere, de næppe vil være interesseret i at
udnytte denne resurse foreløbigt.
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Welwitschia mirabilis blev fundet af den østrigske botaniker og opdager Friedrich
Welwitsch den 3. september 1859. Han var overbevist om, han havde set den
smukkeste og mest majestætiske skabelse, som det tropiske, sydlige Afrika kunne
tilbyde. Den officielle beskrivelse blev offentliggjort i Gardener's Chronicle &
Agricultural Gazette 4: 71. i 1862 af Joseph Dalton Hooker (og året efter i
Transactions of the Linnean Society of London 24:7, t. 1-14. 1863). Planten blev
opkaldt efter opdageren, der ellers selv havde foreslået tumbo efter
lokalbefolkningens navn på planten, men da man mente det var af så stor
taksonomisk betydning, blev den opkaldt efter opdageren. Artsnavnet, mirabilis
betyder bemærkelsesværdig på latin.
Den gror i Namib Ørkenen, der dækker nogle af de vestlige dele af det sydlige
Angola og nordlige Namibia. Namib er nama (lokalt sprog) for ”Uendelig, tør
slette”, og det er en ganske god beskrivelse. De indfødte (der ganske givet kendte
til den længe før Friedrich fandt den) kalder den n'Tumbo
(ørkenens løg), hvilket har ført til det engelske navn Tree
Tumbo. Den har ikke et dansk navn, men er kendt under det
latinske slægtsnavn. Både større dyr som oryx, springbukke,
elefanter og zebra samt mennesker har spist den. I takt med
menneskets fremfærd og udvikling er presset blevet mindre
fra mennesker (der ikke længere er udelukkende afhængige
af naturen), men større fra dyr, der enten er indført eller
presset ud i deres naturlige habitats yderområder. Nu til
dags er det hovedsageligt zebra, sorte næsehorn og tamgeder og -æsler der, i de ofte forekommende tørkeperioder, spiser af bladene.
Den er ikke decideret udryddelses truet, men der er blevet fjernet en hel del store
planter fra naturen både af private plantesamlere og botaniske haver. Paradoksalt
nok er planterne i Angola ikke så udryddelsestruet som dem i Namibia. De
angolanske er nemlig beskyttet af landminer! Planterne i Kuiseb River nær
Gobabeb er under hårdt pres fra geder, mens planterne i Numas kløften nær
Brandberg bliver skyllet fri og endda væk i de voldsomme regnskyl i 2000. Der er
stadigt tydelige spor fra den katastrofe.

Biologiske fakta om Welwitschia mirabilis.
Taksonomisk ser dens slægtskab således ud, ifølge James L. Reveal, 1996 (se
også Bilag 4):
Kongedømme: Plantae
Underkongedømme: Tracheophyta
Superdivision: Spermatophytes
Division: Pinophyta
Underdivision: Gnetophytina
Klasse: Welwitschiopsida
Underklasse: Welwitschiidae
Orden: Welwitschiales
Familie: Welwitschiaceae
Slægt: Welwitschia
Art: mirabilis
Kurt Swiatkowiak beskrev i 2001 to underarter: W. m. subspecies mirabilis (fra
Angola) samt W. m. subspecies namibiana. Den væsentligste forskel er farven og
opbygningen på den hanlige polenstand, der hos førstnævnte er mere rødlig og
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tæt, modsat den grønligere hos W. m. namibiana, som er mere åben i
opbygningen (længere mellem koglerne).
Jeg har ikke været i stand til at få oplysninger om hvilken underart jeg har
erhvervet frø fra, og det varer nok lidt før de blomster.

Morfologisk beskrivelse:
Rod: Pælerod (der dog hurtigt trevler).
Stængel: Kort, trind, træagtig.
Bladtype: Ligenervet, linieformet, helradet blad.
Bladstillingen: Tværstillet.
Bladfæstet: Siddende
Blomsten: Kogle. Tvebo.
Frugten: Kogle med vingede nøgenfrø.
Som den eneste plante får Welwitschia mirabilis, ud over de to kimblade, kun to
løvblade, der gror inde fra i hele plantens levetid. I naturen er gennemsnits
tilvæksten 12-15 centimeter årligt, i kultur kan den blive det dobbelte, da de ideelle
vækstforhold kan forlænges.
Bladene har spalteåbninger på begge sider. Det er gennem disse åbninger
planterne ånder (O2 og CO2), og Welwitschia mirabilis optager dug, og hermed
overlever den i et ellers ugæstfrit miljø. Normalt har ørkenplanter kun små, tykke
blade med få spalteåbninger, og næsten kun på undersiden af bladet (for at
formindske fordampning og heraf følgende udtørring og død), men Welwitschia
mirabilis har spalteåbninger på begge sider af bladene og endda op til 22.000 per
cm2. Til sammenligning har bønner 4.000/28.100 og solsikker 8.500/15.600.
Umiddelbart kan det virke uforståeligt, at der er spalteåbninger på begge sider af
bladene, men da de opnår en anseelig længde, hvirvels de rundt af vinde. Allerede
ved toårs alderen snor bladene sig, og man kan ikke længere tale om en egentlig
over- og underside.
Kimbladene står for fotosyntesen op til 1½ år efter spiring, før de to løvblade viser
sig modsatstillet af kimbladene. I kultur kan løvblade frembringes på 10 uger, men
kimbladene bevares dog i væsentlig længere tid. Den ringe mængde frøhvide
nødvendiggør epigeal spiring (i modsætning til hypogeal spiring, hvor kimbladene
ikke blottes).
I lighed med mange andre ørkenplanter, såsom kakti og crassula benytter
Welwitschia mirabilis ”omvendte” respiration, kaldet CAM (Crassulacean Acid
Metabolism), først beskrevet af Benjamin Heyne i 1815.
Da en væsentlig mængde af vandet optages gennem bladene som dug, er
spalteåbningerne åbne i de sene natte- og tidlige morgentimer. Herefter lukker de,
og den CO2 der bliver forbrugt ved fotosyntesen (der nødvendigvis må foregå i
dagtimerne når den væsentlige faktor: Lyset er til stede) oplagers i løbet af natten i
C4-syrer: Malat (æblesyre/malinsyre). Under denne proces afgives hydrogen ioner
(H+), og cellevæsken bliver surere. I løbet af dagen frigives CO2 ved at malaten
omdannes til sukker, og der afgives hydrogen ioner, der stabiliserer pH. Denne
”omvej” i fotosyntesen er energikrævende, og vil i almindelighed forårsage en
langsom vækst. Dette bliver opvejet af den manglende konkurrence på
vækststedet. Der lader ikke til at være en metode, denne ”omvej” kan omgås i
kultur.
Roden er kraftig, kileformet og ender i en op til 3 meter lang, tynd rod, der
forgrener sig, og ikke i den ellers så sagnomspundne; ”100 meter pælerod”.
Denne pælerods fornemste opgave for unge planters vedkommende er optagelse
af væde og næring. For ældre planter er hovedformålet at fastholde planten. De
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fleste hårrødder findes lige under overfladen, hvor de opsamler dug i de tidlige
morgentimer. Hvor andre planter optager den væsentligste del af deres vand
gennem roden, benytter Welwitschia mirabilis mere stammen og den øvre del af
roden som et reservoir, og bladene til optagelse af vand.
Stænglen er træagtig, og udvikles kun langsomt; omkring en millimeter om året.
95% af planterne i naturen er under en meter høje, og har blade fra en til
halvanden meter i længden. Hvor planterne vokser nær deres
udbreddelsesgrænse, vil stammen være helt nedsænket i jorden. Hvor forholdene
er bedre kan stammen typisk blive en halv meter høj. Den højeste stamme er 1,8
meter høj.
Bladene, der som tidligere nævnt vokser indefra, varierer i længde, alt efter
vilkårene. Hvor randplanterne kun har 15-20 centimeter lange blade kan planterne
i mere frugtbare områder have store klynger af blade med en længde på to meter.
Efterhånden som planten vokser bliver stammen og dermed bladene bredere, og
disse vil spalte, mens stammen kan få en bølget kant.
Det bredeste kendte blad er 1,8 meter bredt, det længste 6 meter langt, men
halvdelen er vissent. Teoretisk skulle de opnå blade på 300 meter!
Planten er tvebo, enten hun- eller hanplante. Blomstringen styres af
temperaturen, som skal op over 38oC for at aktiverer blomstring. Både hun- og han
blomster får koglelignende blomster, hunnernes kraftigere end hannernes.
Blomstringen foregår hovedsagligt i november til januar, og frøene er modne i tre
perioder, juli/august, december og maj/april.
Befrugtningen foretages formodentlig af insekter såsom Probergrothius
sexpunctalis baseret på det faktum, der
forefindes nektar hos begge køn. Samme tæge
er et af de eneste skadedyr der plager
planterne i naturen. Afstanden mellem de
enkelte planter kunne også antyder hvepse,
der er væsentlig mere mobile end biller og
tæger.
Jeg har selv iagttaget sommerfugle og fluer i
blomsterne på planter i nærheden af
Swakopmund, og de steder der forefindes
myrer, vil de også opsøge blomsterne.
Sidstnævnte har dog formodentlig ikke den
store værdi som bestøver, da de ikke bevæger
sig over tilstrækkelige afstande eller er skabt til
pollen transport.
Ni måneder efter befrugtningen spredes de
modne frø af vinden (hen- og ned i sprækker),
og afventer regnen. De år hvor regnen
udebliver eller kun består af en enkelt byge
udebliver spiringen. Store hunplanter kan have
over 100 kogler, og producerer mere end
10.000 frø. Befrugtningsprocenten er ikke høj,
omkring 50%.
Ved flere, hyppige byger starter deres vækst i
slutningen af vinteren/starten af sommeren.
Temperaturen kommer ned omkring 18-25oC
(pudsigt nok kommer de varmeste dage i
Namib Ørkenen om vinteren!), men der er stadig en intens lys mængde.
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Erfaringen viser, de paradoksalt nok kun bevarer deres spireevne få år, og det
derved kun bliver en lille del, som reelt kommer til at spire i naturen. Herefter er
frøplanterne afhængige af regn i (hvad der for området virker som urimeligt) lang
tid. Det gør, at kun ganske få generationer rent faktisk får etableret sig, og mange
planter i samme område har præcist samme alder, hvilket jeg tyder som at vejr
fænomenet El Ninõ er nødvendigt for at sikre en ny generation.
Mange frø, måske op til 80% bliver offer for svampen Aspergillus niger.
De ældste kendte eksemplarer af Welwitschia mirabilis formodes at være
omkring 2000 år gamle, men man forventer de har en gennemsnits levetid på 500
til 1500 år baseret på C14 prøver. Der er utroligt få småplanter i naturen, men på
den anden side skal den enkelte hunplante kun have to efterkommere der når
voksenstadiet, for at bevare arten.

Habitat.
Welwitschia mirabilis gror kun i den 1500 kilometer
lange og 80-130 kilometer smalle Namib Ørkenen, der
følger vestkysten af Afrika fra Angola ned gennem
Namibia. Her er den en af de få planter i en ualmindelig
ugæstfri ørken. Jeg har udelukkende fundet dem i de
tre rødt markerede områder. Nordligst er Purrus,
midterst en meget stor population omkring Messum
Krater og Brandberg. Sydligst en noget mindre
population i den yderste ende af Welwitschia Drive, øst
for Swakopmund.
Området er generelt fladt, men enkelte eroderede
stenformationer bryder horisonten. Jorden består
hovedsageligt af eroderede, gulbrune klipper, der
danner et groft, drænende lag, men også mere
klippeprægede områder, der dog er mættet med
eroderet klippegrus. Jeg har ikke været i stand til at finde jordbundsanalyser fra
området før forsøget startes og må derfor antage, der ikke er ekstreme
forekomster af mineraler. Den fremherskende vind kommer inde fra landet, så
man må formode der ikke er nogen væsentlig øget koncentration af salt (NaCl) i
de sand- og grusdyner, der stammer fra indlands forvitring.
Mine egne analyser af jorden viser, der er 25% mellemstore porer og 3% store
porer. Detaljeret prøvedata kan ses i Bilag 7.
Planterne gror hovedsagligt i de udtørrede floder og på de åbne strækninger, men
kan også findes på bakkeskråninger og endda på bakketoppe. De røde områder
på kortet viser de væsentligste koncentrationer af planter, det grøntskraverede
områder hvor solitære planter siges at findes. Jeg kender ikke detaljeret
lokalitetshyppighed for Angola, da jeg ikke kunne få indrejsetilladelse.

Klima.
Den årlige nedbørsmængde er på 10-20 mm ved kysten og 120 mm længere
inde i landet. Specielt langs kysten er de tidlige morgeners tågebanker en
væsentlig kilde til fugt. De bidrager med omkring 50 mm dug på årsplan, hvor
omkring 300 dage årligt bringer tågebanker ind fra Den Bengalske Strøm langs
kysten.
Hvor resten af området oplever kraftig sommertordenbyger i november til februar
og specielt marts, falder regnen langs kysten yderst sjældent.
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Dette unikke forhold betyder, at kun specielle planter kan overleve. Det tætteste
man kan komme dette klima, er de latin-amerikanske højsletter, hvor dug også er
den væsentligste fugtkilde for Mammillariaer.
Det åbne landskab, den nær-ækvatorielle placering, samt den yderst ringe regn
forekomst betyder en usædvanlig stor mængde sollys. Kun de tidlige
morgentimers tåge mindsker den næsten lodrette sols styrke. Der er mindst 300
dages fuld solskin i Namib Ørkenen. Mine egne forsøg kombineret med data fra
lignende breddegrader lader mig antage, der i almindelighed opnås en lysstyrke i
området 1200-2000 µE/m2/sec.
Temperaturen svinger mellem 7oC om natten op til 50oC om dagen, men kan
komme under frysepunktet på højderygge, men her finder man ikke Welwitschia
mirabilis.
Mine egne temperaturmålinger er foretaget i november, starten af sommeren
(Bilag 7). De viser en temperatur i ti centimeters højde på 18,7oC om morgenen,
38,5oC klokken 14, hvor temperaturen topper og 25,3 oC klokken 18 ved
solnedgang. I 10 centimeters dybe er temperaturen mellem 29,3oC og 35,3oC og
40,5 oC.

Hovedvægten af Projektet.
Da Welwitschia mirabilis er en særdeles sjælden plante i kultur, er det yderst
begrænset, hvor meget litteratur der findes, og opformeringsforsøg er kun forsøgt i
meget begrænset omfang og med ringe succes. I sagens natur er vegetativ
formering ikke mulig grundet plantens specielle morfologi.
Vævskultur er en mulighed, men da denne form for reproduktion er dyr og
kompliceret, vil en mere naturlig reproduktion baseret på frø formering være at
foretrække. Det har tidligere været forsøgt, men uden held.
Der er enkelte gamle kulturplanter rundt om i verden, og frø kan erhverves.
Mange gange ligger prisen for et enkelt frø på 1-10 US dollar, og kvaliteten kan
svinge meget, ikke mindst da frøene kun beholder deres spireevne få år.
Derfor vil udvikling af en rationel frøformeringsmetode være yderst interessant, og
det er netop dette, mit projekt tager udgangspunkt i. Da der som nævnt ikke findes
litteratur omkring dyrkning af denne plante, ej heller dyrkningsvejledning,
indbefatter mit projekt mere biologi/botanik end ved mere gennemprøvede
kulturer.
For at udnytte den tilgængelige frømængde, vil det være interessant at udarbejde
en metode til effektiv spiring samt hurtig og sikker vækst og dermed salg.
Herunder ændring af parametre såsom: Lys, temperatur, sterilisation af overflade
og medie, næring, vand, medie, vandingsteknik, luftfugtighed, pottestørrelse og
daglængde. Grundet den relativt ringe mængde tilgængelige frø, har jeg desværre
ikke haft mulighed for at ændre på alle disse faktorer, men har valgt at koncentrere
mig om: Vækstmedie og pottetype.
Da dette projekt tager udgangspunkt i udarbejdelse af en rationel metode til
produktion af Welwitschia mirabilis fra frø i erhvervsgartneri, skal jeg både
eksperimentere, men samtidigt holde mig inden for de rammer, der er realistiske
for et kommercielt gartneri. Udgangsparametrene og metoderne er baseret på
naturen, modificeret med de erfaringer jeg har fået fra egne tidligere kulturer og fra
de enkelte botaniske haver, der har gamle kulturer.
Da der ikke er megen information i litteraturen, om de egentligt forhold planterne
lever under i Namib, følte jeg mig nødsaget til at undersøge det på egen hånd.
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Desværre kunne det ikke organiseres, før længe efter forsøget var startet, men
erfaringer fra denne ekspedition bekræftede mine antagelser (Bilag 7).

Vækstmedie.
Da jeg ikke havde adgang til den oprindelige grusblanding fra Namib Ørkenen ved
forsøgets start, og i øvrigt ikke er sikker på den er optimal, har jeg valgt at forsøge
med forskellige medier, der tager udgangspunkt i den luftige struktur der
traditionelt bruges til denne plante.
I naturen er den kapillære struktur knapt så vigtig, da meget væsketilførsel
stammer fra morgenduggen, og planten ikke optager meget om nogen væske fra
jorden. Selv når det regner, vil der ikke komme en mængde, der kan mætte jorden
i dybden.
Selvom jeg foretager forsøget i tågekammer, vil jeg vande. Både fordi at det lader
til at være vigtigt for små planter i naturen, det bør fremme væksten, og det er en
måde at tilføre næring. Det betyder, den tilgængelige mængde vand er væsentlig,
men de mellemstore vandholdende porer næppe behøver at være oppe på de
normale 20-30% af porervolumen, da det kan kvæle rødderne på en ørkenplante.
Da der skal tages hensyn til næringsoptagelse, vil der blive tilsat 2% ler til alle
medier, hvis negativ ladede kolloider binder de positivt ladede næringsioner.
Herved er disse stoffer tilgængelige for planten, og udvaskning undgås.
Da kulturen kører over lang tid, og en omplantning er unødvendigt på grund af
plantens langsomme vækst, er det vigtigt at vækstmediet er strukturstabilt.

Porevolumen.
Da jeg ved forsøgets start ikke havde oplysninger om den naturlige habitats
porervolumen, har jeg valgt medier, som jeg formoder ligger inden for rammerne
af det realistiske.
Senere analyser af den namibiske jord har vist, der (ikke overraskende) er
væsentligt færre store porer i naturen. Da små planterne jeg beskæftiger mig med
i kultur syntes at foretrække mere fugtige forhold, end de udsættes for i naturen, er
det ensbetydende med, de med fordel kan dyrkes i et mere ”løst” medie, end de
oprindelig findes i. For at undgå råd og skabe god respiration fra rødderne, skal
mediet være velventileret. Forsøg foretaget i Namib ørkenen (Bilag 7) viste,
porervolumen svingede mellem 0% -11% store, 17% - 33% mellemstore, men
man skal i den forbindelse huske, planterne i almindelighed ikke får regn, og
jorden derfor ikke vil være mættet.
Jeg antager en grov tekstur med en porervolumen på helt op mod 90% vil give
dette, hvis den ikke mættes. De store porer skal gerne udgøre 30-50% af den
samlede porevolumen. Dette kompenserer for den intensiverede vanding, der ikke
forekommer i naturen.
Jeg har ikke kunne finde oplysninger om de enkelte mediers porevolumen, men
har selv beregnet dem. Almindeligvis afvejes 100 ml ovntørret medie. Det placeres
i et måleglas, der derefter fyldes med vand. Denne mængde vand svarer til den
totale pore volumen. Vandet hældes fra, og den afhældte mængde svarer til
volumen af store pore – dem der almindeligvis er fyldt med luft. Vandet der bliver i
mediet svarer til de mellemstore og små pores volumen.
Prøven tørres ved stuetemperatur. Den mængde vand der forsvinder ved dette
(bestemmes ved vejning) svarer til de mellemstore porers volumen - dem der
almindeligvis fyldes ved vanding, og som planterne har glæde af. Den sidste, lille
mængde vand er bundet i så små porer at planterne ikke kan få adgang til den.
Denne mængde er så lille, jeg har valgt at se bort fra den her, og har derved
kunne foretage målingerne lettere: 100 ml stuetemperatur tørret medie fyldes med
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vand: den samlede porervolumen. Det der kan hældes fra svarer til de store porer,
det der er tilbage i mediet svarer til de mellemstore pores volumen. Resultatet kan
ses i skemaet i slutningen af næste afsnit: De fem medier.

De fem medier.
Der hersker ingen tvivl om medies vigtighed for en hvilken som helst kultur, og jeg
vil i dette forsøg eksperimentere med fem medier, som kan være interessante. De
er udvalgt med baggrund i mine tidligere erfaringer med Welwitschia. De svarer
langt fra til, hvad plantens hjemegn byder på. Dette er bevidst valgt, da megen af
den tilførte væske kommer fra vanding, og det giver et langt fugtigere medie end
den naturlige. En så kompakt jord, som de vokser i, i Namib ørkenen vil forårsage
rodråd problemer i kulturer, der vandes for at opnå hurtigere vækst.
Fællesnævneren er en relativ stor porervolumen, der skaber god ventilation samt
ringe eller intet organisk indhold.

Perlite.
Perlite er et hvidt, vulkansk silikat produkt, bestående af porøse korn fra 2 til 5
millimeter i diameter. Denne struktur opnås ved opvarmning af granulerede
klippestykker med et lille vandindhold (2-4%). Ved hurtig opvarmning til 1100 oC
”popper” de til 20 gange det oprindelige rumfang.
Disse yderst lette stykker af naturligt glas er utroligt modstandsdygtige, bevarer
strukturen, er sterile og har en pH tæt på 7, neutral. De holder på store mængder
tilgængeligt vand, men giver samtidig en god ventilation.
Den tilsatte ler hjælper til at holde planterne i det ellers ”nervøse” medie.
Det giver ikke et attraktivt salgsprodukt, uden en topping af andet materiale.
Total porevolumen: 70%. Heraf mellemstore porevolumen: 20%

Greenmix.
Den største del består af Grodan, som er et dansk produkt. Det er en videre
udvikling af Rockwool, og blev opfundet først i 1970’erne. Det består af basalt
klippe og kalk, der varmes op til 1600oC, hvorefter det blæses ud i uldlignende
fibre. Herefter har det 1/37 del af den oprindelige vægtfylde. Det behandles, så det
ikke er vandskyende (stenolier fjernes, ”noget” tilsættes for at fjerne
overfladespændingen). Det kan holde 80-90% af sin volumen i vand, det meste i
mellemstore porer. Dette er Hans Christiansens orkidemix, der er tilsat 10%
perlite.
Total porevolumen: 90%. Heraf mellemstore porevolumen: 50%

Pimpsten miks.
Hovedbestanddelen er et naturligt medie som stammer fra vulkaner, som vil give
et pænt salgsprodukt.
Pimpsten er en lys, opblæret, vulkansk stenart, der hovedsageligt dannes i
siliciumrige (kiselsyrerige) lava udbrud. Det er så let, at det kan flyde oven på
vand. Pimpsten fås i forskellige kornstørrelser. Jeg bruger 0,5 til 5 millimeter korn,
der tilsættes 15% Bakkedalgrus, som er en vasket grus.
Ren pimpsten med en porestørrelse på 3-8 millimeter har en total porevolumen
på 42%. Heraf er den mellemstore porevolumen: 10%, og kunne være mere
velegnet. Sideløbende forsøg er sået i ren, grovere pimpsten.
Total porevolumen for pimpsten mikset: 54 %. Heraf mellemstore porevolumen:
36%. Jeg kan forstille mig, denne blanding kan forårsage overvanding hos den
endelige, uerfarne aftager, grundet den relative lave mængde store pore.
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Scoria.
Knust vulkansk klippe med en kornstørrelse på 2-12 millimeter. De enkelte korn er
porøse, men den mellemstore porervolumen er ikke stor. Derimod giver det et flot
salgsprodukt.
Total porevolumen: 48%. Heraf mellemstore porevolumen: 14%

Kaktus blanding.
Dette er et medie, som har vist sig at være fortrinligt til en bred vifte af
ørkenplanter. Det består af 50% fin spagnum, 2% ler granulat, 25% pimpsten,
23% scoria. Total porevolumen: 60%. Heraf mellemstore porevolumen: 30%
Porevolumen Perlite
Mellemstore
20%
Store
50%

Greenmix Pimpsten
50%
36%
40%
18%

Scoria
14%
34%

Kaktusmix
30%
30%

Namib
25%
3%

Potterne.
Jeg valgt at gøre op med de ellers traditionelt valgte drænrør,
da de vil vanskeliggøre dyrkning, transport og opbevaring.
Som det ses i billedmaterialet (bilag 5) er dræn- og kloakrør
samt dybe, underopvarmede bede de mest almindelige
”potter”. Jeg har fundet ti forskellige pottetyper frem. Alt fra
små fem centimeter plastik potter til 12 centimeter lerpotter.
Dette er stik imod den gængse overbevisning, men mine
tidligere erfaringer og forforsøg har overbevist mig om;
Welwitschia mirabilis sagtens kan dyrkes i almindelige potter.
Det indebærer de ovenstående fordele, og vil gøre
kommerciel produktion væsentlig mere rentabel.
Plastikpotterne har følgende fordele: Billige, lette, kan holdes rene, holdbare, fås
i mange størrelser.
Ulemper: Giver mindre luft og væskestrømning
omkring rødderne, ikke prestige præget; giver ikke
samme kvalitets indtryk som ler.
Lerpotterne har følgende fordele: Giver god luftog væske strømning omkring rødderne, giver et
eksklusivt udseende.
Ulemper: Kan være svær at skaffe i specielle
størrelser, går let i stykker, dyre, tunge, kan få slimet alge belægning.
I erkendelse af at disse fordele og ulemper mere eller mindre opvejer hinanden,
og at der kan opnås forskellige resultater, har jeg valgt at forsøge med begge
typer, og valgt forskellige størrelser.
For at udnytte arealet optimalt har jeg valgt relativt små potter. De har den fordel,
at det er lettere at kontrollere fugtigheden i dem, men de skal til gengæld vandes
oftere. For samtidigt at afprøve forskellige medie typer, har jeg taget fem af hver
potte.
De valgte potter er:
Diameter-Højde
5,5-4,5 6,5-5

7,5-5,5

Plast potter
8,5-6,5

9-9

Ler potter
15-20 6,5-8,5

8-7

10,5-10

9,5-11
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Sideløbende eksperimenter.
Sideløbende foretager jeg tre andre forsøg, som senere kan få stor betydning for
en kommerciel produktion. Dette afdækker kun i ringe grad de mange faktorer,
som har indflydelse på det rentable i en kommerciel produktion, med er dog
væsentlige faktorer, som jeg har haft mulighed for at afprøve.
Jeg har valgt at foretage dem som sideløbende eksperimenter, da de enten kan
have en voldsom indvirkning på det samlede resultat eller de tidsmæssigt har
været så krævende, at jeg ikke har kunnet fortage den fortløbende, hvad der ellers
ville være naturligt.

Vævskultur.
Da jeg, som en del af min uddannelse i Botanisk Have, har arbejdet en del på
Havens vævskulturlaboratorium, var det en naturlig ting at forsøge vævskultur, på
trods af det ikke tidligere er lykkes. Både plantens morfologi og den ringe erfaring
med beslægtede planter (bilag 4) gør det overordentligt svært, men i modsætning
til tidligere forsøg, regner jeg med at have friske stamceller til rådighed.
Teoretisk kan enhver levende plante celle bruges, men stamceller har vist sig at
være de bedste. Disse celler er celler, der endnu ikke er specialiseret til en enkelt
funktion i planten. De kan blandt andet findes i vækstpunkter, og for at fremskaffe
disse, har jeg spiret nogle frø specielt til dette forsøg.
Steriliserede stykker væv placeres i petriskåle med
agargel, der er tilsat de fornødne mineraler og
hormoner. Cellerne optager næringen direkte, og efter
et stykke tid kan stamcelle klumperne deles. Når der er
opnået en tilstrækkelig mængde celler anbringes de på
agargel der indeholder hormonet ABA (absciscinsyre),
og egentlige planter vokser frem fra stamcellerne.
Et af de største problemer ved vævskultur er
rodningen. I vævskulturen bruger planterne faktisk ikke deres (vand-)rødder, der i
øvrigt fjernes ved ompodninger. Welwitschias specielle morfologi bidrager ikke
ligefrem til en let overgang fra agar til almindeligt medie!

Somatisk embryogenese (kunstig kimdannelse).
Først og fremmest ville det være fikst, hvis jeg kan frembringe mange embryo’er
fra ét frø. Herved vil prisen falder drastisk, og der ville
blive et uudtømmeligt lager af ”frø”. Yderligere kan
disse ”frø” kryopræserveres (fryses ned i flydende
kvælstof til -196oC), og hermed opnå noget nær evig
holdbarhed, hvilket vil være en stor fordel frem for de
to år, frøene bevarer deres vitalitet.
Laboratoriet har tidligere haft stor succes med en
anden flerkimbladet plante (Nordmann juletræ!), og da
jeg har haft lejlighed til at arbejde blandt forskerne bag
denne, patenterede proces, blev fristelsen til at udnytte denne mulighed for stor.
Dette foregår ligeledes på total sterilt laboratorium, via en proces, der minder
meget om traditionel vævskultur, men i stedet for at producere almindelig vækst,
er målet embryoer, dannet ukønnet ud fra legemsceller.
Der er to grundliggende teknikker. Den ene tager udgangspunkt i
hovedkimplanten, der drives op til en lille plante. Toppen af denne lille plante deles
som ved traditionel vævskultur, og efter to måneders dyrkning kan man separere
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enkelte celler fra denne lille plante, som så drives til embryoer, eller planten kan
deles som ved almindelig vævskultur.
Den anden metode benytter de overskydende kim fra et frø (hvis de er til stede).
De skydes ud, når hovedkimen starter væksten, og kan lettere formeres op til
klynger af embryoer. Umiddelbart syntes disse dog ikke at være tilstede hos
Welwitschia mirabilis.
Denne proces gentages, til der er opnået en tilstrækkelig mængde embryoer. De
overføres til petriskåle med agargel, der ikke indeholdende hormoner. Dette starter
den egentlige vækst til plante, og efter et par måneder kan de små planter flyttes
over til en agargel med auxin. Når de derefter sættes i en agargel uden, starter
roddannelsen.

Udprikling.
På trods/grund af andres problemer med udprikling (faktisk påstår alle det ikke
kan lade sig gøre), har jeg sideløbende forsøgt at udarbejde en metode til en
effektiv priklinge metode. Der herved kan spares meget plads i dyre klima huse,
bør det undersøges, hvor vidt det er muligt.
Det aspekt, der umiddelbart er interessante er: Bevaring af den lange og yderst
skrøbelige pælerod. Den lange rod hos Welwitschia mirabilis udgøre et stort
problem, da den er rimelig skør, og planterne ikke syntes at tåle omplantning
ifølge alle kilder. Hvor vigtig er denne rod? Kan den afkortes uden væsentlig
væksttab?
Ved at vælge medier, der letter optagelse af plantens rod, såsom Perlite eller
pimpsten, og med en anderledes teknik bør det dog lykkes. Efter kimplanterne er
fuldt udviklet vil planterne meget forsigtigt blive flyttet fra bakker over i enkelte
potter.
Det skal testes, om delvis udtørring kan skabe en mere fleksibel rod, samt og
alderen har betydning.
Jeg har også omplantet en ældre plante gentagne gange, hvorved den ellers
påståede ”sikre død” gerne skulle manes i jorden. Denne plante vil også blive
endeligt dyrket i en meget flad potte. Jeg er klar over den noget tynde statiske
værdi ved forsøg med en enkelt plante, men da der mig bekendt ikke eksisterer
andre planter end mine samt den i Botanisk Have, i Danmark, må jeg nøjes.

Andre faktorer ved kultur.
Ud over de faktorer jeg eksperimenter med, er der forskellige faktorer der er
afgørende for en kulturs succes. Jeg forsøger et regulere hver enkelt ind, så det er
så optimalt som muligt. Det er dog ikke alle jeg kan regulere til det optimale.

Vanding.
Umiddelbart er det naturlige klima enkelt at simulere i et dansk væksthus, men
kræver dog en tågekanon (og massiv opvarmning og lystilførsel). Indledende
forsøg har vist bladenes glatte overflade på ingen måde fastholder vandråber, og
kun kan fugtes af meget fin tåge.
Hvor de voksne planter i naturen får langt den væsentligste mængde fugt fra dug,
har det tidligere vist sig, planterne er i stand til at optage væsentlige mængder
vand gennem rødderne, hvilket også er væsentligt for små planter i naturen. Det
betyder man hermed kan tilføre øgede mængder næring, og hermed øge væksten
væsentligt.
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Vandet jeg bruger er lednings vand, der efterfølgende, via omvendt osmose, har
fået fjernet alle mineraler og salte3. Herved undgås ophobning af uønskede salte
og mineraler i medie og på blade.
Det kunne være interessant at eksperimentere med mængden af vand, men jeg
har valgt at se væk fra denne faktor i dette forsøg, og bare vandet alle ens, efter
”fornemmelsen”.

Vandings automatikken.
For at kunne styrer dette eksperiment, men samtidig få resultater, der er
realistiske at udnytte i et erhvervsgartneri, har jeg valgt at vande manuelt, men på
en måde der let kan genskabes automatisk. I begyndelsen vandes dagligt. Når
kimbladene er udviklede vandes to gange ugentligt, men aldrig så mediet er
gennemvandet.

Topvanding.
Alle planter vandes fra toppen. De modtager kun en mængde vand, der netop når
bunden af potten, der er fuldt drænet i bunden. Herved opnås et miljø, hvor
bunden forbliver rimelig fugtig, og toppen tørre ud i løbet af dagen. Denne teknik
kræver et særdeles luftigt medie for at virke for ørkenplanter, da deres rødder
ellers vil blive kvalt og rådne.
Man kunne også bruge flod/ebbe vanding, men da planterne fra naturens side har
hoveddelen af deres kapillær rødder i overfladen, skal der fyldes helt op, og da
kvælning og følgende råd bliver et problem, har jeg valgt at se bort fra denne
mulighed. Samtidig skal det nævnes, nogle af de valgte medier langt fra egner til
denne form for vanding: Det er ikke fikst, når mediet er lettere end vand!

Næring.
Næringsstoffer.
Næringsstofferne bliver traditionelt delt i to grupper; makro- og mikronærings
stoffer. De først nævnte bruges i store mængder, nogle dog mere end andre.
Ud over disse makronæringsstoffer er der en række mikronæringsstoffer, der
ligeledes indgår i plantens processer, men i meget små mængder, men som ikke
desto mindre er væsentlige for en kultur. Der er flere opdelinger mellem mikro- og
makronæringsstoffer. Nogle kilder regner magnesium, svovl, jern, bor, natrium og
eventuelt klor som makronæringsstoffer. Mere om de enkelte næringsstoffer i
Bilag 6.
For at få et klart billede af Welwitschia mirabilis’ præcise behov for næringsstoffer
er en tørstofanalyse uhyre interessant. Der er desværre ikke blevet udarbejdet en
sådan noget sted i verden, men med hjælp fra Botanisk Have i København kunne
jeg fremskaffe tilstrækkelig mængde væv til en analyse, der blev foretaget af
Steins Laboratorium, for en mindre formue (Bilag 3).
Tørstofanalyse forgår ved at en repræsentativ mængde plante udtørres totalt.
Den resterende mængde aske analyseres for sin sammensætning af metaller og
ikke-metaller. Det giver en god indikation af plantens behov for næringsstoffer.
Metoden giver ingen tal for gasser såsom hydrogen, men da de generelt er tilstede
i rigelige mængder, har det ingen indflydelse for gødningsvalg. Undtagelsen er
3

Vandet presses med stort tryk gennem et meget fint filter, der tilbageholder næsten alle mineraler
og salte- op til 13 kilo per kubikmeter. I områder med meget ”hårdt vand” (indeholdende mange af
disse stoffer), er det en nødvendighed.
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CO2, som er en stor kilde til kulstof. I almindelighed forefindes CO2, i en
koncentration omkring 300 ppm, men kan med fordel øges til 1000 ppm. Desværre
har jeg ikke haft mulighed for at eksperimenterer med CO2, da mit praktiksted ikke
råder over anlæg til dette. I øvrigt formoder jeg ikke denne langsomt voksende
kultur vil have nær den samme glæde af øget CO2, som hurtigere voksende
kulturer.
Desværre betyder tørstofanalyse ikke (som vi lærer i skolen) en opgørelse over
hvilke grundstoffer planten består af, men bare forholdet mellem tørstof og vand. I
stedet for at modtage en liste over de fundne mængder af mikro- og
makronæringsstoffer fik jeg: 39%. Med mindre jeg havde tænkt mig at lave
ensilage, ved jeg ikke, hvad jeg kan bruge dette tal til?
Da det desværre er totalt utænkeligt, jeg kan erhverve endnu et blad til en test,
må det forblive et uafklaret mysterium. Umiddelbart skulle man få en ide ved at
kigge på en (nært) beslægtet plantes, men det er der ingen af (Bilag 4). De
nærmest beslægtede planter har ikke tilnærmelsesvis samme vækstforhold.
Da jeg således ikke har haft mulighed for at få Welwitschia mirabilis’ specifikke
behov afdækket, har jeg valgt at lade dette være sekundært.
En direkte følge af denne mangel på viden gør, jeg tvunget til at gøde efter
”fornemmelse”, baseret på iagttagelser af planterne og erfaringer fra andre
kulturer.

Valg af gødning.
Hvis jeg havde en næringsstof analyse af Welwitschia mirabilis (og ikke bare en
tørstofanalyse) kunne jeg have foretaget en gødningsberegning, således at jeg af
grundgødninger kunne sammensætte en perfekt gødning, der havde samme
molære sammensætning af samtlige næringsstoffer, som planten.
Det lykkedes desværre ikke, så jeg har derfor valgt at Pioner NPK Makro, 19-515+Mg, der i almindelighed virker udmærket på andre ørkenplanter. Den
indeholder 19,3% Kvælstof, 4,8% Fosfor, 15,4% Kalium samt 3% Mangan.
For at få tilsat nogle af de mest brugte mikronæringsstoffer bruger jeg 5 % Pioner
Mikro med Jern, der indeholder 0,23% Brom, 0,14% Kobber, 1,32 Jern, 0,5%
Mangan, 0,05% Molybdæn samt 0,18% Zink. Stofferne er chelateret med DTPA
(diethylentriaminpentaacetat) og EDTA (ethylendiamintetraacetat), som
mistænkes for at være kræftfremkaldende, men dets evne til at fremme
optagelsen af næringsstoffer er fremragende, og det er - indtil der er fundet en
afløser - lovligt.
De øvrige næringsstoffer; Calcium, Magnesium, Svovl, Natrium samt Klor
formoder jeg vil blive tilført af vandingsvandet samt vækstmedierne.
Da hele kulturen udelukkende er rettet mod vegetativ vækst af småplanter, kan
jeg bruger en samme gødning gennem hele kulturen, og bestræber en ensartet
tilvækst året igennem.

Ledetal.
Ledetal er tal for jordvæskens evne til at lede elektrisk strøm, og giver et
tommelfinger peg om, hvorvidt den ønskværdige mængde næringsstoffer er
tilstede. Med tanke på denne plantes langsomme vækst og oprindelse vil jeg
forsøge at holde ledetallet omkring 1, hvilket svarer til relativ næringsfattig jord.
Det er højere end Namib ørkenens gennemsnit på 0,33, men ikke højere end den
højeste målte værdi.
For at måle ledetal presses vandet ud af et repræsentativt mængde medie
(pressevandsprøve), men da de medier jeg har valgt at bruge (med undtagelse af
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Grodan mikset) ikke kan presses, er det desværre ikke muligt. Yderligere kan
denne metode meget let resulterer i tabet af den specifikke plante prøven bliver
taget på, og med den ringe mængde planter jeg råder over, er det ikke realistisk.
En anden mulighed er at skylle potten igennem, og måle på det udflydende vand.
Herefter kompenseres for den mængde vand der er tilsat for skylningen. Det vil
desværre bare resulterer i overvanding af den enkelte potte med følgende tab.
Da jeg anvender forskellige størrelse potter og medier kan jeg ikke gå ud fra,
målingen fra en potte vil svare til de andre da fordampningen fra de forskellige
medier og overflader er forskellig. I øvrigt råder min praktikplads, hvor forsøget
foretages, ikke over en ledetal måler.
Jeg har derfor valgt at benytte samme procedure som ved valget af gødning:
Erfaring og fornemmelse baseret på iagttagelse.

Symbiose.
Det kunne være interessant at vide, om Welwitschia mirabilis har et samarbejde
med en eller flere svampe, så som træernes Mykorrhiza, men jeg har ikke været i
stand til at finde oplysninger om det. Der er en god chance for, der ikke eksisterer
et sådanne samarbejde, det tørre klima taget i betragtning, men jeg håber at
kunne få analyseret en jordprøve – desværre ikke for aflevering af dette projekt.
Mykorrhiza er en af de svampe, der omslutter planternes rødder, og der
udveksles mineraler for næringsrige, komplekse molekyler så som sukkerstoffer.
På denne måde øges det samle areal plante kan søge mineraler fra, og svampen
får energi uden selv at have fotosyntese.

pH.
I følge Frankfurts Palmengartens Dr. Clemens Bayer dyrker de deres planter i
uorganisk medie med en pH på 5,5-6,5. Jeg har ikke kunnet finde oplysninger om
pH i naturligt habitat før forsøget, og har valgt at følge denne vejledning. Senere
har jeg analyseret jorden, og fundet en pH mellem 6,1 og 6,7 (Bilag 7).
Desværre gør samme problematik som ved ledetal måling sig gældende
(presseprøve/udskylning) , og igen har jeg været henvist til ”iagttagelse” som
vigtigste instrument. Jeg har ikke konstateret problemer: Gule blade vil være en
indikering af pH problemer (optagelsen af næringsstoffer hindret).
Hvis jeg skulle sænke pH, ville jeg bruge eksempelvis svovlsur ammoniak
(NH4)2SO4) og dolomitkalk til at hæve pH.

Lysforhold.
Der hersker ingen tvivl om plantens lys behov. Der skal meget lys til! Hvor den
danske vinter gråvejrsdag kun giver 25-50 µE/m2/sec., får disse planter i naturen
op til 2000 µE/m2/sec. Jeg kan tilbyde 56 µE/m2/sec., 170 centimeter under en
udtjent 600W Osram Plantastar, uden dagslys (ny pærer giver det dobbelte). Dette
er langt i underkanten af det ønskede, men der opnås trods alt en rimelig
omsætning i planten, og den naturlige farve, skabt af grønkorn opnås, samtidigt
med en naturlig vækst, om end lidt ”slank”. Planterne kunne sættes i dvale om
vinteren; lavere temperatur og mindre vand, men dette ville forlænge produktions
tiden.
Det kunne være interessant at forsøge med ændrede lysforhold, blandt andet
udnytte den danske sommer, men jeg har valgt at fastfryse dette parameter, og
dyrke min kultur i et totalt kontrolleret miljø. Jeg er ikke i tvivl om, sollys vil have en
gunstig indvirkning, men jeg har ikke haft mulighed for at efterprøve dette.
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Temperatur.
Welwitschia mirabilis stammer fra et område med relativ konstant temperatur, og
jeg har valgt at kopiere det. Om vinteren kan temperaturen dog sænkes helt ned til
7oC, men for at forkorte produktions tiden, har jeg valgt opretholde en konstant
vækst, og lade temperaturen omkring 26oC.
Erfaringer gjort af botaniske haver viser en god tilvækst ved en konstant
jordtemperatur på 26oC, og jeg vil ikke ændre på denne parameter, selvom der
klart ligger store muligheder for forsøg. I løbet af sommeren steg temperaturen
dog helt op til 28 oC.

Luftfugtighed.
I naturen er der store udsving i luftfugtigheden, fra over 100% i de tidlige
morgentimer til under 25% eller endnu lavere senere på dagen. Jeg har ikke haft
mulighed for at ændre på dette parameter, men er langt fra uvidende om dets
betydning. Mit forøg foregår ved konstant 76% relativ luftfugtighed. Burde være
udmærket for forsøgsplanterne, men desværre også for en bred vifte af svampe.

Skadedyr.
Welwitschia mirabilis er ikke kendt for at tiltrække skadedyr, og min kultur er ikke
blevet ramt af nogen form for lus, tæger, biller, møl, mider, fluer eller andre former
for snyltere. Herved har jeg været forskånet for udgifter og tids anvendelse i
forbindelse med sprøjtning eller udsættelse af nyttedyr, såsom nematoder mod
sørgemyggelarver, rovtæger mod spindemider, snyltehvepse mod uldlus, mellus,
bladlus og lignende samt rovtrips mod trips4.
I naturen er de plaget af deres helt egen tæge: Probergrothius sexpunctatus, som
på den anden side også kan være en, om end ikke den eneste, bestøver. Jeg har
ikke kunne finde skader på planterne, påført af denne tæge.

Andre skadevoldere.
Da kulturerne bliver hold velventileret, og da bladmængden er ringe, og uden
væsentlige døde materialer, har jeg undgået svampe og vira. I naturen er frøene
mange gange inficeret med svampen Aspergillus niger, som forvolder megen
skade. Man mener den dræber op til 80% af de befrugtede frø. Andre svampe kan
gøre stor skade på de spirende frø, og et fungicid bør anvendes. Alternativt kan
man benytte nyttesvampen Trichoderma, der ved sin blotte tilstedeværelse
reducerer andre skadevoldende svampe, der nyder godt af det afgivne sukker fra
rødderne.

Kemikalier.
Jeg har i stedet valgt at bruge Atamon5 til at holde kulturen så steril som muligt,
indtil kimbladene er udfoldede. Herefter benyttes nyttesvampen Trichoderma, da
jeg ønsker en kultur med så få kemikalier som muligt.

4

Jeg har forgæves forsøgt at opstille et forsøg til afprøvning af for eksempel fluesnapper til general
økologisk bekæmpelse af større skadedyr såsom mellus i diverse kulturer. Desværre kræver det
net for udluftnings vinduer, og i forbindelse med automatikken er det desværre for vanskeligt på
nuværende tidspunkt. Fordelene er mange: Mulighed for fodring ved mangel på skadedyr og
dermed bevarelse af nyttedyr, mere temperatur tolerant, væsentlig billigere, ingen nyttedyr på
salgsplanterne, lettere at flytte fra drivhus til drivhus, ingen løbende indkøb, smuk sang o.s.v.
5
Atamon er et konserveringsmiddel, der anvendes i husholdningen til eksempelvis henkogning. Det aktive
stof er natriumbenzoat; C7H5NaO2.
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Atamon er ikke på listen over kemikalier der kan benyttes i kommercielle
gartnerier i Danmark, men det er lovligt til fødevarer. Jeg benytter det kun til
vanding, ikke sprøjtning. Da dette er et forsøg, der foregår på et universitet, bryder
jeg ingen regler.
Jeg har fået anbefalet at bruge andre fungicider (Benomyl, Sportak, Physan 20)
men de kan ikke skaffes og benyttes lovligt i Danmark til erhvervsgartneri. Jeg har
dog testet disse kemikalier i laboratoriet, og de virker fortrinligt!
Jeg havde helst undgået at bruge noget, men både egne og andres erfaringer
viser, Welwitschia har store problemer med svampeangreb i kim stadiet. Man kan
undgå problemer med svampe ved steril kultur, men økonomien taler imod. Bare
rensningen af frøene kan dræbe mange frø. General erfaring fra somatisk
embryogenese viser en 50% frafald. Mediet og potter kan opvarmes i ovn, men
rummet og luften skal også holdes steril, og udgifterne vil blive urentabelt høje.

Trichoderma.
Trichoderma er en såkaldt nyttesvamp, som ikke indgår i symbiose med planten
så som Mykorrhiza. Den nedbryder dødt organisk materiale, og virker hæmmende
på af andre snyltende svampe ved sin blotte tilstedeværelse. Herved gavner den
planten uden at skade den.
Trichoderma er det anamorfe (underjordiske, ukønnet formerings-) stadium af
Hypocrea svampe.

Beskæring.
Af indlysende årsager er beskæring og opbinding ikke nødvendigt. I naturen vil
det yderste af bladene blive slidt af, når vinden fejer dem over jordoverfladen. I
kultur er der en tradition for, at lade den yderste, visne del sidde.

Økonomi.
Da målet med dette projekt hovedsageligt er udarbejdning af en effektiv
kulturform, har jeg valgt at se bort fra de økonomiske aspekter. (Det skal også
nævnes, jeg arbejder for et firma, der ikke MÅ lave penge).
Indkøb af frø er en væsentlig udgift post, som jeg havde ønsket at eliminere ved
at producere ”frø” via somatisk embryogenese. Herved kommer prisen ned fra 50
kroner til 1 krone.
En anden væsentlig udgift, som jeg ikke har elimineret, er opvarmningen i
vinterhalvåret, hvor der skal opvarmes til 7-18oC og endnu mere, hvis kulturen
ønsket holdt i fuld vækst. Der vil ligeledes være behov for kunstig belysning.
Der i mod er der kun særdeles få udgifter til lønninger, da kulturen, efter spiring,
er uden nogen form for plejning med undtagelse af vanding.
Væksthuset kan, med arbejdsløn, afskrivning, energi, forsikring, gødning med
mere, drives for omkring 500 kroner kvadratmeteren årligt. Med 100 planter per
kvadratmeter, 2 års produktionstid betyder det 10 kroner per potte i drift. Opstart:
Potte med medie 2,50 kroner og embryo 1 kroner. Kemikalie til at holde kulturen
steril i spirings tiden, 1 krone. Med en effektivitet på 90 % giver det en kostpris på
16 kroner.
Da de sædvanlige økonomiske parametre: Udbud og efterspørgsel gør sig
gældende, og da denne unikke og eftertragtede plante kun har været udbudt ét
sted i Europa i 2008, og til 18€, kan jeg få omkring 90 kroner en gros. Det giver en
fortjeneste på 562%, hvilket må være acceptabelt.
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Den Praktiske Del.
Mit hovedforsøg vil udgøres af forbehandling og såning af frø samt drivning af
kulturen til salgsklare planter er opnået efter to år. Under hele forløbet bliver luft
temperaturen holdes nær 24oC, undervarme holder mediet på 26 oC. Både spiring
og kultur foretages i tågekammer med 76% relativ luftfugtighed. Der belyses med
56 µE/m2/sec. 16 timer i døgnet.
Med baggrund i plantens oprindelse, vil jeg formode frysning, rygning,
tarmbehandling og lignende behandlinger af frøene ikke vil være påkrævet. Der
imod vil en periode med konstant fugtighed være den afgørende faktor, og de
indledende forsøg har vist mig, for opblødning i et døgn er effektivt.
Jeg skeler til de påvirkninger og forhold frøene bliver udsat for i naturen, men
forsøger samtidigt at optimerer dem. En kilde til manglende spiring i naturen er
svampeangreb, som jeg vil forsøge at undgå ved brug af fungicid.
Efter spiringen forbliver frøplanterne under samme klimaforhold, men der skiftes til
en antisvampe behandling med Trichoderma.

Kulturforløb.
Opstart.
Frøene.
Via en god ven i Bangkok, har jeg erhvervet 100 frø, som både virkede friske, og
som gav en god spirings procent ved første, indledende test (75-100%). Da jeg
også skal bruge frø til de sideløbende forsøg, blev 50 frø blødt op i et døgn ved
25oC, i osmose vand, tilsat fungicid; Atamon i 1%. De opblødes i rigelige mængder
vand, da nogle frø kan udlede ammoniak, der virker væksthæmmende for deres
søskende. Jeg har ikke haft lejlighed til at teste denne evne hos Welwitschia
mirabilis, men ser ingen grund til at risikere noget.

Potterne.
Potterne fyldes med deres respektive medier, der trykkes passende, så de ikke vil
synke væsentligt gennem kulturens forløb, men samtidigt ikke så voldsomt, deres
porevolumen spoleres. De gennemvandes med osmose vand, tilsat fungicid;
Atamon i 1%.

Såning.
De opblødte frø placeres i forskellige vækstmedier og
potter i 15 millimeters dybde. Jeg har valgt at så alle frø
i samme dybde. Hvis de sås dybere kan det virke
kvælende (frøene respirerer), samtidig frygter jeg øget
angreb fra svampe. Hvis de sås højere, kan de tørre ud
samt der kan forekomme problemer med rodens
gennemtrængning af mediet samt kimbladenes
frigørelse fra skallen. Frøene dækkes med samme
medie som de sås i, og der vandes med 1% Atamon i
osmosevand, for at fæstne mediet omkring frøet.
Potterne placeres i tågekammer. Luftfugtigheden ligger
stabilt på 76% relativ. Bordet har undervarme, og
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medierne holdes på 26oC. Rumtemperaturen er stabilt på 24oC. Lys intensiteten er
16 timer med 56 µE/m2/sec, resten af tiden helt mørkt. Medierne holdes konstant
fugtige med 1% Atamon osmosevand.

Spiringen.
Allerede efter fire dage ses de første rodspirer. Frøene er ikke placeret ens, og
nogle er med roden opad. De første kimblade er synlige efter seks dage. De sidste
kommer til syne efter ti dage.
Kimplanterne udvikler sig som forventet. Ud af 48 spirede frø er der synlige (men
døde) spirer på tre. Efter tre uger gennemser jeg de golde potter. Frøene viser
ingen tegn på vækst ud over opsvulmen. De er derimod dækket af skimmelsvamp.

Vækstperioden.
Efter spiringen, der tager en uges tid, er tanken at kulturen bør kunne passe sig
selv, med undtagelse af vanding. De fem valgte medier har forskelligt
porevolumen, og da jeg vander alle samtidigt (to gange ugentligt), vil der være
større fugtudsving for nogle medier end andre. Det hurtigst tørrende er scoria,
hvor i mod kaktus-blandingen med dets organiske
indhold forbliver næsten uændret.
Efter de sidste kimblade er fuld udviklet bruges der ikke
længere 1% Atamon, men i stedet vandes der enkelte
gange med nyttesvampen Trichoderma.
Der tilføres 0,25% gødning ved hver vandning.
Gødningen er en 5% stamopløsnng af de to Pioner
gødninger, og burde tilføre tilstrækkelig næring, men ikke
for meget. Denne mængde svarer omtrentlig til plantens
tilvækst på 1,25 gram efter at være vandet et halvt år med omtrent en liter vand.
Efter en måned ses de første løvblade. En enkelt plante udviklede ikke grønkorn,
hvilket formodentligt skyldtes en genetisk fejl. Efter den energi frøet medbragte var
opbrugt, døde den.

Resultat af hovedforsøg.
Efter 10 måneders kultur, er der en tendens: De planter der er blevet dyrket i
pimpsten, er de bedste, og vil komme til at udgøre et glimrende salgsmateriale.
Som det ses af nedenstående skema, er der dog ikke de store udsving. Dog er
scoria og Greenmix ikke på højde med de andre. Potten materialet er i syntes ikke
at indvirke, men de helt små potter er ikke en succes.
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POTTETYPE, MEDIE, SUCCES MÅLT I CENTIMETER BLADE, EFTER 10 MD.
Plast potter Diameter – Højde i cm

Ler potter Diameter – Højde i cm

Medie

5,5-4,5

6,5-5

7,5-5,5

8,5-6,5

9-9

15-20

6,5-8,5

8-7

10,5-10

9,5-11

Perlite

9
11
-

7,5
9
11
11

10
7,5
9
12
9

9
9
10
11
10

11
11
10

10
9
11
11

10
9
10

9
9
9
11
10

10
10
9

10
10
11
11

Greenmix
Scoria
Pimpsten
KaktusMix

De endelige resultat er påvirket af, det desværre ikke lykkedes mig at starte
kulturen op tids nok til et fuldt forløb kunne gennemføres. Dette er en følge af at
den valgte kultur kræver forhold som ikke var ledige på mit praktiksted i fornødent
omfang i det ønskværdige tidsrum.
Efter et lille års kultur er det for tidligt at sige noget sikkert om kulturens succes,
men der tegner sig nogle tydelige tendenser. Jeg vil fortsætte kulturen, og håber at
kunne udarbejde et mere komplet resultat.
Som forventet er lysmængden utilstrækkelig til at skabe planter med blade så
brede og tykke, som planter har i naturen. Dette er et forhold, som bør undersøges
nærmere: Hvor meget lys kræver Welwitschia mirabilis for at udvikle en naturlig
vækst?

Forløb og resultater for sideløbende
forsøg.
Vævskultur.
Efter kimbladene er fuldt udfoldet, høstes den lille plante, og renses i 70% sprit
efterfulgt af et steriliserende bad. Det indeholdende en 0,1% klor opløsning og
Tween, der er et afspændings middel, som hjælper til at få den steriliserende
væske ind i de mindste sprækker. Badet vippes, hvorved der også opstår en
mekanisk rensning.
De små planter skylles med steriliseret medicinsk vand
(renere end osmosevand, men samme teknik), og
deles op i mindre stykker. De centrale dele,
indeholdende stamceller, placeres enkeltvis i en
petriskål med en agargel. Ved at placere delene
enkeltvis undgår man, et enkelt kontamineret/dårligt
renset dele inficerer de andre.
Agargelen der anvendes er 8.706 (internt nummer på Botanisk Haves
Laboratorium, hvor formularen er udviklet), der blandt andet indeholder auxin og
lidt cytokinin, der er væksthormoner.
Efter en måned er der opnået en tilstrækkelig mængde væv, som kan deles ud på
flere petriskåle med samme agargel, hvorved der dannes flere stamceller. Denne
proces kan gentages teoretisk uendeligt.
6

I betragtning af den omfattende mængde papirer de enkelte substralopskrifter indebærer, opvejet
mod den ulyksaligvis svindende regnskov, har jeg valgt kun at medbringe en af de ti opskrifter jeg
benytter som bilag (Bilag 2).
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Når der er dannet en tilstrækkelig mængde stamceller, ompodes til en agargel,
der indeholder ABA (absciscinsyre) , for eksempel 10.95. Det igangsætter den
egentlige plantedannelse. Efter 14 dage kan de første karakteristiske træk til
egentlige planter ses, og efter yderligere 6 uger bliver de ompodet til nye skåle
med frisk næring, hvorved væksten øges.
Planterne har udviklet en tilstrækkelig størrelse efter et halvt års total kultur, og
rodningen skal startes. De overføres til en agargel der indeholder auxin. Det
fremmer roddannelsen, men rødderne kommer først, når de overføres til et medie
UDEN auxin.
Efter en måned bør der være en acceptabel mængde rødder. Disse rødder er
vandrødder, og erfaringen viser, de er ubrugelige i almindeligt medie. Det gør
rodning af de fleste kulturer særdeles vanskelig, og Welwitschia mirabilis er
absolut ingen undtagelse. De små planter overføres til Perlite, der er steriliseret i
autoclave, og placeres lyst, fugtigt og varmt. Når den første vækst ses, overføres
de til tågekammer, og dyrkes som frøplanterne. Der opvandes med henholdsvis
Atamon til sterilisering og Trichoderma nyttesvamp.
Resultat.
Opformering af cellemasse går som forventet, dog noget langsommere. Dette kan
skyldes manglende ”subning”; flytning af væv til frisk medie. Samtidig er opstarten
altid langsom, som om vævet skal vende sig til at gro på
medie. Efter tre måneder er udviklingen af planter startet.
En måned senere, og planterne har udviklet tykke, brede
blade, men et ændret udseende er almindeligt for
vævskulturplanter. De vil i almindelighed udvikle sig til
almindeligt udseende planter med tiden.
Desværre løber jeg tør for tid, men forsøget tegner sig
rigtigt interessant, og jeg har stor forventning til i
opfølgningen.

Somatisk embryogenese.
Frøene renses ved at de dyppes kort i 70% sprit, derefter nedsænkes de i to timer
i en vandig opløsning af 1% Thiram (pesticid), 1% Benomyl/Benlate (fungicid)
samt 0,2% Proclin 150 ( præservativ, bredspektret, mod gær, svamp og bakterier)
tilsat Tween (afspændingsmiddel), der sørger for opløsningen komme ind i alle
sprækker.
For at skabe omrøring, men for ikke at få skader fra omrører magnet, benyttes en
luftpumpe til at skabe cirkulation. Det hindre samtidig et utilsigtet anaerob miljø,
der kunne fremme gærbakterier.
Herefter skylles frøene i steriliseret medicinsk og placeres enkeltvis i en petriskål
med en agargel (10.2 eller 35.887), hvis fremstilling er over ordentligt kompliceret
proces6 (Bilag 2a-j).
Hoveddelen af agargelen er næringsstoffer, protein (Casein-hydrolysat) og
hormon (auxin; fremme væksten) samt sucrose. 35.88 har yderligere Proclin 150,
der er et bredspektret steriliserings middel.

7

I betragtning af den omfattende mængde papirer de enkelte substralopskrifter indebærer, opvejet
mod den ulyksaligvis svindende regnskov, har jeg valgt kun at medbringe en af de ti opskrifter jeg
benytter som bilag (Bilag 2).
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Ved at placere frøene enkeltvis undgår man, et enkelt kontermineret/dårligt renset
frø inficerer de andre. Efter 14 dage er der udviklet en rod og en lille kimplante fra
hver frø.
Hovedkimplanterne deles op i enkelte kimblade samt den øvre del af stammen,
og overføres til agargel 8.707, hvis aktive del er både auxin og meget lidt cytokinin.
Den fremvoksende plantemasse kan deles til en tilstrækkelig mængde skud er
nået, eller man kan tvinge den indtil embryoer, der behandles som de mindre kim.
Hvis der havde været mindre kim, der er blevet udskudt af hovedkimen, deles og
anbringes de på agargel 10.97, som blandt andet indeholder lidt cytokinin og mere
auxin, der fremmer dannelsen af yderligere embryoer. Dette skaber embryoer,
som tydeligt ses som aflange cellegrupper. Disse ”kunstige frø” kan bruges til at
danne små planter via vævskultur, eller de kan fryses ned til senere brug.
For at få dem til at udvikle sig til planter, og ikke fortsætte delingen af yderligere
embryoer, sættes de på en agargel indeholdende ABA. Herved starter ”spiringen”,
og de enkelte små planter behandles som hovedkimens kloner.
Resultat.
Noget skuffet må jeg erkende, det ikke lykkedes mig
at frembringe somatisk embryogenese ved hjælp af
den metode man kan anvende på visse andre
flerkimbladede vækster. Jeg har desværre ikke haft
frø nok til at afprøve forskellige parametre, og de frø
jeg forsøgte med, viste næsten ingen tegn på vækst.
En rod på en centimeter var det bedste, og jeg havde
desværre ikke tid til at prøve at udnytte denne.

Udprikling.
De resterende frø (10 friske samt 16 fra en ældre sending) behandles som
frøene til hovedforsøget, men sås i bakker med henholdsvis Perlite og pimpsten.
Kulturen køres med samme forhold som hovedforløbet indtil kimbladene er fuldt
udviklede.
Herefter overføres de enkelte kimplanter til potter. Et sideløbende forsøg med
omplantning af en henholdsvis tre og fireårig plante, der har fået rødderne helt
blottet har vist, de sagtens kan tåle det. Den har blade på 15 centimeter og gror i
en seks centimeter dyb potte, som holdes konstant fugtig. Den er blevet behandlet
præcist modsat af, hvad den generelle opfattelse dikterer.
Resultat.
Af de 12 frø sået i Perlite spirer 10, hvorimod frøene sået i pimpsten alle spirer.
Da planterne er et halvt år gamle, og løvbladene har opnået en rimelig størrelse
løsnes mediet ved svage slag, og hældes forsigtigt fra. Adskillige planter er fast
forankret i flamencoen, og mister en del rødder. Kun de øverste 2-3 centimeter
kan beskrives som pælerod.
Planterne, hvis løvblade er 3-4 centimeter lange har fine, flerforgrenede rødder,
der er ganske smidige og op til 40 centimeter lange.
For at få et dybere indtryk af planternes tolerance fjernes op til 90% af rødderne
før de plantes. Planterne viser ingen eller ringe tegn på væksstop ved
udpriklingen, og selv planter der har fået fjernet op til 90% af rødderne klarer de
omplantingen.
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Dette er en tidskrævende proces, og selv om den kan foretages uden store tab,
mener jeg ikke den opvejer det sparede areal ved såningen.

Frøplanterne udvikler i løbet af 3-4 måneder lange rødder, men de tåler
at blive beskåret væsentligt ved prikling og anden omplantning.

Konklusion.
Med en spiringsprocent på 96 i hovedforsøget, er der ikke de store udsving fra
medie til medie. Derved er man ikke i stand til at drage sikre konklusioner i
forbindelse med mediets betydning for spiringen. Umiddelbart må man kunne
konkludere, mediet ikke har den store betydning, i hvert fald ikke, når de holder sig
inden for de afprøvede rammer. Der i mod kan man konstatere, den egen
udviklede metode til frøopstart har været nærmest optimal.
I den senere kultur viser der sig problemer med scoria, der udtørre for hurtigt til
den anvendte form for vanding: Den mellemstore porevolumen er for lille. Dette
kunne formodentlig afhjælpes ved hyppigere vanding.
En overdødelighed i Grodan er formodentlig forårsaget af den høje mellemstore
porevolumen, der har haft en kvælende virkning på rødderne. Dette kunne
modvirkes ved færre vandinger.
De øvrige medier syntes at virke optimalt, og hvilket der vælges må bassers på
en smagssag. Her er udnyttelsen af frø til næsten-salgsklar plante 93%, hvilket set
i lyset af kulturens historie – eller mangel på samme – må betragtes som
overordentlig tilfredsstillende.
Valget af potte syntes ikke at være af betydning, så længe de vandes optimalt.
Den lille overdødelighed i de mindre potter må tilskrives udtørring og ikke rod
problemer, set i relation til indledende/parallelle forsøg.
De sideløbende forsøg har ligeledes bidraget med væsentlig nye viden om
kulturen. Det er glædeligt at kunne konstatere, den udbredte myte med den
påståede uendeligt dybe pælerods ualmindelige sårbarhed viste sig at være en
skrøne. Ligeledes er det glædeligt at få afkræftet rygterne om prikling og
ompotning er den sikre død.
Ikke desto mindre vil jeg mene, det økonomisk vil være en fordel at foretage hele
kulturen fra såning til salg i samme potte, da frafaldet ikke er voldsomt (7% i
bedste tre medier), salgs potterne er relative små og mediet ikke viser tegn på
sammenfald eller anden forringelse.
Fortsat arbejde i laboratoriet på at frembringe småplanter vil være overordentlig
interessant. Mine forsøg har for første gang vist, vævskultur er mulig, men der er
stadig langt til et endeligt produkt.
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Det lader til, den vigtigste faktor er konstant fugtighed i et luftigt medie. Dette er i
modstrid med alle andres tidligere antagelser, men bliver fuldt ud understøttet af
mine forsøg. Andre har betragtet deres naturlige omgivelser, hvor et gennemsnits
år kun bringer 10-20 millimeter regn, og har derefter udtørret deres stakkels
planter til døde. For de voksne planter er den daglige dug overordentlig væsentlig,
hvilket det enorme antal spalteåbninger klart indikerer.
I forbindelse med frøplanter har de helt overset det faktum, af der kan være
hundreder af år mellem planterne i naturen, men at de typisk vil have samme alder
i de enkelte områder. Det tolker jeg som en klar indikering af, der kun yderst
sjældent opstår de forhold, der muliggør etableringen af planter. Disse forhold, lidt
alá El Niño år, er formodentlig flere, på hinanden følgende, ekstremt fugtige år.
På trods af min forsøgskulturs korte tidsramme har jeg fået belyst og udviklet
metoder, som både danske og angolanske gartnere kan drage nytte af. Jeg har
ligeledes fået manet nogle af de skrøner, der verserer omkring kulturen af denne
plante, i jorden. Den er langt fra så umulig som det påstås, men det er stadig en
svær kultur. Prisen på det færdige produkt gør den imidlertid ganske interessant.

Litteraturliste / informations kilder:
Internet:
Anna E. Senters: http://florawww.eeb.uconn.edu/reference/welwitschia_mirabilis01.htm
Berlin Botaniske Have: http://www.bgbm.org/BGBM/garden/bereiche/areas/welwitsh2.htm
Bihrmann: http://www.bihrmann.com/caudiciforms/subs/wel-mir-sub.asp
Namib Web: http://www.namibweb.com/welwitschia.htm
University of Connecticut: http://florawww.eeb.uconn.edu/acc_num/199700061.html
E-mail:
Dr. Clemens Bayer, Palmengarten, Frankfurt am Main. Se bilag 1.
Næringsstoffer:
Andreas Bjerggård & Mogens Hansen; Gartner Tidendes Gemmesider 1972.
Andet udleveret materiale fra skolen, uden kildeangivelse.
Vævskultur samt Somatisk embryogenese.
Samtaler med lektor, ph.d. Peter Krogstrup og forskningslektor Jens I. Find.
Desuden mange års erfaring, personlig analyser og iagttagelser i habitat, samt samtale/e-mails
med andre entusiaster fra hele verden gennem mange år.
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Bilag.
 Bilag 1: Dyrkningsvejledning fra Palmengarten, Frankfurt AM.
 Bilag 2. Opskrift på substral.
a) Skematisk produktions diagram
b) Opskrift på den endelige substral
c-j) Opskrifter og vejledning på underprodukter
 Bilag 3. Tørstofanalyse.
 Bilag 4. Skematisk taksonomisk oversigt.
 Bilag 5. Diverse fotos fra habitat og kultur.
 Bilag 6. De enkelte næringsstoffer og deres funktion.
 Bilag 7. Analyser at vækstforhold i Namib Ørkenen.
Temperaturer, porevolumen, ledetal, pH samt luftfugtighed.

Bilag 1a.

Dyrkningsvejledning fra Palmengarten, Frankfurt AM
E-mail:
Dear Bihrmann,
here is the information you asked for. Please note that description includes several
technical terms, including names of chemical substances and treatments against
plant deseases, so that I am unable to translate all this in a reasonable time. We
hope that this still is of use for you. Nebelwüste: Ausgepflanzt in Grundbeete,1 - 2
m Substrat, rein mineralisch, PH 5.5 -6.5.
Zur besseren bewässerung: Drainagerohre/senkrecht , bis 1 meter tiefe.
Gießen: zwei mal/ Woche, je nach Jahreszeit und Wetter - mehr oder weniger.
Befeuchten der Blätter: je nach Temp. : 1 - 4 mal / Woche
Düngen: flüssig, auch übers Blatt, Wuxal, 8-8-6 und Gabi Plus in verschiedenen
Konzentrationen und Mischungsverhältnissen von 1/4 Promille bis 2 Promille
ca. alle 3 - 6 Wochen.
Alle 1 -2 Jahre: ausbringen von Urgesteinsmehl und Dolomitkalk.
Temperatur: min./16 Grad C. max./ 45 Grad C.
Tag und Nacht Luftbewegung durch Umluftventilatoren.
Zusatzbeleuchtung: Natriumhochdruckdampflampen,SONT-Plus 600 Watt,
Aufhänghohe der Lampen -auf mind. 2500 lux am Blatt.
Sommer : 4 Stunden, Winter : 10 Stunden, Rest 6 Std.
Pflanzenschutz : große Probleme mit Wurzelnematoden und Thilaviopsis (
gefäßparasitärer Pilz )
Behandlung schwierig, - guten Kulturzustand anstreben. In Vergangenheit gießen
mit Benomyl und Sportak
Aussaat : Keimtemp. 25 - 35 Grad C.- Tag und Nacht, frisch aussäen.
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Keimdauer : 10 - 14 Tage, gleichmäßig feucht halten.
Zusatzlicht :Tag und Nacht ( 1.5 meter, 400 Watt,SON-T Plus.
Vorher alles entseuchen mit Physan, alle 2 Tage gießen mit Chinosol ( 1 Gramm/ l
), !!! kurz nach der Keimung gießen mit Previcur! gegen den immer vorhandenen
,(aus Namibia mitgebrachten)
Schimmelpilz. Wenn das nicht gemacht wird kippen die Sämlinge reihenweise und
meistens vollständig um.
Wenn beide Keimblätter voll ausgebildet sind greift der Pilz NICHT mehr.
Substrat : Quarzsand,etwas Lehm, Perlite, ( Lavasand, Bims ) KEINERLEI
HUMUS bei uns.
weiterkultur in normalen Tontöpfen bis ca 18 cm. - dann auspflanzen.
Best wishes
Clemens Bayer
Dr. Clemens Bayer
Palmengarten (78.2)
Stadt Frankfurt am Main - Der Magistrat
Siesmayerstr. 61, 60323 Frankfurt am Main
Tel.: +49-(0)69 212-36316; Fax: -37856
E-Mail: clemens.bayer@stadt-frankfurt.de
http://www.palmengarten-frankfurt.de

Bilag 1b.
Hvilket i min oversættelse bliver:
Tågeørken, plantet i bede, 1-2 meter ren mineralsk medie, pH 5,5-6,5
For bedre dræning; Drainagerohre/senkrecht, op til 1 meter tykkelse.
Vandes to gange om ugen, afhængig af årstid og vejr – mere eller mindre.
Overbrusning af bladene; afhængig af temperatur: 1-4 gange ugentligt.
Gødning: Flydende, også over bladene: Wuxal Super 8-8-6 (NPK til følsomme
planter) samt Gabi Plus ((N/P/K = 12/8/11) i forskellige koncentrationer fra ¼ -2
promille hver 3-6 uge.
Alle 1-2 årige anbringes i skærver og dolomitkalk.
Tenperatur: Minimum 16oC, maximum 45oC.
Dag- og nat ventilation gennem udluftningsventilator.
Yderligere belysning: Natriumudledningslamper; SONT-Plus 600 W. Højde; mindst
2500 lux på bladet.
Sommer; 4 timer, vinter 10 timer, resten 6 timer.
Dyr: store problemer med rodnematoder (Pratylenchus penetrans?) og
Thielaviopsis basicola?=svampe (Potteparasitter, svampe)
Behandling besværlig: - god afstand bestræbes. Tidligere blev der givet Benomyl
(=Benlate; funkicid; Methyl [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2yl]carbamate) og Sportak (funkicid, prochloraz).
Såning: Spirings temperatur; 25-35oC – dag og nat. Friske frø!
Spirer efter 10-14 dage. Holdes fugtigt.
Suplerende lys: Dag og nat (1,5 meter, 400 W, SON-T Plus.
Alt steriliseres med Physan (PHYSAN 20™? = fungicid) før såning, og hver anden
dag med Chinosol (1 g/l) (Fungicide (8-hydroxy quinoline sulfate). Kort efter spiring
med Previcur! Mod den fra Namib bragte svamp.
Skimmelsvamp. Kommer hvis ovenstående behandling ikke foretages, og slår
mange om end ikke alle ihjel.
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Når begge kimblade er fuldt udvoksede er der ikke længere problemer med
svamp.
Medie: Kvarts sand med ler. Perlite, INGEN HUMUS hos os!
Drives indtil 18 cm før om-/udplantning.

Bilag 2a.

Opskrift på substral.

De enkelte opskrifter og vejledninger kan ses på bilagene 2b-j.
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Bilag 3.

Tørstofanalyse.
Eurofins
E-mail: info@steins.dk
Botanisk Have, København Vejen, den 19.10.2007
Hestetorvet 1B Side 1 af 2
4000 Roskilde Journal nr.: B207-18160
Att: Bihrmann
PRØVNINGSRAPPORT
1 Stk. prøve
Modtagedato: 18.10.2007
Prøvningsperiode: 18.10.2007 - 19.10.2007
Med venlig hilsen
Eurofins | Steins Laboratorium A/S
Søren Thode
Laboratoriet er autoriseret af Plantedirektoratet til at foretage kemiske
undersøgelser af foderstoffer, gødning og jordforbedringsmidler m.m. samt
af jordprøver.
Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke
gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Eurofins
Steins Laboratorium A/S.
Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Eurofins | Steins
Laboratorium A/S.
CERT9DEG/FHN/20070501
-----------------------------------------------------Steins Laboratorium A/S
Vejen, den 19.10.2007
Side 2 af 2
Botanisk Have, København Journal nr.: B207-18160
Hestetorvet 1B
4000 Roskilde
Att: Bihrmann
Prøvningsrapport
Journal: B207-18160-01 Mærkning: Welwitschia mirabilisProdukt:
Nr Parameter Metode Resultat Enhed
24757 Tørstof % 39,0 %
Laboratoriet er autoriseret af Plantedirektoratet til at foretage kemiske
undersøgelser af foderstoffer, gødning og jordforbedringsmidler m.m. samt
af jordprøver.
Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke
gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Eurofins
Steins Laboratorium A/S.
Spørgsmål til denne analyserapport bedes rettet til Eurofins | Steins
Laboratorium A/S.
CERT9DEG/FHN/20070501
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Bilag 4.

Skematisk taksonomisk oversigt.
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Bilag 5.

Fotos fra habitat.

Namib ørkenen er et meget specielt miljø, som kun meget få planter har været i
stand til at tilpasse sig. Her er en han fra det centrale vest Namibia; Welwitschia
Plains, som siges at være 1500 år gammel. Det er nok den mest fotograferede
Welwitschia.

Han og hun plante fra Namibia. Omkring 800-1000 år gamle.

Probergrothius sexpunctatus tæge. Welwitschias helt egen skade/nyttedyr.
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Det starter som to blade, men efterhånden som stammen vokser, spalter de
enkelte blade, og det ender med en mængde strimler.

Nogle planters blade spalter meget op, andre kun lidt.

Nogle planter bevarer den enkelte stamme, mens andre får en bølget karakter.

Den hunlige kogle. Tidligt stadie samt blomstring.
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Moden og afgivende frø til vinden.

Hanlig kogle.

Ud over bestøvning af
Svampen Aspergillus niger koster
mange frø livet, op til 80%.
Probergrothius sexpunctatus
tægen, har jeg iagttaget bestøvning
af sommerfugle.
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Planterne gror i forskellige habitat, nogle meget isoleret, andre i spredte grupper.

Roden er relativ tynd, og dens
hovedformål er at fæste planten. Kun i
år med større mængder regn vil den
optage vand i større mængde.

Der er kun få småplanter, men hver
hunplante skal jo kun få en voksen
søn og en voksen datter i løbet af sit
1000 årige liv.

I nogle områder, hvor grænsen for selv Welwitschia er nået, vil planterne sidde
dybt i jorden og have korte blade. I bedre habitat kan en stemme ses, og bladene
kan nå meters længde
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Prøvetagning 50 km V for Khorixas.
Luft- og jord fugtighed, pH, prøve til
ledetals test, temperatur i både jord og
luft.

Lejer i centret af Messum Krateret, i
forbindelse med målinger gennem
døgnet.

Fotos fra kultur.

Basis af 30 åring plante. Det ene blad er spaltet
fra stammen, men udgør morfologisk stadigt kun
et blad.

Ung hunlig kogle.

8 åring plante, hvor øverste
pælerod er blottet.

Hanlig kogle.

Afsluttende Projekt for Væksthusgartnerelev Bihrmann. Vilvorde/RTS 2009
- 35 -

Således ses de sædvanligvis i kultur. Ikke særlig charmerende ”potter”.

Fotos fra mine indledende forsøg.

Efter henholdsvis 0, 7, 15 og 30 dages kultur. Her er brugt et medie, hvis pore
volumen viste sig utilstrækkelig. Grundet manglende luftcirkulation omkring
rødderne, rådnede de. Temperaturen var 22oC.

6 måneders plante fra
indledende forsøg.

Fireårig plante med blottet rod. Med undtagelse
af ”stammen” er det svært at få øje på den
påståede lange, kraftige pælerod. Samtidig er
det værd at bemærke denne plante klarede
omplantningen uden men eller væsentlig
ændring i væksthastighed. Gennemgik ligeledes
en lignende omplantning et år tidligere.
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Fotos fra mine egentlige forsøg.

De friske frø.

24 timers opblødning i rigelige
mængde 1% Ataon/osmosevand.

De forskellige medier opvandes med
samme 1% Atamon opløsning.

Frøene sås i 15 millimeters dybde, og
så er det bare at vente.

4 dage

6 dage

21 dage

21 dage
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Planmæssig vækst efter 4 måneder.

Spæde start i agargel.

Klima rum.

Mig ved sterilbænk.

Fin udvikling af løvbladene efter 4 måneder i vævskultur.

Halvt år gamle planter udprikles.
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7 måneder og 15 måneder gamle plante. Manglen på lys sætter sine spor.

Fremtiden.

18 € ~ 135 kroner for 10 centimeter blade – i alt! Cirka 2 år.

Bilag 6.

Næringsstoffer.
Makronæring.
I lighed med alle andre organismer, er planter opbygget af atomer. De stoffer, der
bruges flest af i plantens opbygning er (ud over kulstof og ilt):
Kvælstof (N, som optages som NO3-), som er en essentiel bestanddel i blandt
andet aminosyrer, proteiner, klorofyl. Planter indeholder i almindelighed omkring 14%. Mangel ville give dårlig vækst.
Ligeledes er der et relativt højt indhold af fosfor (P, optages som H2PO4-), som
der ganske vist ikke skal bruges nær så meget af; 0,1-0,8%, men som er essentiel
i forbindelse med blandt andet de fedtstoffer der danner membranerne i
cellevægen samt energitransport i planten. Igen vil mangel give ringe vækst.
Da Welwitschia mirabilis har dette unikke poresystem for en ørkenplante, må jeg
formode kalium (K, optages som K+), er overordentlig væsentligt, da kalium netop
er en af de styrende faktorer i pore åbning/luknings processen. En gennemsnits
plante har fra 0,5-6%, på trods af, det ikke indgår i plantens egentlige struktur.
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Samtidig spiller kalium en væsentlig rolle i det osmotiske system; plantens evne til
at optage vand og næring. Havets nærhed taget i betragtning, kunne man forestille
sig, natrium (Na+) kunne have overtaget noget af denne funktion i den naturlige
habitat, men jeg har følt mig nødsaget til at ignorerer denne mulighed. Eventuelt
kalium mangel vil vise sig ved visning af det yderste af bladene, men da dette er
en naturlig proces hos Welwitschia mirabilis, er den indikator ikke anvendelig.! Et
overskud af kalium kan virke hæmmende på optagelsen af andre letmetaller så
som magnesium og calcium.
Calcium (Ca, optages som Ca++) indgår i cellevæge og bruges i forbindelse med
kvælstofstofskiftet. Der findes 0,2-3,5% i almindelige planter. Der burde frigives
nok fra de mineralske medier, men da der ikke sker en forgiftning ved overdrevent
gødskning har jeg valgt at bruge samme gødning til alle kulturer. Mangel vil give
ringe vækst, både i blade og rødder. Kan også tilføres ved overbrusning, da
calcium kan optages direkte i bladene.

Mikronæringsstoffer.
De stoffer, som bruges i væsentlig mindre mængder er:
Magnesium (Mg, optages som Mg++) er det centrale atom i klorofyl og indgår
ligeledes i fosforstofskiftet og enzymer. Mangel giver misfarvning af bladene. Der
vil i almindelighed være 0,1-0,8% i en plante.
Svovl (S, optages som SO2 fra luften og SO4-- fra jorden) indgår i aminosyrer (der
igen indgår i proteiner), hormoner og vitaminer. Indholdet af en gennemsnitsplante
kan svinge fra 0,05-1%.
De øvrige stoffer findes i væsentlig lavere koncentrationer. Mangan (Mn, optages
som Mn++) indgår ikke i plantens egentlige væv, men virker som katalysator i
mange processer. Mangel giver misfarvning i bladenes yderste (ældste) del.
Overskud kan virke hæmmende på jernoptagelsen. Niveauet ligger på 15-800
ppm.
Jern Fe, optages som Fe++) har betydning for plantens ånding og indgår i
klorofyldannelsen. Mangel vil vise sig som et relativt lyst område i bladenes
inderste (yngste) del. En gennemsnits plante har fra 25-300 ppm.
Kobber (Cu, optages som Cu++) indgår i specifikke enzymer. Mangel giver et
relativt lyst eller kobberfarvet område i bladenes inderste (yngste) del, men en
plante har ikke mere end 4-30 ppm.
Zink (Zn, optages i komplekse forbindelser) indgår i ganske få, men vigtige
processer. Mangel kan give misvækst, og skal i almindelighed ligge på 15-100
ppm.
Bor (B, optages som blandt andet H3BO3 og Na2B4O7) indgår i forbindelse med
ånding og kulhydrattransport. Mangel giver calcium-lignende symptomer; skader
på ny vækst, både i blade og rod. For at planter fungerer optimalt, skal de
indeholde 5-75 ppm bor.
Molybdæn (Mo, optagelsen ikke klarlagt) bruges af planten til at reducere
mængden af nitrat og nitrit samt til indlejring/binding af kvælstof. Hvordan mangel
viser sig på Welwitschia mirabilis tør jeg ikke sige – eller undersøge, men
almindelige planter har 0,1-5 ppm.
Natrium (Na, optages som Na+) er vigtigt for mange kystplanter, og bliver blandt
andet brugt i forbindelse med styring af det osmotiske tryk. Ligeledes syntes det at
have en betydning i forbindelse med C4 fotosyntese, men indholdet bør ikke være
højere end 0,1 ppm. Welwitschia mirabilis er ikke en C4 plante; C4 er et noget
nyere udviklet system.
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Klor (Cl, optages som Cl-) indgår i fotosyntesen. Der vil i almindelig forefindes
100-10000 ppm.
Planter fra ærteblomstfamilien, der er kvælstoffikserende, kan som nogen af de
eneste indeholde forsvindende små, men essentielle mængder svovl, men kun i
området omkring 0,1 ppm.
Udover disse grundstoffer udgøre kulstof (C, optages som CO2) en yderst
væsentlig bestanddel af planterne, der kan være omkring 44% i en plante. De
optager det fra luften, og da jeg som nævne har en ualmindelig lille mængde
plante per kvadratmeter, skønner jeg, kunstig tilsætning vil være overflødig.
Hvis den faktiske mængde levende plante per kvadratmeter er høj, kan tilførsel af
CO2 gavne, da planterne forbruger en stor del af luftens CO2 i forbindelse med
fotosyntesen: 6H2O (vand) + 6CO2 (kuldioxid)+ lys → C6H12O6 (druesukker) + 6O2
(ilt).
Brint og ilt (H og O, optages som H2O) indgår ligeledes i plantens processer, og
bliver tilført ved vandingen. Der er omkring 44% ilt i en plante, og det indgår i
praktisk talt alle forbindelser. Brint er knapt så vigtigt, og der findes kun omkring
6% i en almindelig plante.

Bilag 7.

Prøvetagning i Namib Ørkenen, Namibia.
Jordbundsundersøgelser i Namib Ørkenen.
På trods af disse data kommer for sent, til at blive taget i betragtning i forbindelse
med de egentlige forsøg, vil jeg medtage dem som bilag. De understøtter i vid
omfang de antagelser, jeg byggede forsøgets faste parametre på, og som ikke er
tilgængelig andetsteds.
Jeg har analyseret de forhold, som jeg med mit yderst beskedne udstyr var i
stand til at måle inden for en acceptabel usikkerhed: Luft fugtighed gennem
dagen, pH værdier, jordtemperatur i forskellige dybder gennem dagen,
lufttemperaturen gennem dagen, fugtighed i jorden samt porevolumen. Ledetal er
målt på prøver hjembragt til formålet. Jeg har desværre ikke fået resultatet af
mineral analyser, som ikke kunne foretages på stedet.
Luft fugtigheden.
Luftfugtigheden er målt med bimetal måler, der er niveauleret før og efter
ekspeditionen. Målingen er foretaget i skyggen, 10 cm over jordoverfladen.
Måleren er overdækket for at undgå microregn. Usikkerheden er <5%
pH værdier.
pH værdierne er aflæst ved at cirka 100 gram jordprøven gennemskylles med 50
ml destilleret vand hvis pH værdi efterfølgende måles med multiindikator papir.
Usikkerheden er <0,25 pH.
Jordtemperatur.
Jordtemperaturen måles med spyd termometer med bimetallisk sensor. I videst
mulige omfang forsøges jorden uforstyrret. Usikkerheden er < 2oC.
Porevolumen.
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Måling af porevolumen er vanskelig, da den umiddelbart kun kan foretages af
opgravet jord. Når jorden opgraves ændres porevolumen radikalt, specielt
mængden af store porre øges ekstremt.
Jeg har derfor udviklet et system, der tager højde for dette, og samtidig kan
udføres med de primitive redskaber jeg havde mulighed for at medbringe – det var
et målebærer. En vægt havde unægteligt hjulpet.
De små porre er ikke med i beregningerne, da de er ganske uden betydning. De
fyldes før første opmåling (ved gennemvadning af jorden), og tømmes ikke i løbet
af forsøget.
Jorden gennemvædes med vand, og der gives 15 minutter til af lade mængden af
større pore tømmes til den omgivende jord. Herefter opgraves knapt en liter jord
(A). Huldet fyldes med fint, afmålt sand (A). Den anvendte mængde sand svarer til
jordprøvens oprindelige volumen (A). Det antages den opgravede mængde jord
(A+dA) indeholder en mængde vand, der svarer til den mellemstore porevolumen
(M). Det, som jordprøven (A+dA) fylder mere end den oprindelige volumen (A) er
en øgelse af de mellemstore (dM) og store pore (dS), forårsaget af opgravningen.
Prøven fyldes med vand. Denne påfyldte mængde svarer til øgelsen af den
mellemstore porevolumen (dM) af den ”forstyrrede” prøv samt den store
porevolumen (S+dS). Ved at fratrække forskellen mellem den ”forstyrrede”
jordprøves totale volumen (A+dA) og sandets volumen (A) fås dM+S+dS. Jorden
drænes, og den fjernede mængde vand svarer til volumen af den oprindelige store
porevolumen (S) samt volumen af store pore, forudsaget af opgravningen (dS).
Forskellen mellem den på hældte mængde og den af hældte svarer til øgelsen af
mellemstore pore (dM), forudsaget af opgravningen. Prøven tørres i solen
hvorefter den fyldes med en afmålt mængde vand (=dM+dS+S+M). Dette vand
hældes af igen (=dS+S) og forskellen mellem den på hældte og af hældte
mængde svarer til den opgravede prøves mellemstore pore volumen (dM+M). Ved
at fratrække dette fra den mængde, der skulle til at fylde den opgravede prøve
første gang svarer til fås øgelsen af mellemstor pore (dM), hvorefter man har den
præcise mængde mellemstore porevolumen af den oprindelige prøve (M).
Volumen af den store porevolumen fås ved at trække (dM fra (A+dA)-A) fra (S+dS)
– alle tal som er fremkommet ved tidligere målinger.
Usikkerheden ved disse målinger antages at være >10%, da der foretage
adskillige målinger, der har indflydelse på hinanden.
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A
B
C
D

Lokalitet
50 km V for Khorixas C39. 14o33m,20 o 25m.
Nord for Messum Krater. 14 o 20m,21 o 10m
Centrum af Messum 14 o 22m, 21 o 22m
Welwitschia Drive Øst 14 o 52m, 22 o 24m

Topografi
Skråning 30O
Flad
Flad
Flad

Medie type
Skiffer klipper med grus
Fint grus
Grus, bart
Fint grus

Ledetal
0,1
0,1
0,1
1,0

pH og luftfugtighed. Omkring 1. december. Gennemsnitsværdier.
Lokalitet
A
B
C
D
Snit

pH
i 10 cm
6,2
6,5
6,1
6,7
6,4

% luftfugtighed 10 cm over
7.00
14.00
18.00
70
58
53
65
52
49
90
56
59
70
48
43
74
54
51

% luftfugtighed i 10 cm dybde
7.00
14.00
18.00
56
57
58
49
50
48
72
72
70
40
38
40
54
54
54

Temperatur og porevolumen. Omkring 1. december. Gennemsnitsværdier.
Lokalitet
A
B
C
D
Snit

Porevolumen
Mellem Store
16,9
11,2
28,1
0,6
22,5
0
32,6
0
25
3

Temperatur i 10 cm højde
7.00
14.00
18.00
20
34
27
22
36
26
12
40
23
21
44
25
18,8
38,5
25,2

Temperatur i 10 cm dybde
7.00
14.00
18.00
29
32
40
26
38
41
27
34
38
35
37
43
29,2
35,2
40,5

Temperaturer ned gennem jorden. Målt klokken 18 i Messum Krater.
Jorddybde i cm 10
20
30
40
50
65
Temperatur i C
38
43
44
44
43
44
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