DYRKNINGSSKEMA
Prinsesse
(Mariager)
Basis information
Sort:
Prinsesse (Mariager)
Frøene er fra::
Lila Towle 2011
Dyrkningsstedets
postnummer:
8 240

Såning &
fremspiring
Dato for såning:
10. maj 2012
Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested:
Ja
Antal frø sået:
36
Antal fremspirede planter:
16
Dato for fremspiring:
24. maj 2012
Dato for opgørelse af
fremspirede planter:
19. juni 2012
Dato for udplantning
Eventuelle kommentarer:
Sået direkte på voksestedet
efter iblødsætning 8 timer.

Plantebeskrivelse
Blomstringsdato
Dato hvor 30% af planterne
har blomster:
23. juli 2012
Antal dage siden du sidst så
dine planter
Blomsterfarve:
Hvid
Mål de 5 højeste planter og
angiv højden for hver plante
Jeg kunne ikke måle
højden, men gætter på:
Beskrivelse af støttesystem:
En pind til hver plante el.
flere hvis de væltede.
Eventuelle kommentarer :
højden ikke målt - buskbønne.

Høst & frø
Starttidspunkt for høst
Sluttidspunkt for høst
Dato for slutmodenhed
(tørrede frø):
18. september 2012
De modne frø?s farve:
Gyldenbrun
Vægt ved spisemoden (100
stk):
Tørret vægt: (100 stk)::

44gram
Eventuelle kommentarer:
Glatte og god kvalitet af
modne frø.
Ikke noget stort udbytte,
måske pga. meget regn.
Bønnerne i Risskov på leret
jord gav større udbytte og
trivedes bedre end i Gl. Rye
på sandet jord.
1 plante gav 125 frø = 70g
3 planter gav 160 frø = 70g
1 plante gav 91 frø = 40g
2 planter gav 87 frø =40-50g
(enkelte umodne frø)
1 plante m. 2 bælge
resten af planterne 135 frø =
70g

Billeder
Billeder
-

Growing degree
days
Nærmeste vejrstation
Tirstrup (Djursland)
GDD fra såning til høststart
Mangler data
GDD fra høststart til
høstslut
Mangler data
GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø
1389.1
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø
1294.1
Usikkerhed (0 er bedst, 100
dårligst)
GDD fra såning til høststart:
Mangler data
GDD fra høststart til høstslut:

Mangler data
GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.1217
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.1191
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