Dyrkning af ærter
- Det er optimalt med veldrænet jord i normal gødningstilstand med hensyn til fosfor og
kalium. Ærter skal ikke gødes med kvælstof (N). Lidt almindelig kompost af planterester har den
rigtige sammensætning.
- Såning: ært er en afgrøde, der kan sås tidligt – på samme tid som landmænd sår vårbyg og
vårhvede.
- Det er en mulighed at så i drivhus og udplante planterne, når de er ca. 10 cm høje (hvis man
ikke har mange frø). Det er også fint at så direkte i en jord, der er klar til såning.
- Ært har relativt store frø og bør sås i 4-6 cm dybde. Det er en fordel at så frøet dybt, da det kan
reducere, at frøene bliver spist af fugle. Afdækning med staudetoppe, grene eller net indtil ærterne
er ca. 10 cm høje kan også holde fugle og vildt på afstand.
- Planteafstand kan være forskellig alt efter formål:
Ærterne kan sås i rækker med 7-10 cm mellem planterne i rækken. Hvis der er støttehegn, hvilket
de fleste sorter kræver, kan der sås på hver side af hegnet. Øg da afstanden mellem frøene i
rækken til det dobbelte og så rækkerne forskudt af hinanden på hver side af hegnet:
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- Støttehegn: På Plantearven.dk kan du se billeder af et støttehegn nederst i et dokument, hvor
en frøsamler har beskrevet sin dyrkning af engelsk sabel:
http://www.plantearven.dk/sites/default/files/skema_engelsk_sabel_esa.pdf. Der er imidlertid
mange forskellige måder at bygge et støttehegn på. På Frilandsmuseet i Lyngby har Havelauget,
til støtte af de høje ærter brugt lange grene, der er sat i en tipi-form og forankret i jorden. Og hvis
du søger efter ”høje ærter” på nettet på Google Billeder, er der mange flere ideer.
Det vigtigste at huske er, at de høje ærter kan blive over 2 meter høje og har brug for god støtte.
- Afstand mellem rækker/dobbeltrækker afhænger af afgrødens højde. Der skal generelt være
større afstand mellem rækkerne ved de høje afgrøder. Der er forskellige erfaringer fra 1-3 m
afstand mellem rækkerne. De lave ærter kan sås med kortere afstand mellem rækkerne, fx 25 –
50 cm.
- Ved opformering bør der være 1 m mellem sorter for at undgå at afgrøderne sammenfiltres og
på den måde øger risikoen for at sammenblande sorter. Men der sker så lidt krydsning mellem
sorter af ærter at vi kun bekymrer os for den fysiske sammenblanding. Ærteblomster vil næsten
altid bestøve sig selv, inden de åbner.
- Afgrøden holdes ren ved lugning. Dette er især vigtigt i begyndelsen, hvor afgrøden ikke er
konkurrencestærk overfor ukrudtet med hensyn til at få fat på lys, vand og næringsstoffer.
På plantearven.dk vil der i løbet af foråret komme flere oplysninger om dyrkningsbeskrivelse af
ærterne i 2014. Du er også velkommen til at kontakte Søren Holt, skrubtudsen@gmail.com, hvis
du vil vide mere om dyrkning og beskrivelse af projektets ærter.

