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20-29 = Buskning, udvikling af sideskud

30.0 = Begyndende strækning af hovedskuddet
(Første strækningstegn, rejsning af planterne)

30.2 = Strækning, bladene glider fra hinanden

30.5 = 1. knæ (nodie) begyndende mærkbart,
max. 0,5 cm fra vækstpunkt

30.8 = 1. knæ (nodie) tydeligt mærkbart,
mindre end 1 cm fra vækstpunkt

31.0 = 1. knæ (nodie) tydeligt mærkbart,
mindst 1 cm fra vækstpunkt

31.2 = 2. knæ (nodie) mærkbart,
mindst 0.5 cm afstand til 1. knæ (nodie)

31.5 = 2. knæ (nodie) mærkbart,
mindst 1 cm afstand til 1. knæ (nodie)

31.8 = 2. knæ (nodie) mærkbart,
mindst 1.5 cm afstand til 1. knæ (nodie)

32.0 = 2. knæ (nodie) mærkbart,
mindst 2.0 cm afstand til 1. knæ (nodie)

Det har vist sig, at BBCH skalaen
har været lidt problematisk at
håndtere. F.eks. strækker stadie
30 sig over en lang periode fra be-
gyndelsen af april til begyndelsen
af maj for vintersæd. Periodens
længde afhænger af sort, tempe-
ratur og nedbør. Vi har derfor ved
DJF udarbejdet et supplement til
BBCH skalaen for korn (vinter-
sæd), som underopdeler stadium
30 og  31. Det skal understreges at
stadium 30 og 31 stadig er lig defi-
nitionen i BBCH skalaen for korn.
I det efterfølgende gives en detal-
jeret beskrivelse af stadium 20 til
32 suppleret med billeder, hvor
vinterhvede er brugt som model-
plante.

Hvordan bruges BBCH skalaen:

1) Alle bedømmelser foretages på hovedskuddet.
Hovedskuddet er det skud, der udviklingsmæssigt
er længst fremme.

2) Planten følger ikke stringent BBCH skalaen defineret
ved, at hvert enkelt makrostadium er gennemlevet,
før man kommer ind i næste makrostadium. Ofte ser
man, at planten udvikler sig parallelt i makrostadier.
Hvis to eller flere makrostadier udvikler sig parallelt,
er hovedreglen, at man vælger det mest fremskredne
stadium, dersom et andet makrostadium er af særlig
interesse for plantearten, kan dette anvendes, og
begge stadier kan anføres.

3) Hvis skalaen anvendes til at beskrive en bestand af
planter, bør beskrivelsen passe på mindst 50% af plan-
terne. Bedømmelsen foregår på de respektive enkelt-
planter i bestanden. Særlige kendetegn ved hele be-
standen kan tilføjes.

Figur 1. Skitse af hovedskud på hvedeplante
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Stadium 20-29 beskrives som
buskning (udvikling af sideskud).
Denne udvikling af sideskud sker
i hvede primært efterår og vinter.
På foto 1 ses en hvedeplante, der
er i stadium 25.0 (5 sideskud).
Planten har en  “flad vækst“, som
vi typisk ser efter vinteren. Hvis
man snitter planten igennem ses
vækstpunktet, markeret på Foto 2
med et B. Jo dybere planten sås, jo
længere pseudostængel1 (foto 2A)
dannes for at få vækstpunkt og
dermed rødder op i en optimal
dybde. Foto 3 viser, hvordan
hveden så ud på markniveau
i stadium 25.0 3. april 2002.

1 Mesocotyl = stængelleddet mellem kim-
bladet (som forbliver under jorden) og
koleoptilen i græssernes kim

Foto 1. Hvedeplante i stadium 25.0. Planten har en  “flad
vækst“,  som typisk ses efter vinteren
Foto 2. Hvis planten sås for dybt, dannes en pseudostængel
(mesocotyl) for at få vækstpunktet og dermed rødderne op i
en optimal dybde. A: pseudostængel (mesocotyl) B: vækst-
punkt
Foto 3. Hvede i stadium 25.0 (markfoto 3. april 2002)

A

B

Foto 1

Foto 2 Foto 3

2 cm

0,9 cm
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Stadium 30.0 defineres som begyn-
dende strækning af hovedskuddet. Det
er her, vi ser de første stræknings-
tegn på planterne, væksten bliver
mere opret (foto 4A). Samtidig er
det nu muligt at se, at væksten er
startet i planten. På foto 4B ses, at
bladene begynder at glide fra hin-
anden. Det er endnu ikke muligt
at se anlæg til aks og knæ over
vækstpunktet (foto 4C).

Foto 4. Hvedeplanten i stadium 30.0
Hvedeplanten mere opret i væksten
A: Hele planten
B: Begyndende tegn på at planten

strækker sig
(bladene glider fra   hinanden)

C: Vækstpunktet kan ses, men det er
ikke muligt at se anlæg til knæ og
aks endnu

Foto 4A

Foto 4CFoto 4B

2,8 cm

0,8 cm 0,7 cm
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Stadium 30.2 defineres som stræk-
ning, bladene glider fra hinanden
(foto 5A). Nu er der tydelige tegn
på, at bladene glider fra hinanden
(foto 5B). Det er nu også muligt at
finde planter, hvor man tydeligt
kan se anlæg af aks og knæ (foto
5C). Foto 6 viser, hvordan hveden
så ud på markniveau i stadium
30.2 16. april 2002.

Foto 5. Hvedeplanten i stadium 30.2
A: Hele planten
B: Planten strækker sig

(bladene glider fra hinanden)
C: De grønne striber som ses ved basis

af hovedskuddet er anlæg til knæ
og aks

Foto 6. Hvede i stadium 30.2
(markfoto 16. april 2002)

Foto 5A Foto 5B Foto 5C

Foto 6

4 cm 1,3 cm
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Stadium 31.0 defineres som 1. knæ
tydeligt mærkbart, mindst 1 cm fra
vækstpunktet. Planten bærer nu ty-
delige tegn på, at den strækker sig
(foto 7A&B). Man kan nu tydeligt
mærke knæ. Hvis planten skæres
igennem ser man tydeligt 1. knæ
og den karakteristiske hulhed, der

Foto 7. Hvedeplanten i stadium 31.0
A: Hele planten
B: Planten strækker sig

(bladene glider fra hinanden)
C: Nærbillede af en hvedeplante

der er i stadie 31.0
C1: 1. knæ og den karakteristiske
hulhed der dannes under knæet
C2: Området med anlæg til det
næste knæ samt efterfølgende knæ
C3: Aksanlægget

Foto 8. Hvede i stadium 31.0
(markfoto 3 maj 2002)

dannes under knæet (foto 7C1).
På dette tidspunkt vil man også
kunne se aksanlægget (foto 7C3),
hvorunder man finder området
med anlæg til de næste knæ
(foto 7C2).

På foto 8 ses hvede i stadium
31.0 på markniveau 3. maj 2002.

Foto 7A Foto 7B Foto 7C

Foto 8

C3

C2

C1

4,6 cm 1,7 cm
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Stadium 31.2 defineres som
2.  knæ (nodie) mærkbart, mindst
0,5 cm afstand til 1. knæ (nodie).
På foto 9 ses en hvedeplante,
som er i stadium 31.2. Hoved-
skuddet er flækket på langs.
Man kan se vækstpunktet (A)
og 1. og 2. knæ (B og C) samt
aksanlæg (D). Denne hvede-
plante sættes til 31.2, fordi der
mellem 1. knæ (B) og 2. knæ (C)
er målt 0,9 cm.

Foto 9. Gennemskåret hvedeplante.
Hvedeplanten i stadium 31.2 fordi
der er 0,9 cm mellem 1. knæ (B) og

2. knæ (C). Mellem vækstpunkt (A) og
1. knæ (B) er der 0,8 cm. Aksanlæg (D)

Foto 9

D

C

B

A

0,3 cm



8 Markbrug nr. 263   2002•

Grøn Viden indeholder informationer
fra Danmarks JordbrugsForskning.

Grøn Viden udkommer i en mark-, en
husdyr- og en havebrugsserie, der alle hen-
vender sig til konsulenter og interesserede
jordbrugere.

Abonnement tegnes hos
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, 8830  Tjele
Tlf. 89 99 16 15 / www.agrsci.dk

Prisen for 2002:
Markbrugsserien kr. 225, husdyrbrugsserien
og havebrugsserien kr. 125.

Adresseændringer meddeles særskilt
til postvæsenet.

Michael Laustsen (ansv. red.)
Anders Correll (redaktør)

Layout:
Ulla Nielsen

Tryk: Rounborgs grafiske hus

ISSN 1397-985X 541-443

N
O

R
D

IS

K
MILJØMÆ

RK
N

IN
G

Foto 11
Hvede i stadium 32.0

(markfoto 15 maj 2002)

Stadium 32.0 defineres som
2. knæ (nodie) mærkbart, mindst
2.0 cm afstand til 1. knæ (nodie).
Nu er det nemt at mærke knæ,
samtidig kan man også tydeligt
finde og se anlæg af aks og knæ.
Foto 11 viser hvedeplanter i stadi-
um 32.0 i marken 15. maj 2002.

Foto 10
Hvedeplante i stadium 32.0
A: Hele planten
B: Planten har to knæ

(markeret med hvide pile)
C: Viser 2. knæ (1)

anlæg til de næste knæ (2)
samt aksanlægget (3)

Foto 10A Foto 10B

Foto 10C

Foto 11

3

2

1

6 cm

Fotos: Henny Rasmussen


