DYRKNINGSSKEMA
Engelsk Sabel Esa
Basis information
Sort:
Engelsk Sabel Esa
Sortsgruppe:
Høje ærter
Frøene er fra::
Engelsk Sabel Esa, Gammel
CV, NGB2053
Dyrkningsstedets
postnummer:
4 500

Såning &
fremspiring
Dato for såning:
29. april 2012
Frøene er sået udendørs på
direkte på voksested:
Nej
Antal frø sået:
15
Antal fremspirede planter:
14
Dato for fremspiring:
8. maj 2012
Dato for opgørelse af
fremspirede planter:
8. maj 2012
Dato for udplantning:
17. maj 2012
Eventuelle kommentarer:
1 stk af fremspirede var
forkrøblet og blev kasseret

1 stk af udplantede blev bidt
over i rodhalsen

Plantebeskrivelse
Antal parvise småblade
Blomstringsdato:
24. juni 2012
Dato hvor 30% af planterne
har blomster:
10. juli 2012
Antal dage siden du sidst så
dine planter:
dagligt
Blomsterfarve:
hvid
Bælgene er ansat
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
Er der hinde i bælgen ved
frømodenhed:
Ja
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:
10 cm rundstokke, 2 meter
over jord, med grønt net
spændt ud mellem
rundstokkene
Var du tilfreds med
systemet:
Ja
Eventuelle kommentarer
-

Høst & frø
Starttidspunkt for høst:
15. juli 2012
Sluttidspunkt for høst
Kommentarer til smag
Dato for slutmodenhed
(tørrede frø):
2. september 2012
De modne frø?s farve:
se foto
De modne frø er
Vægt ved spisemoden (100
stk):
Tørret vægt: (100 stk):
Eventuelle kommentarer:

Her et par citater fra
litteraturen:
overf., om hvad der ved sin
form minder om en sabel (1).
i forb. engelsk sabel,(jf.
Sabel(sukker)ært;
gart.) varietet af haveært med
lange, sabelformede bælge.
Sal.2XXV. 778.
VoreHaver.1936/37.13.

I ?Dyrkning af Køkkenurter
på friland og under glas?
udgivet 1951 (Tønnes Bacher
og Frode Sørensen) skriver
M. Blangstrup Jørgensen om
den 3. slags kaldet
?Sukkerærter?: ?Som omtalt
dyrkes sukkerærter ikke meget
i Danmark. Det sker, at
uerfarne haveejere køber
sukkerærterfrø i den tro, at de
så får søde marværter.
ENGELSK SABEL, 130-150
cm høj, er vel den
almindeligst brugte
sukkerært, men der findes
også halvhøje og lave
sukkerært-sorter. I 391.
meddelelse fra Statens
Forsøgsvirksomhed i
Plantekultur er omtalt en
afprøvning af 3 lave
sukkerært-sorter, hvoraf LAV
SABEL med store, flade og
grønne bælge var den mest
anvendelige.

Billeder

Growing degree
days
Nærmeste vejrstation

Roskilde
GDD fra såning til høststart
1354.8
GDD fra høststart til
høstslut
Mangler data
GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø
2537.2
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø
2436.9
Usikkerhed (0 er bedst, 100
dårligst)
GDD fra såning til høststart:
0.0516
GDD fra høststart til høstslut:
Mangler data
GDD fra såning til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0316
GDD fra spiring til høst af
slutmodne (tørre) frø: 0.0340
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