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Såning &
fremspiring
Dato for såning:
15. marts 2012
Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested:
Ja
Antal frø sået:
100
Antal fremspirede planter:
89
Dato for fremspiring:
6. april 2012
Dato for opgørelse af
fremspirede planter
Dato for udplantning
Eventuelle kommentarer:
Sået på sandjord der har været
under kultur i mange år og
jævnligt er blevet gødet med

gede-hønselorts kompost. Er
ikke gødet i år men
komposten har ligget tæt på.
Ret tørt stykke.
Vejret i marts har været varmt
og der var nattefrost i april.
Første spirer 2/4 Alle spirene
er kommet op 6/4. Nogen frø
kan være spist af høns da jeg
har fritgående høns.
Planterne er meget ensartede
og frodige. De følges ad
under opvæksten så de ca. er
lige høje hele tiden.

Plantebeskrivelse
Antal parvise småblade
Blomstringsdato:
12. juni 2012
Dato hvor 30% af planterne
har blomster
Antal dage siden du sidst så
dine planter
Blomsterfarve:
hvid
Bælgene er ansat
Max antal ærter per bælg
Er der hinde i bælgen ved
begyndende frøudvikling
Er der hinde i bælgen når
de grønne ærter er
spisemodne
Er der hinde i bælgen ved
frømodenhed
Mål de 5 højeste planter og

angiv højden for hver plante
Jeg kunne ikke måle
højden, men alle over 2
meter høje
Ikke udfyldt
Har planterne været dyrket
med støttesystem (f.eks ris
eller hegn):
Ja
Beskrivelse af støttesystem:
Den1/6 har jeg bygget
pilehegn. Planterne gror nu
ind og ud mellem hinanden
og er svære at tjekke
enkeltvis.
Var du tilfreds med systemet
Eventuelle kommentarer :
D 12/6 er de første 2 blomster
sprunget ud. Planterne er
mellem 1 m. og 1,10 m.
Der er blomsterknopper på
resten af planterne.

Høst & frø
Starttidspunkt for høst
Sluttidspunkt for høst
Kommentarer til smag
Dato for slutmodenhed
(tørrede frø):
4. september 2012
De modne frø?s farve
De modne frø er
Vægt ved spisemoden (100

stk):
Tørret vægt: (100 stk):
Eventuelle kommentarer:
Ærterne er modne til at spise
som grønne ærter fra midt i
juli
Høsten af de tørrede ærter
sker over 3 gange.
15/8 800g tørrede ærter. 21/8
450g ærter. Og 4/9 950g ærter.

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
2892.5
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø
2769.8
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: 0.0980
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0924
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