DYRKNINGSSKEMA
Engelsk Sabel Esa
Basis information
Sort:
Engelsk Sabel Esa
Sortsgruppe:
Høje ærter
Frøene er fra::
egne frø, opr. fra NordGen, se
tidligere dyrkningskema
Dyrkningsstedets
postnummer:
8 920

Såning &
fremspiring
Dato for såning:
30. marts 2014
Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested:
Ja
Antal frø sået:
40
Antal fremspirede planter:
36
Dato for fremspiring:
10. april 2014
Dato for opgørelse af
fremspirede planter:
30. april 2014
Dato for udplantning
Eventuelle kommentarer:
Udblødning 1 døgn

Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested: Ultimo
Marts 2014
Planteafstand 5
cm, Plantedybte 7
cm, Rækkeafstand 20 cm,
Kompostjord, Tildækning
med halm.
10 planter eftersået.
Dato for fremspiring: 10-042014.
Dato for opgørelse af
fremspirede planter:

30.4.2014 . Vi var væk i uge
16 og 17 derfor har ærter
passet sig selv.

Plantebeskrivelse
Antal parvise småblade:
2
Blomstringsdato:
6. juni 2014
Dato hvor 30% af planterne
har blomster
Antal dage siden du sidst så
dine planter
Blomsterfarve:
Gul senere helt hvid 1 blomst
pr stilk, tit spore.
Bælgene er ansat:
enkeltvis
Max antal ærter per bælg
Er der hinde i bælgen ved
begyndende frøudvikling:
Nej

Er der hinde i bælgen når
de grønne ærter er
spisemodne:
Nej
Er der hinde i bælgen ved
frømodenhed:
Nej
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:
Ærternes højde lidt under 2
meter. Støttesystem Rionet op
lægter
Var du tilfreds med
systemet:
Ja
Eventuelle kommentarer :
Blomstringsdato: 1. blomst
6.6.2014

? Vi var ud at rejse i uge 27
og 28 dag derfor ved vi ikke
hvornår 30% af ærteplanterne
har blomster
Antal dage siden du sidst så
dine ærter (vi ved at der er
nogle avlere der ikke er
i deres have dagligt): 14 dage

Høst & frø

Starttidspunkt for høst:
11. juli 2014
Sluttidspunkt for høst:
23. august 2014
Kommentarer til smag:
Meget velsmagende både
bælge og ærter.
Dato for slutmodenhed
(tørrede frø):
27. august 2014
De modne frø?s farve:
Gulgrøn
De modne frø er:
glatte
Vægt ved spisemoden (100
stk):
Tørret vægt: (100 stk):
Eventuelle kommentarer:
Starttidspunkt for høst af
grønne ærter: 11.7.2014. Efter
ferien.
Sluttidspunkt for høst af
grønne ærter: Uge 34 (2026.8) hvor alle planter blev
taget op. De kunne ikke holde
sig selv oppe og var begyndt
at blive dårlige.
Dato for hvornår er ærterne
slutmodne (tørrede ærter):
Efter Uge 34 er alle
bælge/ærter taget ind i stuen
til tørre.

Længde af bælg cm 11 11 12
12 11
Bredde af bælg cm 2,5 2,5 3 3
3

Længde af stilk cm 7 4 9 12 4
Afstand mellem blomster cm
00000

Afstand mellem axelblade cm
13 11 15 11 12
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