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Ágrip 
 
Gerð var tilraun með notkun kítósanlausnar við ræktun gúrkna (Cucumis sativus L.) í 

garðyrkjustöðinni að Laugalandi í Borgarfirði. Gúrkuplöntur (n=76) voru úðaðar 

þrisvar fyrstu fjórar vikur eftir sáningu með mismunandi sterkum kítósanlausnum 

framleiddum af Primex ehf. Meðferðarhópar voru þrír. Tveir fengu þynntar 

kítósanslausnir í tveimur styrkleikum (lausn:vatn = 1:3 og 1:9) og samanburðarhópur 

fékk eingöngu vatn. Sykruinnihald var mælt tvisvar yfir uppskerutímabilið með °brix-

mæli. Fylgst var með tilfellum sýktra plantna, en gúrkusýki (e. gummy stem blight) 

sem sveppurinn Didymella bryoniae veldur er algeng. Uppskera frá hverjum hópi var 

vigtuð daglega yfir allt uppskerutímabilið, sem náði frá 19. janúar til 2. apríl 2016, en 

uppskera/plöntu var ekki vigtuð.  

Marktæk áhrif kítósans á sykruinnihald fundust í seinni °brix-mælingu 

(P=0,0342) en ekki þeirri fyrri (P=0,524). Marktæk áhrif (P<0,001) þynnri 

kítósanlausnarinnar (1:9) fundust á tíðni (1,3%) sýkinga samanborið við 

samanburðarhópinn (18,4%). Áhrif sterkari kítósanlausnarinnar (1:3) voru nálægt því 

að vera marktæk (tíðni=7,9%; P=0,055). Marktækt hærri uppskera gúrkna mældist í 

1:9 meðferðarhópnum í fyrstu (P=0,048), fjórðu (P=0,033) og fimmtu (P=0,009) 

viku uppskerutímabilsins. Marktæk áhrif fundust ekki á heildaruppskeru. Rannsóknin 

bendir til þess að sterkar kítósanlausnir geti dregið úr uppskeru gúrkna. Hópurinn sem 

fékk þynnri lausnina (1:9) uppskar 4,04% meira en samanburðarhópurinn og hópurinn 

sem fékk sterkari lausnina (1:3) uppskar 3,62% minna en samanburðarhópurinn.   
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1 Inngangur	
1.1 Markmið og tilurð verkefnisins  
Árið 1997 var líftæknifyrirtækið Kítín ehf. (í dag Primex ehf.) stofnað með þann 

tilgang að nýta rækjuskel til framleiðslu kítósans. Rækjuskelin var þá úrgangsafurð og 

með nýtingu kítósans er verið að breyta úrgangsafurð í verðmæti. Uppistöðuefni 

rækjuskeljar er kítín og úr því má vinna efnið kítósan sem hægt er að nota til þess að 

auka vöxt og efla varnir plantna (Bektas & Euglem, 2015; Hadwiger, 2013). 

Framleiðsla Primex ehf. á kítósani er vottuð sem náttúruafurð af vottunarstofunni 

TÚN ehf. (Reglugerð um lífrænna framleiðslu landbúnaðarafurða og merkingar nr. 

74/2002) og gæti því verið fýsilegur kostur fyrir lífræna ræktendur á Íslandi. Kítósan 

hefur það framyfir mörg plöntulyf að það brotnar tiltölulega fljótt niður í náttúrunni 

(Aranaz o.fl., 2009) og hefur því ekki skaðleg áhrif á umhverfið líkt og mörg 

plöntulyf (Aktar, Sengupta & Chowdhury, 2009). 

Í ljósi þessa hefur Primex ehf. áhuga á því að rannsaka áhrif kítósans í ylrækt á 

Íslandi og hefur til þess þróað kítósanlausn fyrir garðyrkjubændur. Í þeim tilgangi að 

kanna gagnsemi efnisins í ylrækt var sett upp tilraun í gróðurhúsi að Laugalandi í 

Borgarfirði sem ræktar gúrkur (Cucumis sativus L.). Markmið verkefnisins eru að 

skoða hvort notkun kítósans hefur jákvæð áhrif á vöxt og/eða afköst plantnanna, 

heilbrigði þeirra og tíðni sveppasýkinga. 

 Rannsóknarspurningar verkefnisins eru :  

• Hefur úðun kítósans á gúrkuplöntur áhrif á uppskeru gúrkuplantna ? 

• Hefur úðun kítósans á gúrkuplöntur áhrif á gæði aldina ? 

• Hefur úðun kítósans á gúrkuplöntur áhrif á tíðni sveppasýkinga ? 

• Eru áhrif mismunandi eftir styrk kítósanlausnarinnar ? 

1.2 Kítósan 

1.2.1 Uppruni	kítósans	
Kítósan er helsta afleiða kítíns en það er unnið úr ytri stoðgrind krabbadýra 

(Crustacea). Kítín er helsta byggingareining stoðgrindar krabbadýra líkt og sellulósi er 

hjá plöntum (Hadwiger, 2013). Það má einnig finna í ytri stoðgrind ýmissa skordýra 

og frumuveggjum sveppa (Deepmala, Hemantaranjan, Barthi & Bhanu, 2014). Kítín 

er önnur algengasta fjölliðan í náttúrunni (Aranaz o.fl., 2009) og er að finna á þremur 
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byggingarformum í náttúrunni, α-, β-, og γ- kítín. Flokkunin byggist á því hvernig 

keðjurnar liggja saman. Algengasta formið er α- kítín en þá liggja keðjurnar 

andsamsíða (e. antiparallel) hver annarri. Það hefur jafnframt verið mest rannsakað. 

Keðjur β-kítíns liggja samsíða á hver aðra og γ- kítín liggur þannig að þriðja hver 

keðja leggst gagnstæð við hinar. γ- kítín er þó talið vera einhverskonar aflögun á α- 

eða β- kítíni (Kurita, 2006). 

1.2.2 Bygging	kítósans	
Kítín og kítósan eru mislangar línulegar fjölsykrusameindir glúkósamíns (Mynd 1). 

Kítín inniheldur aðallega N-asetýl-D-glúkósamín, en kítósan er samsett úr því sama 

ásamt  D-glúkósamíni (2-amínó-2-deoxý-glúkósi) sem verður í ríkara mæli (>50%) en 

N-asetýl-D-glúkósamín  (Aranaz o.fl, 2009).  

Byggingu kítíns og kítósans svipar til byggingar sellulósa að því leyti að öll 

efnin hafa sterk β(1-4) tengi. Lausnir kítósans geta einnig þornað og myndað filmu 

líkt og sellófan (e. cellophane) úr sellulósafjölliðu (Hadwiger, 2013). Vegna 

amínóhópanna (-NH2) sem kítósan inniheldur eru eiginleikar þess frábrugðnir 

eiginleikum kítíns og sellulósa (Hadwiger, 2013).  

 
Mynd 1. Einingar úr keðjum kítíns og kítósans (Hadwiger, 2013). 

 

1.2.3 Eiginleikar	kítósans	
Kítósan er ekki hrein keðja af D-glúkósamíni en hlutfall N-asetýl-D-glúkósamíns er 

misjafnt og það hlutfall byggist aðallega á framleiðsluferlinu (Hadwiger, 2013). 

Vegna lágs hlutfalls D-glúkósamíns hópa í kítíni er það óleysanlegt í súrri lausn 
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(pH<7). Í kítósani er hlutfallið hærra sem gerir það leysanlegt í súrri lausn (Aranaz 

o.fl, 2009). Amínóhóparnir sem kítósanið inniheldur eru hvarfgjarnir og geta hvarfast 

líkt og fjölkatjóna (e. polycationic) próteinsameindir (Hadwiger, 2013). Plöntur geta 

tekið kítósan upp þegar það er í lausn (Hadwiger, 2013). Kítínasi í vefjum plöntunnar 

getur greitt leiðina fyrir kítósanið inn í frumurnar og klippt það til svo að stærð og 

efnainnihald verði plöntunni sem hagstæðast (Hadwiger, 2013). Þegar kítósan brotnar 

niður losna skaðlausar fásykrur sem safnast ekki upp í frumum annarra lífvera 

(Aranaz o.fl, 2009). Kítósan er því skaðlaust umhverfinu. 

1.2.4 Áhrif	kítósans	á	plöntur	
Notkun kítósans á plöntur hefur verið rannsökuð og sýnt fram á jákvæð áhrif. Áhrif 

fara þó mikið eftir kítósan afleiðunni, styrk, fjölda asetýlhópa, seigju þess og aðferð 

við notkun (El Hadrami, 2010). Aðferðir við notkun eru margar en m.a. er hægt að 

blanda kítósani á föstuformi við jarðveg, vökva með kítósan lausn eða úða því á 

plöntur eða jafnvel fræ (Bautista-Banos o.fl., 2006). Í ritgerðinni er aðallega fjallað 

um áhrif úðunar kítósanlausna á plöntur.  

El-Tantawy (2009) sýndi að úðun kítósans á tómatplöntur (Lycopersicum 

esculentum Mill.) getur haft jákvæð áhrif á vöxt þeirra. Úðun kítósans olli auknum 

hæðarvexti, fleiri greinum og laufblöðum ásamt því að auka rótarvöxt og fjölda 

litkorna (e. chloroplast) til ljóstillífunar. Rannsóknin sýndi einnig betri lifun 

tómatplantna sem fengu kítósanmeðferð og aukna uppskeru. Ekki var greint frá 

styrkleika kítósanlausnar né tíðni meðferða. 

Rannsókn sem framkvæmd var á belgjurt (Phaseolus vulgaris L. cv. Super 

Stryke) sýndi einnig fram á aukinn vöxt og aukinn fjölda litkorna en mikilvægur 

þáttur var styrkleiki kítósanlausnarinnar sem notuð var (Sheikha & AL-Malki, 2011). 

Plönturnar voru úðaðar þrisvar, 40, 50 og 60 dögum frá sáningu með 1%, 2% og 4% 

lausnum. Fram kom að til þess að nýta kítósan til vaxtarauka þarf að finna heppilegan 

styrkleika en notkun sterkari lausnar þýði ekki endilega aukinn vöxt. Þvert á móti 

getur of sterk lausn (4%) haft neikvæð áhrif á vöxt samanborið við viðmiðunarhóp 

sem fékk enga kítósan meðferð.  

Rannsókn Kahn ofl. (2002) leiddi í ljós að með úðun kítósans á plönturnar 

mátti sjá aukna virkni loftaugna og hærra útgufunarhlutfall í laufblöðum maísplantna 

(Zea mays) og sojabauna (Glycine max (L.) Merr). Sú rannsókn sýndi hinsvegar ekki 
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marktæka aukningu á vexti plantnanna. Ekki var greint frá styrkleika lausna í 

greininni né tíðni meðferða. 

Í tilraun Bittelli ofl. (2000) voru paprikuplöntur (Capsicum sp.) úðaðar með 

0,1% kítósanlausn einu sinni í viku yfir 47 daga tímabil, þar sem hver planta fékk um 

0,02 g af kítósani. Í ljós kom að vatnsnýtni úðaðra plantna var töluvert betri en hjá 

viðmiðunarhóp sem fékk enga kítósan meðferð. Úðaðar plöntur notuðu 26% minna 

vatn og útgufun var minni en enginn marktækur munur var á uppskeru og lífmassa 

milli tilraunahópa. Framleiðni plantnanna var því svipuð þrátt fyrir minni 

vatnsupptöku. Í ljós kom einnig að veikari lausn (0,01%) sýndi fram á minni áhrif en 

sterkari lausn (1%) sýndi ekki fram á aukin áhrif sem bendir til þess að styrkleiki 

lausnar skipti máli. 

Einnig er talið að varnarviðbrögð plantna megi auka með notkun kítósans. Iriti 

o.fl. (2009) leiddu í ljós að minnkun útgufunar á baunaplöntu (Phaseolus vulgaris L.) 

stafaði af auknu magni dvala- og streituhormónsins abiskisínsýru (e. abiscisic acid 

(ABA) í laufblöðum úðuðum með kítósani. Það stuðlar að lokun loftaugna í 

vatnsskorti og hindrar frekari útgufun og hvetur til myndunar á vatnssæknum 

próteinum sem verja himnur fyrir áhrifum þurrks (Taiz, Zeiger, Møller & Murphy, 

2015).  

Mólmassi (e. molecular weight) kítósansameindanna getur haft áhrif á virkni 

varnarviðbragða hjá plöntum (Kulikov, Chirkov, Il’ina, Lopatin & Varlamov, 2005). 

Mögulega er það vegna þess að minni einingar kítósans eiga greiðari leið inn í frumur 

plantna þar sem þær hafa hvetjandi áhrif á varnarviðbrögð (Kulikov o.fl., 2005). 

1.2.5 Virkni	gegn	örverum	
Áhrif kítíns og kítósans á vöxt sveppa hafa verið skoðuð. Kítósan hefur almennt 

breiðvirkari áhrif gegn sveppum en kítín (Allan & Hadwiger, 1979). Stærð kítósan 

sameindanna hefur einnig áhrif ásamt styrkleika lausnarinnar og gerð frumuveggjar 

sveppanna (Allan & Hadwiger, 1979). Allan og Hadwiger (1979) framkvæmdu tilraun 

á rannsóknarstofu og sýndu fram á að 0,01% kítósanlausn virkar vel gegn sveppum 

sem innihalda hvorki kítín né kítósan í veggjum sínum en virðist ekki vinna á nema 

hluta sveppa sem hafa kítín. Kítósan virðist ekki vinna gegn sveppum sem hafa 

kítósan í veggjum sínum að minnsta kosti ekki við þann styrkleika lausnar sem þau 

könnuðu í rannsókn sinni.  
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 Kítósan verkar einnig gegn bakteríum en hafa meiri virkni gegn gram-

jákvæðum en gram-neikvæðum bakteríum (No, Park, Lee & Meyers, 2002). Áhrifin 

eru breytileg eftir mólmassa kítósansins, gerð leysis og sýrustigi. Hærri mólmassi gaf 

almennt minni virkni gegn gram-neikvæðum bakteríum en slíkt var ekki að sjá hjá 

gram-jákvæðum bakteríum. Virkni kítósans í ediksýru, mjólkursýru og maurasýru var 

almennt meiri en virkni kítósans í própíónsýru og askorbínsýru. Lægra sýrustig leiddi 

einnig til betri virkni gegn bakteríum (No o.fl., 2002). 

1.3 Gúrkurækt 
Gúrkuplantan er einær vafningsjurt af graskersætt. Hún er hitakær planta og þrífst 

eingöngu í gróðurhúsum hérlendis. Tvær megingerðir gúrkna eru ræktaðar, 

hefðbundnar gúrkur og þrúgugúrkur (Garðar R. Árnason, 2001). Hér verður fjallað 

um hefðbundnar gúrkur. 

Plantan er hærð og getur orðið mjög löng. Klifurþræðir myndast úr blaðöxlum 

og hliðarsprotar þannig að snyrta verður plönturnar. Blöð plöntunnar eru stór, oddmjó 

og sepótt (Garðar R. Árnason, 2001). Gúrkuplöntur eru tvíkynja en mynda einkynja 

blóm með fimm gul krónublöð. Aldin myndast án frjóvgunar en frjóvgist aldin er það 

ósöluhæft. Því eru ræktuð afbrigði hérlendis sem mynda einungis kvenblóm (Garðar 

R. Árnason, 2001). Útlit aldina eru mismunandi eftir afbrigðum en algengt er að lengd 

aldina séu um 40 cm, yfirborð þeirra slétt og grænt að lit (Garðar R. Árnason, 1993a).  

Ræktunarferlið skiptist í þrjú tímabil sem hér verða kölluð uppeldis-, 

uppvaxtar- og uppskerutímabil. Uppeldistímabil nær frá sáningu og þangað til plantan 

hefur náð um þriggja vikna aldri. Þá er henni plantað út í uppskeruhúsi. Þá hefst 

uppvaxtartímabil sem nær þar til plantan fer að blómstra og mynda aldin. Á 

uppskerutímabili eru aldin uppskorin.  

1.3.1 Sjúkdómar	í	gúrkum	
Gúrkuplöntur eru viðkvæmar fyrir sjúkdómum af völdum sveppa. Þar má nefna 

grásvepp (Botrytis cinerea), mjöldögg (Podosphaera xanthii), egggrósveppi 

(oomycete) af Pythium ættkvíslinni og gúrkusýki (Didymella bryoniae einnig þekkt 

sem Mycosphaerella melonis) (Garðar R. Árnason, 2001).  

 Ástæður og orsakir sveppasjúkdóma geta verið margvíslegar. Afkastamiklar 

plöntur undir miklu álagi eru veikari fyrir sveppasjúkdómum. Áburðargjöf og 

loftslagsskilyrði geta einnig haft áhrif á að frumuveggir verða ekki nógu sterkir til 

þess að halda sveppum frá. Loftslagsþættir innan gróðurhússins hafa einnig mikil 
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áhrif. Hátt rakastig eykur líkur á sveppagróðri og erfitt getur verið að ná því niður án 

þess að hækka hitastig og auka útgufun plantnanna í kjölfarið (Garðar R. Árnason, 

2001).  

Í hefðbundinni ræktun má gefa fyrirbyggjandi eða læknandi sveppalyf t.d. 

Rovral®, Ronilan®, Previcur® og Euparen®. Vel hefur gefist að fyrirbyggja slíkar 

sýkingar sé plöntunum gefið lyfið gegnum vökvunarkerfi skömmu eftir útplöntun í 

uppskeruhús (Garðar R. Árnason, 2001). Ókostur við notkun á slíkum lyfjum er að 

þau geta haft skaðleg áhrif á umhverfið. Sem dæmi má nefna með lyfið Euparen® en 

það hefur mjög skaðleg áhrif á sníkjuvespu sem nýtt er sem lífræn vörn gegn mjöllús 

(Garðar R. Árnason, 1993b). Í lífrænni ræktun eru slík lyf ekki leyfileg. 

Til þess að lágmarka hættu á sveppasýkingum er mikilvægt að hafa aðstæður í 

uppeldi sem bestar til þess að upp komi heilbrigðar plöntur sem síður sýkjast (Garðar 

R. Árnason 2001). 

1.3.2 Gúrkusýki	(Didymella	bryoniae)	
Mycosphaerella sveppurinn, sem einnig gengur undir nafninu Didymella bryoniae, 

leggst aðallega á plöntur af graskersætt (Cucurbitaceae) eins og gúrkur og veldur 

svokallaðri gúrkusýki (e. gummy stem blight) í gúrkuplöntum (Keinath, 2011). 

Sveppurinn er algengur hérlendis og virðist alltaf vera til staðar í gróðurhúsunum og 

veldur því ekki faröldrum (Halldór Sverrisson, 1983; Þórhallur Bjarnason, 

garðyrkjubóndi, munnleg heimild, 6. apríl 2016). Hann herjar á plöntur sem eiga undir 

högg að sæka sökum veikleika. Aðalveikleiki gúrkuplantna eru álagssprungur neðst á 

stöngli (Þórhallur Bjarnason, garðyrkjubóndi, munnleg heimild, 26. nóvember 2015). 

Uppgufun viðheldur upptöku vatns með því að viðhalda undirþrýstingi innan 

plöntunnar (Taiz o.fl, 2015). Þegar ljós eru slökkt lokast loftaugu laufblaðanna og 

uppgufun hættir (Taiz o.fl, 2015). Þessi veikleiki er rakinn til þess að vatnsþrýstingur 

innan plöntunnar verður mikill og þegar plantan hefur engin aldin til þess að dæla 

vatninu í eru það yfirfullar viðaræðar sem láta undan neðst á stönglinum (Þórhallur 

Bjarnason, munnleg heimild, 26. nóvember 2015). Þá situr plantan eftir með opin og 

rök sár sem bjóða uppá kjöraðstæður fyrir sveppavöxt (Mynd 2). Gúrkusýki veldur 

bæði afföllum á plöntum og á aldinum og reynst hefur erfitt að meðhöndla hann með 

lyfjum (Garðar R. Árnason, 2001).  
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Mynd 2. Vinstramegin er heilbrigð gúrkuplanta með ósýktan stöngul. Hægramegin er sýkt gúrkuplanta 
með sprungur neðst á stöngli (Ljósm. Brynhildur Svava Ólafsdóttir) 

Didymella bryoniae lifir sníkjulífi (e. necrothrophic) með því markmiði að 

drepa hýsil sinn og nærast á leifunum (Keinath, 2011). Didymella bryoniae getur lagst 

á alla hluta plöntunnar sem hún sýkir en algengast er að hún nái fótfestu í opnum 

sárum á plöntunni (Keinath, 2011). Sveppurinn þrífst afar vel í hlýju og röku umhverfi 

gróðurhúsa og getur lifað í plöntuleifum í allt að tvö ár (Keinath, 2011). Eftir að hann 

hefur náð fótfestu í skemmdum vef plöntu verður ör vöxtur sem byrjar sem 

blautrotnun. Blettirnir þorna, dökkna að lit og byrja að springa (Garðar R. Árnason, 

1993a). Stækkun sprungins vefs getur numið hálfum sentimetra á 12 klukkustundum 

(Keinath, 2011). Sveppurinn getur lagst á blóm sem og aldin af öllum stærðum og 

gerðum. Sýkingin kemur þá fram sem blautrotnun við blómendann en stundum eru 

engin ytri einkenni nema að aldin eru mjórri í annan endann og ekki jafn stinn og 

ósýkt aldin. Innan fárra daga frá tínslu byrjar slíkt aldin að rotna (Garðar R. Árnason, 

1993a).  

1.4 Gæðamat 
Útlit og lögun aldina gefur góða hugmynd um ytri gæði þeirra en fallegt útlit segir 

ekki til um efnainnihald og bragð. Til þess að meta bragðgæði afurða er hægt að gera 

°Brix-mælingu (Kleinhenz & Bumgarner, 2012). Þá er hlutfall uppleystra efna metið 

sem gefur til kynna hversu sæt afurðin er á bragðið. Með heilbrigðum og 

sterkbyggðum plöntum ættu að fást góð aldin (Garðar R. Árnason, 2001).  
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2 Efni	og	aðferðir	
 
Tilraun á gúrkum var sett upp í garðyrkjustöðinni að Laugalandi í Borgarfirði veturinn 

2015-2016, til að meta áhrif notkunar á kítósani í tveimur styrkleikum. 

2.1 Ræktunarferli á Laugalandi 
Notast er við afbrigðið Toploader frá Enza Zaden. Ræktunarferlið skiptist í þrjú 

tímabil: uppeldistímabil sem varir í þrjár vikur, uppvaxtartímabil sem varir í þrjár 

vikur og uppskerutímabil sem varir í tíu til tólf vikur. 

Uppeldistímabil – ungplöntur: Fræjum er sáð í steinullarkubba sem komið er 

fyrir á borðum með flóð/fjöru vökvunarkerfi (e. Ebb & flow) í uppeldishúsi. Hitastig 

er 24°C yfir daginn og 23°C yfir nótt. Lýsing hjá ungplöntum er í 18 klukkustundir 

yfir daginn en frá klukkan 22.00 til 04.00 er slökkt á lömpunum. Eftir því sem 

plönturnar eldast og nær dregur útplöntun er nóttin stytt jafnt og þétt í fjórar 

klukkustundir. Rakastig hjá ungplöntum með lítinn blaðmassa er 50-60%. Þar vaxa 

plönturnar til þriggja vikna aldurs og eftir það eru þær fluttar yfir í uppskeruhús.  

Uppvaxtartímabil – vöxtur fyrir uppskeru: Ungplöntunum er komið fyrir 

tveimur saman í einn 18 lítra pott fullan af vikri (Jarðefnaiðnaður ehf, Þorlákshöfn) 

(Mynd 3). Pottunum er raðað endilangt eftir 

húsinu og plönturnar í pottinum tilheyra þá 

sitthvorri röðinni. Hitastig í húsum fyrir 

uppskerutíð eru 22°C á næturna en 23°C á 

daginn. Lýsing er hjá fullvöxnum plöntum í 

20 tíma á sólahring frá klukkan 02.00 til 

22.00. Vökvunarkerfi í uppskeruhúsi kallast 

dropavökvun. Vökvun hjá fullvaxta plöntum 

er með dropavökvun á hálftíma fresti yfir 

daginn í þrjár mínútur í senn. Engin vökvun 

er yfir næturtímann þegar slökkt er á 

lömpunum. Rakastig fer vaxandi með 

auknum blaðmassa. Hver planta fær 90 ml í 

hverri vökvun eða 3,8 lítra yfir sólahring. 

Þremur til fjórum dögum eftir útplöntun er 

sveppalyfinu Previcur® blandað út í 

Mynd 3. Tveimur steinullarkubbum er komið 
fyrir í stórum potti sem mynda tvær raðir í 
gróðurhúsinu (Ljósm. Brynhildur Svava 
Ólafsdóttir). 
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vökvunarbúnað og einni viku eftir útplöntun er sveppalyfinu Rovral® blandað í 

vökvunarbúnað. Um fimm vikna aldur plantnanna er ránmaurnum Amblyseius 

cucumeris komið fyrir í húsunum gegn tripsi . 

Uppskerutímabil – aldinmyndun: Uppskera hefst yfirleitt við sex vikna aldur 

plantnanna. Uppskorið er daglega. Hitastig er 19,5°C á næturna en 23°C á daginn. 

Meðalhiti yfir sólahringinn á að vera hærri en 21°C. Ef hitastig fer yfir 25,5°C opnast 

gluggar. Rakastig fer upp í 70-80% hjá fullvöxnum plöntum á uppskerutímabilinu. 

Um tíu vikna aldur plantnanna er 100 pokum með ránmítlunum Amblyseius swirskii 

komið fyrir í húsum gegn spunamaur (Tetranychus urticae). 

Eftirfarandi þættir eru óháðir tímabili: Uppsett afl lýsingar er 250W/m2  með 

600W háþrýstinatríumlampa (Gavita, Noregi). Áburður er gefinn í gegnum 

vökvunarbúnað. Notast er við tvær gerðir af áburði til helminga. Önnur gerðin er 

kalksaltpétur (Van Iperen International, calcium nitrat 15,5-0-0+26,3CaO) með 

eftirfarandi samsetningu: heildar N: 15,5% þar af 14,4% á formi NO3-N og 1,1% á 

formi NH4-N; 26,3%, CaO og 18,8%, Ca. Hinn er alhliða blanda frá Bröste (Pioner 

Basis A 7-5-29) með eftirfarandi samsetningu : heildar N: 7,4% þar af 7,4% á formi 

NO3-N; heildar P: 4,5% þar af 4,5% auðleyst; K: 29%; Mg: 3,4%; S: 4,5% auk 

snefilefna B, Cu, Fe, Mn, Mo og Zn. Leiðnitala áburðar er 3,2 mS og sýrustig 

áburðarvatns er haldið á bilinu pH 5,5-5,7. Koltvísýringur er gefinn og haldið í u.þ.b. 

900 ppm við lokaða glugga en 400 ppm við opna glugga. 

2.2 Uppsetning og framkvæmd tilraunar 
Tilraunaskipulagið miðaði að því að fara vel saman við daglegan rekstur á Laugalandi 

og skapa ekki mikið aukaálag fyrir starfsemina. Sáning í steinullarkubba fór fram 2. 

desember 2015 og þeim skipt í þrjá hópa eftir meðferðum. Hver hópur samanstóð af 

76 steinullarkubbum sem merktir voru með mismunandi merkingum til að auðkenna 

hópana allan ræktunartímann. Tveir hópar voru meðhöndlaðir með kítósan lausn frá 

Primex ehf. Einn hópur fékk kítósanlausn þynnta 1:9 með vatni (hópur 1:9), annar 

hópur fékk kítósanlausn þynnta 1:3 með vatni (hópur 1:3) og þriðji hópurinn var 

samanburðarhópur sem fékk eingöngu vatn (hópur 0:0). Fyrsta úðun var framkvæmd 

11. desember 2015 á blöð smáplantnanna og endurtekin 22. desember 2015 í 

uppeldishúsinu og úðað var 31. desember 2015 (um fjórum vikum frá sáningu) á blöð 

og stöngul plantnanna. Ekki var um blokkar tilraun að ræða heldur hafði hver hópur 
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eina röð í gróðurhúsinu. Hver röð er 30 m2 og því eru 2,53 plöntur/m2. Tilraunaraðir 

voru umkringdar með skjólbelti (Mynd 4). 

  
Mynd 4. Uppsetning tilraunar í uppskeruhúsi. Hópur 1:9 er í röð 4, hópur 1:3 í röð 7 og samanburðarhópur 
0:0 er í röð 14. 

Um þriggja vikna aldur (23. desember 2015) voru plönturnar fluttar úr 

uppeldishúsi yfir í uppskeruhús. Uppskera hófst 19. janúar eða tæpum sjö vikum frá 

sáningu og lauk 2. apríl 2016, tæpum 18 vikum frá sáningu. Söluhæfar gúrkur voru 

tíndar á hverjum degi úr hverjum hóp og uppskera vigtuð daglega og skráð fyrir hvern 

hóp. 

2.3 Eftirlitsmælingar 
Eftirlitsmælingar fóru fram í gegnum ræktunartölvu (Senmatic, Danmörk) og voru 

mælingar yfirfarnar á hverjum degi. Tölvan nemur hitastig, rakastig, magn vökvunar, 

sýrustig vökvunar, magn koltvísýrings og tíma lýsingar. Magn drens, leiðnitala og 

sýrustig er svo mælt handvirkt hvern dag en sýrustig drens er mælt með strimlum af 

og til í gegnum tímabilið. 
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2.4 Sykruinnihald 
Gerðar voru tvær gæðamælingar á gúrkum gegnum tilraunina. Um er að ræða brix 

mælingar með þar til gerðum brixmæli (Pocket Refractometer PAL-1, ATAGO, 

Tokyo, Japan) sem mælir sykrumagn í gúrkunum.  

Um það bil 7 vikum (20. janúar 2016) og 14 vikum (7. mars 2016) frá sáningu 

voru fengnar af handahófi úr hverjum hópi fjórar gúrkur til brixmælinga. Mælingar 

fóru fram næsta dag. Aðferðin var samkvæmt bæklingi frá Ohio háskóla (Kleinhenz & 

Bumgarner, 2012). Um það bil eins sentímetra breiður biti var skorinn úr miðju 

gúrkunnar, skrælaður og settur í blandara. Úr blandaranum var gúrkuhræran færð yfir 

í grisju og vökvinn kreistur úr á mælinn. Til viðmiðunar við gúrkuvökvann var eimað 

vatn skimað í mælinum á milli allra mælinga á gúrkum. Það er gert til þess að 

núllstilla mælinn en eimað vatn á að mælast 0%.  

2.5 Heilbrigði 
Gerð var úttekt á heilbrigði plantna með áherslu á neðsta hluta stönguls. Vandamál 

með blautan stofn sem er viðkvæmur fyrir sveppasýkingu er þekkt í 

garðyrkjustöðinni. Taldar voru plöntur með gúrkusýki í hverjum hópi þann 27. janúar 

2016 þegar plönturnar voru átta vikna gamlar. Fylgst var með einkennum þeirra ásamt 

lifun plantnanna í heild sinni.  

2.6 Úrvinnsla gagna 
Öll uppskerugögn voru sett upp í forritinu Microsoft Excel. Kí-kvaðrat próf fyrir tíðni 

sýkinga var framkvæmt í forritinu SAS Enterprise guide. Marktækur munur fannst 

þegar P<0,05. Á brixmælingum var gerð eins þáttar fervikagreining í forritinu SAS 

Enterprise Guide. Tukey-próf var notað til að bera saman meðaltöl eftir 

fervikagreiningu til að finna milli hvaða meðferða var marktækur munur. Til að meta 

áhrif meðferða á uppskeru voru gögnin skoðuð á tvo vegu. Fyrst var meðaltal 

uppskeru hverrar viku reiknað þannig að vikur voru endurtekningar (n=11). Til að 

uppfylla kröfur um normaldreifingu var gögnunum varpað yfir á lógaritmískan kvarða 

þannig að tíulogrinn var tekinn af öllum mælingum. Eftir vörpun stóðust gögnin betur 

normaldreifingu og stóðust normaldreifingarprófin Cramer-von Mises og 

Kolmogorov-Smirnov í SAS Enterprise guide. Gert var parað t-próf í forritinu 

Microsoft Excel um áhrif meðferða á uppskeru hverrar viku. Samtals voru gerð þrjú 

pöruð t-próf (e. 2-tailed paired t-test) milli meðferða 1:3 og 1:9, 1:3 og 0:0 og 0:0 og 
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1:9. En vegna mikilla sveiflna í uppskerutölum var einnig skoðað hvort marktækur 

munur væri á daglegri uppskeru milli samanburðarhóps og meðferðarhópa innan 

vikna (n=7 endurtekningar) og til þess var gert parað-t próf í SAS Enterprise Guide 

með óbreyttum gögnum fyrir allar ellefu uppskeruvikur. Prófin voru alls 22. 

 



13 
 

3 Niðurstöður	
3.1  Sykruinnihald 
Brix-mælingar voru gerðar 20. janúar á öðrum degi uppskeru (þremur vikum frá 

síðustu úðun) og 7. mars í sjöundu viku uppskeru (tíu vikum frá síðustu úðun). Fjórar 

gúrkur úr hverjum hóp voru valdar af handahófi og á þeim var framkvæmd brix-

mæling. Sykrumagn gúrknanna var á bilinu 3,1%-3,8% (Mynd 5). Ekki var 

marktækur munur á sykruinnihaldi meðferðarhópanna við fyrri mælingu (P=0,425). 

Við seinni mælingu var marktækur munur á sykruinnihaldi milli meðferðarhópa 1:9 

og 1:3 (P=0,034) en sykruinnihald meðferðarhóps 1:9 var talsvert lægra en 

samanburðarhóps. Marktækur munur var á sykruinnihaldi milli mælinga. 

Sykruinnihald samanburðarhóps (0:0) var marktækt hærra þann 7. mars en 20. janúar 

(P=0,014). Það sama gilti um sykruinnihald meðferðarhóps 1:3 (P=0,003). Ekki var 

marktækur munur milli mælinga á meðferðarhópi 1:9 (P=0,848). 

 

 
Mynd 5. Meðaltöl °Brix-mælinga (n=4) milli hópa og staðalfrávik þeirra á mismunandi mælingartímum. 

Mismunandi bókstafir sýna marktækan mun milli hópa á tilteknum mælingardegi, en * sýnir marktækan 

mun innan hóps á mismunandi uppskerutíma. 

 

3.2 Tíðni sýkinga á gúrkuplöntum 
Nokkur tilfelli af sýktum plöntum komu upp innan hópanna. Af hópunum þremur var 

mesta tíðni sýkingar á stöngli í hópi 0:0 sem fékk enga kítósanmeðhöndlun. Þar voru 
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14 plöntur sýktar (18,4%), þar af ein sem drapst vegna sýkingar á fyrstu vikum 

uppskeru. Í hópi 1:3 voru sex sýktar (7,9%) og í hópi 1:9 var ein sýkt (1,3%). 

Kí-kvaðratpróf sýndi marktæk áhrif kítósans gegn sýkingum í styrkleikanum 

1:9 (P<0,001) samanborið við samanburðarhópinn. Hvorki fundust marktæk áhrif 

kítósans í styrkleikanum 1:3 (P=0,055) né var marktækur munur á tíðni sýkinga milli 

kítósanmeðferðarhópanna (P=0,053).  

3.3 Uppskera 
Heildaruppskera söluhæfra gúrkna í hópunum yfir uppskerutímabilið var 4496,6 kg. 

Hópur 1:9 var uppskerumestur með 4,04% hærri uppskeru en samanburðarhópurinn. 

Hópur 1:3 var með minnstu uppskeruna sem var 3,62% minna en hjá 

samanburðarhópnum. Uppskera samanburðarhóps vó 1496,8 kg. Tafla 1 sýnir helstu 

uppskerugildi ásamt uppskerumagni hverrar plöntu miðað við fjölda plantna sem gaf 

uppskeru. Fjöldi plantna fyrir meðferðarhópa var n=76, en einni færri fyrir 

samanburðarhópinn þar sem ein planta drapst áður en hún hóf að mynda aldin. Parað 

t-próf á meðaltöl vikulegrar uppskeru í kítósanhópunum sýndi ekki marktækan mun 

við uppskeru samanburðarhópsins (P1:3=0,198 og P1:9=0,240), né fannst marktækur 

munur milli kítósanhópanna (P=0,060). Aftur á móti sýnir tafla 2 að marktækt meiri 

uppskera var af meðferðarhópi 1:9 en samanburðarhópi í fyrstu (P=0,048), fjórðu 

(P=0,033) og fimmtu (P=0,009) viku uppskerutímabilsins. 

 
Tafla  1. Heildaruppskera og meðaluppskera gúrkna á plöntu (n=76) í hópunum þremur og frávik 
heildaruppskeru frá samanburðarhópi. 

Meðferð Samanburðar-
hópur 

Kítósan 
þynnt 1:3 

Kítósan 
þynnt 1:9 

Heildaruppskera (kg) 1496,79 1442,54 1557,27 

Frávik frá 
samanburðarhópi   -3,62% 4,04% 

Meðaluppskera á 
plöntu (kg) 19,96* 18,98 20,49 

*n=75 
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Tafla  2. Meðaluppskera á dag innan viku fyrir allar vikurnar ásamt staðalfrávikum og P-gildum úr 
pöruðum t-prófum meðferðarhópa við samanburðarhóp. 

  Dagleg meðaluppskera hverrar viku (kg) og 
staðalfrávik Parað t-próf við samanburðarhóp 

Vika 0:0 1:9 1:3 P gildi 1:9 P gildi 1:3 
1 11,5 (6,8) 14,3 (8,4) 12,6 (7,4) 0,048* 0,320 
2 21,7 (6,0) 21,5 (5,7) 22,2 (5,7) 0,783 0,684 
3 31,6 (5,4) 30,8 (5,1) 26,8 (6,5) 0,718 0,055 
4 21,7 (2,5) 26,3 (3,2) 20,5 (2,7) 0,033* 0,275 
5 16,5 (1,7) 20,8 (3,1) 16,1 (3,7) 0,009* 0,779 
6 20,8 (1,4) 19,7 (2,5) 20,8 (3,7) 0,338 0,986 
7 21,6 (2,5) 22,3 (4,5) 21,1 (3,7) 0,704 0,763 
8 19,0 (3,6) 20,6 (2,8) 18,9 (2,7) 0,384 0,948 
9 19,8 (6,5) 18,1 (4,0) 18,9 (1,8) 0,350 0,751 
10 18,4 (4,3) 17,4 (3,8) 17,0 (3,5) 0,687 0,301 
11 15,5 (4,3) 15,3 (1,3) 15,5 (2,7) 0,912 0,981 
X 19,8 (5,0) 20,6 (4,7) 19,1 (3,8) 0,240a 0,198a 

a Parað t-próf gert á meðalgildum daglegrar uppskeru á 11 vikna tímabil eftir vörpun gagna yfir á lógaritmískan 

kvarða 

* sýnir marktækan mun (P<0,05). 

 

Mynd 6 sýnir vikulegar uppskerutölur á plöntu fyrir hverja meðhöndlun. Athygli er 

vakin á því að eftir þriggja vikna uppskeru er lítill munur á meðferðarhópi 1:9 og 

samanburðarhópi en í fjórðu viku er meðferðarhópur 1:9 búinn að ná forskoti sem 

hélst út tímabilið. Uppskera í hópi 1:3 er lægri framan af uppskerutímabilinu en eftir 

sjöttu viku er hún sambærileg við hina hópana. 



16 
 

 
Mynd 6. Heildaruppskera hvers hóps ásamt uppskeru hverrar viku uppskerutímabilsins.  

Mynd 7 sýnir hvað uppskera hvers dags er breytileg ásamt því hversu breytileg hún er 

dag frá degi milli hópanna. 

 
Mynd 7. Dagleg uppskera gúrkna á plöntu hvers hóps á uppskerutímabilinu. 
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Mynd 8 sýnir hvernig uppskera þróast eftir vikum í gegnum tímabilið. Uppskera 

fyrstu þrjár vikurnar eykst skarpt en svo dregur aftur úr henni næstu tvær vikurnar en 

helst svo nokkuð stöðug þar til aftur fer að draga úr í síðustu viku 

uppskerutímabilsins. Vikuleg uppskera meðferðarhóps 1:3 verður ekki jafn mikil og 

hinna tveggja hópanna. Eins dregur ekki jafn mikið úr uppskeru meðferðarhóps 1:9 

við fjórðu og fimmtu viku líkt og hjá hinum tveimur hópunum. Þegar komið er fram í 

sjöttu viku er uppskera svipuð í öllum hópunum. 

 

 
Mynd 8. Vikuleg meðaluppskera gúrkna á plöntu hvers hóps á uppskerutímabilinu. 

Á mynd 9 sést hvernig hlutfall heildaruppskeru hverrar viku skiptist á milli 

meðferðarhópanna þriggja. 
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Mynd 9. Hlutfall uppskeru hvers meðferðarhóps af heildaruppskeru hverrar viku. 

Mynd 10 sýnir þá uppsöfnuðu uppskeru sem meðferðarhópur 1:9 hefur umfram 

viðmiðunarhópinn. Umframuppskeran er mest í byrjun en eftir því sem 

uppskerutímabilið líður verður munurinn minni. Í lok tímabilsins gefur 

meðferðarhópur 1:9 4,04% meiri heildaruppskeru en viðmiðunarhópurinn.  

 

 
Mynd 10. Vikuleg áhrif kítósanmeðferðar 1:9 á uppskeruaukningu gúrkna umfram samanburðarhóp. 
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4 Umræður	
Kítósan er náttúruafurð og notkun þess á plöntur hefur verið rannsökuð og sýnt fram á 

jákvæð áhrif þess á plöntur (El Hadrami, 2010). Kítósan gæti verið fýsilegur kostur 

fyrir ylrækt og jafnvel lífræna ræktendur á íslandi þar sem það er skaðlaust 

umhverfinu. Primex ehf. hefur þróað kítósanlausn og gagnsemi hennar við ylrækt var 

könnuð við gúrkurækt að Laugalandi Í Borgarfirði. Markmið verkefnisins voru að 

skoða hvort notkun kítósans hefur jákvæð áhrif á vöxt og/eða afköst plantnanna, 

heilbrigði þeirra, gæði gúrkna og tíðni sveppasýkinga. 

 

4.1 Sykruinnihald 
Þegar ný afurð er þróuð fyrir ylrækt og virkni hennar könnuð er nauðsynlegt að 

rannsaka hvort og hvaða áhrif hún hefur á gæði afurða. Útlit og lögun aldina er hluti 

af ytri gæðum en segir ekki til um bragðgæði. Til að mæla bragðgæði voru gerðar 

mælingar á sykruinnihaldi. Mælingargildin voru innan eðlilegra marka, sem eru á 

bilinu 2,2-5,4% (Kleinhenz  & Bumgarner, 2012). Enginn munur mældist milli 

meðferðahópa snemma á uppskerutímabilinu en þegar leið á uppskeruna hafði 

styrkleiki kítósanmeðferðar áhrif á sykruinnihald gúrkna, sem var marktækt hærra í 

meðferðarhópi 1:3 samanborið við meðferðarhóp 1:9. Aftur á móti var enginn munur 

við samanburðarhópinn. Það vekur upp spurningar hvort þynnri kítósanlausnin hamli 

á einhvern hátt uppsöfnun sykra. Áhugavert væri að skoða áhrif kítósans á 

sykruinnihald oftar yfir uppskerutímabilið til að fá betri mynd af áhrifunum. Afar 

mikilvægt er að fylgjast með hvort kítósan hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á 

sykruinnihald þar sem það er hluti af gæðamati gúrknanna.  

 

4.2 Tíðni sýkinga á gúrkuplöntum 
Að sögn garðyrkjubónda eru sýkingar af völdum sveppa viðloðandi ræktunina allan 

ársins hring og afföll vegna slíkra sýkinga eru alltaf til staðar (Þórhallur Bjarnason, 

samtal 26. nóvember, 2015). Marktæk áhrif kítósanmeðferðar 1:9 fundust á tíðni 

sýkinga (P<0,001). Niðurstöðurnar benda eindregið til þess að kítósan hafi hamlandi 

áhrif á sýkingar. Athyglisvert er að þynnri lausn hafði hámarktæk áhrif. Áhrif voru 

einnig nálægt því að vera marktæk hjá meðferðarhóp 1:3 og samanburðarhópi og 

meðferðarhópanna beggja. Þessar niðurstöður benda til þess að styrkur lausnarinnar 
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skipti máli. Rannsóknir hafa sýnt að kítósan getur nýst plöntum til að virkja varnir 

(Taiz o.fl., 2015) og að kítósan hefur hamlandi áhrif á sveppavöxt (Allan & Hadwiger, 

1979). Áhrif styrkleika kítósanlausna eru ekki línuleg og nauðsynlegt er að setja upp 

rannsókn til að finna út hvaða styrkleiki hentar best til að draga úr sýkingum. 

 Þar sem að ekki voru notaðar blokkir í tilrauninni getur verið að einhver 

breytileiki í húsunum valdi því að niðurstöður eru mismunandi. Framleiðsluaðstæður 

eru þó mjög staðlaðar í gróðurhúsunum og að sögn garðyrkjubónda með eindæmum 

góðar þetta tímabil og að ekkert hefði farið úrskeiðis varðandi framleiðsluferlið.  

 Mikilvægt er að verja plönturnar frá fyrstu tíð til að rækta heilbrigðar plöntur 

sem standa vel að vígi gagnvart sveppasýkingum. Hugsanlega gæti kítósanmeðferð 

fræja gúrkuplöntunnar verið góður vettvangur til þess að skoða áhrif af tímasetningu 

meðferðar. Rannsóknir hafa sýnt að með því að meðhöndla fræ með 2-8% 

kítósanlausn örvast framleiðsla trénis í frumuveggjum í uppvexti (El Hadrami o.fl., 

2010; Reddy, Arul, Angers & Couture, 1999). Með því að ala upp sterkbyggðari 

plöntur með sterkari frumuvefi er líklegra að þær ráði betur við vatnsþrýstinginn sem 

opnar fyrir sár neðst á stöngli.  

 

4.3 Uppskera 
Uppskeran var mjög breytileg dag frá degi bæði innan og milli hópa. Að sögn bónda 

er algengt að uppskerutíð fari af stað af krafti og jafnist svo út þegar líður á. Þess ber 

að geta að sami starfsmaður tíndi gúrkurnar mestallan uppskerutímann og því er 

líklegt að uppskerutölur gefi sæmilega góða mynd af þroska gúrknanna á hverjum 

tíma. Sennilegt er að sýkingarnar hafi haft teljanleg áhrif á uppskeru samanburðarhóps 

(0:0). Að minnsta kosti var ein planta sem drapst vegna sýkingar og myndaði ekki 

söluhæf aldin.  

Vegna eðlis gagnanna voru tvær nálganir notaðar til að kanna marktækni 

áhrifa kítósans á uppskeru. Ekki fékkst marktækni á heildargögnum en marktæknipróf 

innan vikna sýndi marktæk áhrif á uppskeru Niðurstöður benda til þess að sterka 

kítósanlausnin (1:3) hafi neikvæð áhrif á uppskeru, þó að marktæk áhrif hafi ekki 

komið fram (P=0,198), en dragi þó úr sýkingum. Áður hefur komið fram í 

rannsóknum að sterkar kítósanlausnir hafi neikvæð áhrif á vöxt plantna (Sheikha & 

AL-Malki, 2011). Því gætu verið að minnsta kosti tvenns konar áhrif af kítósaninu. 

Áhrifin gætu virkað gegn hvort öðru í hópi 1:3, ef kítósanið hefur neikvæð áhrif á 
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uppskeru í stórum skömmtum en þó jákvæð áhrif gegn sveppum. Ýtarlegri rannsóknir 

þarf til að komast að því hvaða styrkleiki hámarkar báða áhrifaþættina, 

uppskeruaukningu og hindrun sveppavaxtar (lægri tíðni sýkinga). Áhugavert væri að 

skoða til dæmis kítósanlausn þynnta 1:6 og þynnri lausn en 1:9, til dæmis 1:12. 

Athyglisvert er að skoða feril uppskeru mismunandi meðferðarhópa eftir vikum. 

Meðferðarhópur 1:9 hefur meiri uppskeru að sjöttu viku og meðferðarhópur 1:3 

uppsker minna en hinir hóparnir fram að sjöttu viku en þar jafnast uppskera allra 

hópanna. Meðferðir voru framkvæmdar þrisvar sinnum með tíu daga millibili og sú 

síðasta var framkvæmd fjórum vikum eftir sáningu, þremur vikum áður en uppskera 

hófst. Þar sem kítósan er náttúrulegt efni sem brotnar niður á tiltölulega skömmum 

tíma er eðlilegt að áhrifin fjari þannig út. Áhrif kítósans eru mest í byrjun. Í fyrstu, 

fjórðu og fimmtu viku er marktækur munur á daglegri uppskeru úr hópi 1:9 og 

samanburðahópi. Áhrifin fjara síðan út í sjöttu viku, og það á bæði við jákvæð áhrif á 

hóp 1:9 og neikvæð áhrif á hóp 1:3.  

Þetta bendir til þess að áhrif kítósansins séu farin að dofna eftir u.þ.b. átta vikur 

frá síðustu úðun. Ástæða er til að skoða áhrif úðunartíma og tíðni úðunar frekar í 

annarri rannsókn. Þar sem kítósanmeðferð sem þessi hefur ekki verið framkvæmd 

hérlendis áður var ákveðið að taka lítil skref og því voru úðanirnar ekki fleiri en þrjár 

og aðeins á fyrri hluta vaxtartímabils. Athyglisvert væri að sjá hvort áhrif væru meiri 

með tíðari meðferðum og jafnvel hvort vökvun með kítósani hafi jákvæð áhrif á 

uppskeru sem gætu varað lengur. 

 

4.4 Tilraunaskipulag  
Hefði uppskera hverrar plöntu verið vigtuð hefði verið hægt að sjá með meiri vissu 

hvort sýktu plönturnar gáfu minna af sér en hinar. Þá hefði verið hægt að áætla betur 

ávinning kítósannotkunar og hvort notkun með þessum hætti væri hagkvæmur. 

Slíkt tilraunaskipulag gerir þó kröfu um meiri skráningu og vigtanir á 

uppskerutímanum og því meiri vinnu. Ákveðið var að setja upp einfalt 

tilraunaskipulag sem færi vel saman við daglegan rekstur Laugalands, skapaði ekki 

mikið aukaálag og aflaði grunnupplýsinga um möguleika á notkun kítósans í ylrækt. 

Mögulegt væri að gera blokkartilraun þannig að meðferðarhópar væru ekki allir í 

sömu röðinni. Hægt væri í staðinn að fækka plöntum í rannsókninni til að draga úr 

vinnu. Það gæti einangrað breytileika í umhverfisaðstæðum milli raða, ef hann er til 
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staðar, að hafa ekki hvern meðferðarhóp í sömu röð. Sem dæmi mætti setja upp 

kvaðrattilraun. Það er blokkatilraun sem einangrar breytileika og lágmarkar skekkju í 

tvær áttir. Niðurröðun hópa er handahófskennd en hver röð inniheldur alla hópa. Á 

mynd 10 má sjá hvernig hóparnir gætu raðast niður. 

 
Mynd 11. Hugmynd að nýju tilraunaskipulagi þar sem notaðar eru blokkir. a, b og c eru þá mismunandi 
meðferðarhópar. 

Í hverjum reit gætu verið 10 plöntur, 30 í hverjum hóp. Í uppskeruhúsi væri þá hægt 

að afmarka hólf fyrir 3x10 plöntur í þremur röðum. Á mynd 11 er gert ráð fyrir að 

sömu raðir væru notaðar í þessari tilraun og raðirnar sem notaðar voru í þeirri sem hér 

er fjallað um. 

 
Mynd 12. Hugmynd að nýju tilraunaskipulagi í uppskeruhúsi þar sem notaðar eru blokkir 
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4.5 Frekari rannsóknir á kítósani 
Munur á heildaruppskeru hópsins sem fékk þynnri kítósanlausnina (1:9) og 

samanburðarhóps var 60,48 kg og uppskerumunur á hverja plöntu milli sömu hópa var 

0,53 kg. Hagkvæmni notkunar kítósans ræðst af því hvort tekjur vegna aukinnar 

uppskera af völdum kítósansins eru meiri en kostnaður við kítósannotkunina. Til þess 

að greina það þarf að gera verðsamanburð á kítósani og öðrum varnarefnum, en það 

var ekki hluti af þessu verkefni. Ennfremur er nauðsynlegt að fylgjast með áhrifum 

kítósansins á gæði uppskerunnar, sem er ekki síður mikilvægur þáttur en magn. 

Fróðlegt væri að gera rannsókn á geymsluþoli gúrkna og bera saman 

kítósanmeðhöndlaðar og ómeðhöndlaðar og skoða hvort kítósan hafi áhrif á 

geymsluþol. 

Kostir kítósans eru nokkrir. Efnið er skaðlaust umhverfinu og getur nýst 

lífrænum ræktendum. Þar sem að kítósan hefur ekki áhrif á skordýr virkar það vel 

með lífrænum vörnum, en sum varnarefni hafa slæm áhrif á lífrænar varnir sem. Það 

er sérstaklega mikilvægur eiginleiki kítósans fyrir lífræna bændur, sem reiða sig mikið 

á lífrænar varnir gegn skordýraplágum. Minni notkun skaðlegra efna getur nýst 

garðyrkjubændum í markaðssetningu, en almennt er notkun varnarefna á Íslandi mjög 

lág, til dæmis í samanburði við lönd í suður Evrópu. Þar að auki fer framleiðsla 

efnisins fram hérlendis og gæti notkun þess stutt við markaðssetningu sölufélags 

garðyrkjumanna á íslensku grænmeti (Sölufélag garðyrkjumanna, á. á.). 

Garðyrkjubændur gætu haft áhuga á að nota íslenska náttúruafurð í sinni framleiðslu. 

Einn helsti ókostur kítósans er að áhrif efnisins eru ekki vel þekkt á 

mismunandi plöntur og virknin er breytileg eftir efnafræðilegri byggingu, aðferð við 

notkun, tíðni meðferða og fleiru. Nauðsynlegt er að afla frekari þekkingar á þessum 

þáttum með fleiri rannsóknum á við þessa. Í þessu verkefni var einungis fjallað um 

gúrkur en hægt væri að gera sambærilegar tilraunir með efnið í annari ræktun, til 

dæmis tómata, paprikur og jarðarber. 
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5 Ályktanir	
Rannsóknin bendir til þess að kítósanmeðferð hafi áhrif á sykruinnihald og dragi úr 

sýkingum í gúrkum. Hópurinn sem fékk daufari lausn var uppskeruhæstur með 4,04% 

meiri uppskeru en samanburðarhópur. Sterkari lausnin hafði neikvæð áhrif á 

uppskeru, þó ekki marktæk, og var uppskera hans 3,62% lægri en hjá 

samanburðarhópi. Ástæða er til að kanna betur hvaða áhrif mismunandi styrkleiki 

kítósanlausnar hefur á uppskeru, sýkingar og sykruinnihald. Mikilvægt er að kanna 

áhrif kítósans á gæði og geymsluþol gúrkna samhliða rannsóknum á uppskerumagni. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að ástæða sé til að kanna notkun 

daufari lausna en hér voru notaðar. Með því að setja upp kvaðrattilraun með færri 

plöntum og skrá mælingar fyrir hverja þeirra mætti fá nákvæmari niðurstöður en 

fengust í þessari rannsókn. Kítósan er skaðlaust umhverfinu öfugt við mörg önnur 

plöntuvarnarefni. Ef að notkun þess reynist hagkvæm fyrir garðyrkjubændur, ekki síst 

lífræna, felst í því umhverfislegur ávinningur ef hægt er að draga enn meiri úr notkun 

á skaðlegum efnum í staðinn. 
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