DYRKNINGSSKEMA
Holgers
Kæmpeært nr. 11
Basis information
Sort:
Holgers Kæmpeært nr. 11
Sortsgruppe:
Høje ærter
Frøene er fra::
egen avl 2013
Dyrkningsstedets
postnummer:
5 260

Såning &
fremspiring
Dato for såning:
8. april 2014
Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested:
Ja
Antal frø sået:
260
Antal fremspirede planter
Dato for fremspiring
Dato for opgørelse af
fremspirede planter
Dato for udplantning
Eventuelle kommentarer:
Fremspiring ikke opgjort.

Lige en sjov opdagelse. Jeg
havde lagt for mange i blød,
og såede nogle af dem
mellem nogle stangbønner.
Summa-summarum, en af
æfterne var faldet ned mellem
bladene og overlevede
vinteren og frosten. Denne
ene ært gav 20 bælge, ganske
imponerende og i november
har jeg sået 50 ærter for at se,
om de er vinterfaste. Denne
ene ært spirede nemlig 14
dage før dem jeg såede i april,
som jeg forøvrig havde sået
14 dage før end jeg plejede.
Så kan dem jeg har sået i
november i år jo bare komme
når de har lyst eller lade være.
Det er et lille forsøg.

Plantebeskrivelse
Antal parvise småblade
Blomstringsdato
Dato hvor 30% af planterne
har blomster
Antal dage siden du sidst så
dine planter
Blomsterfarve
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:
195cm
201cm
202cm
203cm
230cm
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:
Højden på støtten til ærterne
er min. 250cm generelt.
Var du tilfreds med systemet
Eventuelle kommentarer :
Normalt er der mange planter
over 250cm, der der var
meget tørke i min have i juli i
år.
Jeg har ikke fundet nogle
"kaninører" på mine ærter.

Høst & frø
Starttidspunkt for høst:
30. juni 2014
Sluttidspunkt for høst:
15. juli 2014

Kommentarer til smag
Dato for slutmodenhed
(tørrede frø):
7. august 2014
De modne frø?s farve
De modne frø er
Vægt ved spisemoden (100
stk):
Tørret vægt: (100 stk):
Eventuelle kommentarer:
Tørre frø belv høstet 18/7 til
7/8
Jeg havde 6m dobbeltrække
(260 ærter)
Høst af grønne bælge ca.
1570 stk.
Høst af tørre bælge ca. 490
stk.

Billeder
Billeder
-

Growing degree
days
Nærmeste vejrstation
Beldringe/Odense
GDD fra såning til høststart
658.5
GDD fra høststart til
høstslut
216.5
GDD fra såning til høst af

slutmodne (tørre) frø
1231
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø
Mangler data
Usikkerhed (0 er bedst, 100
dårligst)
GDD fra såning til høststart:
0.1071
GDD fra høststart til høstslut:
0.1250
GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0902
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø:
Mangler data
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