
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Plantekuvøse 

 

Beskrivelse af dyrkningsmetoder og resultater 

I virkeligheden er det kun få af årets måneder, vi har tomater, agurker, peberfrugter osv. i vores drivhu-

se. Juli og august er vel de største måneder, og så er der noget i juni og september, i alt vel ca. 3 må-

neder. Men har du en plantekuvøse, kan du komme i gang så meget tidligere, at du får følgende forde-

le: 

√ dine planter bliver sundere, og derfor er de ikke så sårbare over for sygdomme, 

√ du får en ekstra måned med modne frugter - det svarer til en forøgelse på ca. 30 %, 

√ frugterne kommer til at smage af mere, fordi de modnes, mens der er allermest sol og varme. 
 

Plantekuvøsen kan du selv lave, og det er ganske 

nemt.  

Denne kuvøse passer ned over en kapillærkasse 

med en plantesæk. Kapillærkassen er fremstillet 

af forskummet plast, og derfor isolerer den mod 

den kulde, der om foråret kommer nede fra jorden, 

og som ellers holder planternes vækst tilbage. 

Kuvøsen består af en træramme, der her er malet 

rød, samt to lag bobleplast – det skal være den 

type med de store bobler, for den isolerer bedst. 

Vil du gøre det særlig godt, klistrer du et 40 watt 

varmekabel fast til kapillærkassens låg. Og tilsva-

rende kan du anbringe samme type varmekabel 

på kassens indvendige side. Ved hjælp af disse 

kabler kan du nemt holde temperaturen i kuvøsen 

oppe på 10 – 15 grader over drivhusets tempera-

tur. Når varmekablerne er tændt lægges der et låg 

af isolerende plastmateriale oven på kuvøsen. 

 

Er begge kabler tændt konstant i en hel nat på 8 

timer, vil prisen være ca. 1 krone. Er kun det ene 

kabel tænd er prisen kun 50 øre.  Sætter du et 

tænd/sluk ur på, så du ikke får højere temperatur 

end det er nødvendigt, kan prisen blive endnu 

lavere.  

Det viser sig at en konstant effekt på kun 10 watt 

er tilstrækkelig under plantesækken. Derfor kan 

du blot føre varmekablet ind under sækken og 

lade resten af kablet være i luften langs kuvø-

sens inderside. 

 

 

 

 
 

Sådan ser plantekuvøsen ud. 

 
 

Her er varmekablet anbragt. Det fastgøres nemt 

med gaffa tape. 
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Fremstiller du selv dine egne tomat – og agurkeplanter, kan du starte kuvøsen op i begyndelsen til midt 

i april, idet du så sætter dine potter ud i kuvøsen. På dette tidspunkt er der masser af lys, men der 

mangler varme – især om natten, hvor planterne så tages inden døre. Når nattemperaturen er til det, 

kan de plantes ud i en plantesæk. Som vist på billedet, kan det eksempelvis være en tomatplante og en 

agurkeplante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planterne passes nu i begyndelsen med varme, især om natten. Der er tilsluttet et termometer, så det 

er muligt at se, hvor meget såvel maximum- som minimum-temperaturerne har været om natten. Ved 

hjælp af tænd/sluk uret, kan man så regulere hvornår og hvor længe, at der skal være strøm på kab-

lerne. Efterhånden som dagslængden og temperaturerne stiger, regulerer du åbningstiden, og i be-

gyndelsen af maj er det meget begrænset, hvad der skal bruges af strøm. På dette tidspunkt når plan-

terne også helt op til kuvøsens top, og tidspunktet er nu inde til at løfte kuvøsen op fra kapillærkassen, 

så planterne kan komme fri. Er der fortsat lidt køligt om natten kan varmekablet under plantesækken 

godt være tændt; men om dagen er det ikke nødvendigt, idet den sorte sæk hurtigt varmes op af so-

len. 

 

Allerede den 12. maj kunne vi plukke den første agurk (det er det tidspunkt, hvor de fleste begynder at 

overveje at udplante deres agurkeplanter), og i løbet af få dage vrimlede det med agurker. Tomatplan-

ten var også rigtig godt på vej og var nu blevet både høj og kraftig. For at se plantekuvøsens effekt, 

havde vi plantet både en agurkeplante og en tomatplante udenfor i drivhuset. Fotografiet på næste 

side viser alle fire planter. Bemærk, at planterne i kuvøsen har et meget kraftigt og sundt udseende. 

Planterne uden for kuvøsen er meget mindre og deres blade er gule og hænger. Allerede ugen efter 

var det nødvendigt at grave agurkeplanten op, fordi den var syg og bladene begyndte at falde af. 

 

 

 
 

Omkring den 20. april står både agurke- tomatplanten lunt og godt i kuvøsen. Bemærk det blå var-

mekabel, som benyttes til opvarmning af luften. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomatplanten voksede også fint og resulterede i, at vi fik de første tomater midt i juni. Det var mere end 

en måned tidligere, end vi havde været vant til, og de øvrige tomatplanter begyndte da også først at 

give tomater midt i juli. 

 

Da kuvøsen blev fjernet fra agurke- og to-

matplanten blev den straks flyttet over til en 

anden kapillærkasse, som skulle benyttes til 

fremstilling af søde kartofler. De søde kartof-

felplanter stod stadig i mælkekartoner, der 

blev taget ind om aftenen for at blive flyttet 

ud om morgenen. Disse kartofler skal have 

en god varme, så afhængigt af vejrudsigten 

kan man risikere at skulle tænde for varmen 

på kolde majdage. Efterhånden som varmen 

tog til, var det efterhånden tid til at sætte 

planterne i plantesækkens jord, og regulere 

den tilførte varme – især om natten. 

 

 

 
Den 17. maj så det således ud. Bemærk den 

store kraftige agurkeplante i plantesækken 

sammenlignet med den lille forkølede agurke-

plante uden for sækken. Bemærk også hvor 

stor og kraftig tomatplanten i sækken er i for-

hold til den uden for sækken. 

 
Den samme dag ser agurkeplanten således ud 

fra den anden side. Bemærk de mange agurker, 

som vi slet ikke kan nå at spise os igennem. 

 
De udplantede søde kartofler. 

 



 

 

 

 

 

 

Midt til sidst i juni begyndte 

planterne at fylde det meste af 

kuvøsen, så det kom til at knibe 

med tilstrækkeligt lys. Tids-

punktet var nu inde til at fjerne 

kuvøsen. Kapillærkassen med 

sæk og planter blev sat udenfor 

i haven på en lys og lun vokse-

plads. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her blev de passet og plejet, og 

da efteråret kom, kunne der 

høstes 3 kg søde kartofler af de 

planter, der havde stået i kuvø-

sen. For at undersøge kuvø-

sens virkning havde vi også 

plantet et par søde kartoffel-

planter i en plantesæk uden  

kuvøse. Her var udbyttet kun 1 

kg, og de var endda ret små. 

Endvidere havde vi som forsøg 

sat et par planter ude i haven. 

Resultatet kan ses på hosstå-

ende foto. 

 

 

 

 

Kuvøsen var nu atter til rådighed, og derfor skulle der forsøges med meget varmekrævende planter. Vi 

fik fat i et par jordnøddeplanter og fik dem plantet. Men de nåede desværre ikke at komme rigtigt i gang, 

og de sygnede efterhånden hen og døde. Sorten kendte vi ikke, og derfor går vi ud fra, at denne sort 

ikke var egnet til vores klima; men der findes sorter, som skulle kunne klare sig, så det er et forsøg 

værd at prøve igen at dyrke jordnødder – men denne gang med en velkendt sort. 

 

 

 

 

 

 
I begyndelsen af juni havde kartoffelplanterne denne størrelse. 

 

 

 
 

Billedet viser et par kartofler fra de to kuvøseplanter. De små kartof-

ler stammer fra de to planter, der var plantet direkte ud i havejorden. 

 

 



 

Sådan fremstiller du din plantekuvøse 

 

Kuvøsens skelet er fremstillet af fyrretræ.  

 

1. Benyt skillerumslægter med dimensionen 

38x57 mm (gerne høvlede, hvis de fås). 

Lægterne ligger ofte og snor sig eller er 

blevet skæve hos trælasthandleren. Vær 

meget omhyggelig med at udvælge de bed-

ste. Tag dem ikke, mens de er våde, for 

under tørringen vil de gerne sno sig eller 

blive skæve.  

2. Slib dem rigtigt godt, hvis de er ru. 

3. Skelettet skal i alle ender være et par cm 

større end kapillærkassen. Målene kan 

f.eks. være følgende: 

4 stk. á 90 cm 

8 stk. á 72 cm 

4 stk. á 43 cm 

4. Mal dem flere gange med en god oliema-

ling, som forhindrer at de rådner. Især er 

det vigtigt, at endefladerne bliver mættet 

med maling, da disse områder er særligt 

fugtfølsomme. Lad de malede stykker træ 

ligge et godt stykke tid, så de bliver helt tør-

re inden den videre bearbejdning. 

5. Benyt rustfri stålskruer og galvaniserede 

vinkelbeslag type og antal som følger: 

8 stk. galvaniserede vinkelbeslag, 

90x90x40 mm 

16 stk. galvaniserede vinkelbeslag, 

60x60x18 mm 

Diverse rustfri stålskruer, som passer til be-

slagenes huller og til træets dimension. 

Kontroller, at vinklerne virkelig er i vinkel! 

Leverandør: Bauhaus eller tilsvarende. 

6. Benyt beslagene i overensstemmelse med de viste fotos. Og skru det hele sammen. Herved kom-
mer skelettet til at bestå af 4 rammer. 

7. Læg skelettet ned på siden og klæb dobbeltklæbende tape på træet på de øverste sider, der vender 
opad. 

8. Skær et stykke bobleplast, så det kommer til at passe til den pågældende flade. Plasten skal være 
så stor, at den kan bukkes om på bagsiden af det, som bliver de lodrette stykker træ. (Herved bliver 
de lodrette stykker træ også isoleret). 

9. Fjern beskyttelseshinden på den dobbeltklæbende plast og læg bobleplasten på plads. (Det vil væ-
re hensigtsmæssigt at være to personer til at gøre bobleplasten fast til træet, så plasten ikke kom-
mer til at trække skævt eller bule). 

10. Skru den øverste ramme af skelettet, og vend rammen om. (dvs. at indersiden nu vender opad).  
11. Skær et stykke bobleplast, så det kommer til at passe til den pågældende flade. Denne gang skal 

bobleplasten dog ikke ombukkes. 
 

 

 
Det færdige skelet skal have dette udseende. 

 

 
Sådan anvendes beslagene. 



 

12. Benyt samme fremgangsmåde som vist ovenstående og læg bobleplasten på plads.  
13. Skær huller i boblerne på de to stykker træ, der kommer til at stå lodret. 
14. Klæb dobbeltklæbende tape oven på disse stykker. 
15. Buk ydersidens bobleplast rundt om træet og gør det fast til indersidens dobbeltklæbende tape. 
16. Skru nu denne side fast til resten af skelettet.  
17. Udfør det samme på de tre ørige sider. 
18. Erfaringerne viser, at tapens klæbeevne ikke er tilstrækkelig lagtidsholdbar. Derfor skal det sikres 

yderligere. Det kan du f.eks. gøre vha. patentbånd, som forhandles af bl.a. Harald Nyborg. (Bruger 
du tynde trælister, skal du ikke forvente, at de har nogen lang levetid) 

19. Klip patentbåndet i passende længder. Skær huller i boblerne, hvor patentbåndet skal fastgøres. 
Skru patentbåndet fast i træet med passende små rustfri skruer. 

20. Bor et hul i træet, hvor der evt. skal føres en ledning ind til et varmekabel. 
 

Plantekuvøsen er færdig og klar til brug. 

 

 

 


