DYRKNINGSSKEMA
Lollandske
Rosiner
Basis information
Sort:
Lollandske Rosiner
Sortsgruppe:
Gråærter
Frøene er fra::
Egne frø fra 2012. Opr. frø fra
SH
Dyrkningsstedets
postnummer:
2 635

Såning &
fremspiring
Dato for såning:
7. april 2013
Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested:
Ja
Antal frø sået:
60
Antal fremspirede planter:
56
Dato for fremspiring:
21. april 2013
Dato for opgørelse af
fremspirede planter:
8. maj 2013
Dato for udplantning
Eventuelle kommentarer
-

Plantebeskrivelse
Antal parvise småblade
Blomstringsdato:
10. juni 2013
Dato hvor 30% af planterne
har blomster:
10. juni 2013
Antal dage siden du sidst så
dine planter
Blomsterfarve:
Lilla nuancer
Bælgene er ansat
Max antal ærter per bælg:
8
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:
160cm
140cm
130cm
120cm
120cm
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:
stolper med trådnet imellem 1 række ærter på hver side af
trådnettet
Var du tilfreds med
systemet:
Ja
Eventuelle kommentarer
-

Høst & frø
Starttidspunkt for høst
Sluttidspunkt for høst:
10. august 2013
Kommentarer til smag
Dato for slutmodenhed
(tørrede frø):
2. august 2013
De modne frø?s farve
De modne frø er
Vægt ved spisemoden (100
stk):
Tørret vægt: (100 stk):
Eventuelle kommentarer
-

Billeder
Billeder
-

Growing degree
days

Nærmeste vejrstation
Roskilde
GDD fra såning til høststart
Mangler data
GDD fra høststart til
høstslut
Mangler data
GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø
1066.6
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø
1027.1
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: 0.0000
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0000
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