DYRKNINGSSKEMA
Hundrede for én
Basis information
Sort:
Hundrede for én
Frøene er fra::
Egen avl 2011
Dyrkningsstedets
postnummer:
9 740

Såning &
fremspiring
Dato for såning:
23. maj 2012
Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested:
Ja
Antal frø sået:
45
Antal fremspirede planter:
37
Dato for fremspiring:
14. juni 2012
Dato for opgørelse af
fremspirede planter:
14. juni 2012
Dato for udplantning
Eventuelle kommentarer
-

Plantebeskrivelse
Blomstringsdato:
8. juli 2012

Dato hvor 30% af planterne
har blomster:
18. juli 2012
Antal dage siden du sidst så
dine planter
Blomsterfarve:
Hvid
Mål de 5 højeste planter og
angiv højden for hver
plante:
35cm
35cm
35cm
33cm
33cm
Jeg kunne ikke måle
højden, men gætter på:
Beskrivelse af støttesystem:
Intet.
Eventuelle kommentarer :
Kan ikke opgive nøjagtig dato
for blomstring, det skete mens
vi var på ferie 8.-18. juli.Men
generelt var der meget skravl,
de mindste planter blev kun
12-15 cm høje, og gav absolut
ikke 100 for én. Jeg vil ikke
fortsætte med denne sort i
2013. Måske fortjener den at
blive dyrket af en fan?

Høst & frø
Starttidspunkt for høst:
10. august 2012
Sluttidspunkt for høst:
5. september 2012
Dato for slutmodenhed
(tørrede frø)
De modne frø?s farve:

Brune med lys marmorering
Vægt ved spisemoden (100
stk):
Tørret vægt: (100 stk):
Eventuelle kommentarer:
Smagen: Jeg synes de er
kedelige. Det er rigtigt at de
er kødfulde, men jeg savner
den friske haricot-vert smag
som fx Nerina og Maxibel.
Jeg kommer ikke til at dyrke
den igen. Mht til frøenes
modenhed er jeg ikke sikker
på at de er modne, de er
smallere og blegere end sidste
år. Vejret var ikke med
bønnerne i Vendsyssel i år.

Billeder

Frø 100 for én

Growing degree
days
Nærmeste vejrstation
Ålborg
GDD fra såning til høststart
862.8
GDD fra høststart til
høstslut
358
GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø
Mangler data
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø
Mangler data
Usikkerhed (0 er bedst, 100

dårligst)
GDD fra såning til høststart:
0.0000
GDD fra høststart til høstslut:
0.0000
GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø:
Mangler data
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø:
Mangler data
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