Dyrkningsvejledning og beskrivelse
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. Hvis du/I afprøver flere forskellige ærtesorter, er det bedst at så dem samtidig af
hensyn til sortsbeskrivelsen. Husk at notere datoen du sår og ved håndsåning af mindre
mængder, også antal frø.

Obs. Har du modtaget nogle af NordGens frø i forseglet alu- eller guldfolie, så er frøene ekstremt
tørre. Åben posen og lad frøene langsomt trække fugt ud af luften i to døgn. Kommer disse ekstremt
tørre frø direkte i fugtig jord eller vand, så suger de fugt så hurtigt, at kimen kan sprænges så frøet
dør.
-

Det er en mulighed at så i drivhus og udplante planterne, når de er ca. 10 cm høje. Det er
også fint at så direkte i en jord der er klar til såning. Husk at notere hvad du gør.

-

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:
o Hvis du/I ønsker at beskrive ærterne, skal der være lidt længere planteafstand mellem
ærterne i rækken - ca. 20 cm. Med de høje ærter, hvor der skal være støttehegn, kan
der sås i dobbeltrække, det vil sige at ærterne sås forskud af hinanden på hver side af
hegnet. I en dobbeltrække og med en afstand mellem planterne på 20 cm i rækken,
svarer det til 10 planter pr. m2.
o Hvis ærterne er til opformering eller afprøvning kan der sås tættere. Ærterne kan sås
med en afstand i rækken på 7 cm.

-

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.

-

Afgrøden holdes ren ved lugning. Dette er især vigtig i begyndelsen, hvor afgrøden ikke er
konkurrencestærk overfor ukrudtet med hensyn til at få fat på lys, vand og næringsstoffer.

Dyrkning af bønner
Dyrkning af bønner adskiller sig fra dyrkning af ærter på følgende områder:
-

Bønner er mere varmekrævende og skal først sås direkte i jorden eller udplantes når jorden
er minimum 10 grader varm. Dette vil ofte være midt i maj.

-

Buskbønner der sås til opformering kan godt lide lidt mere plads i rækken end ærter, de bør
sås med en afstand i række på ca. 15 cm

Beskrivelse af dyrkning og sort (ærter og bønner)
Indtil videre har vi en relativ kort liste over ting, som I bedes registrere. Det drejer sig om følgende:
-

Dato for såning
Evne til at fremspire – hvor mange % fremspire og er der tegn på langsom fremspiring?
Overvej om det er vejrlig og dyrkningsvilkår, der forårsager eventuel langsom/dårlig
fremspiring.
Udplantningsdato og antal planter der er udplantet (hvis du/I har sået indendørs eller i
drivhus).
Den dato hvor 30% af planter har blomster.
Blomsterfarve
Starttidspunkt for høst af spiseklare bælge
Sluttidspunkt for høst af spiseklare bælge
Den dato hvor bælge er modne til høst af frø (opformering)
Plantehøjde
Andre observationer, som du/I synes er vigtige/interessante

Vi drøfter stadig hvad der vil være mest hensigtsmæssigt at beskrive, så der kommer nærmere
besked senere. Ovenstående er der dog ikke tvivl om vil indgå i beskrivelserne.

