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En nøjagtig beskrivelse af vækst-
forløbet og udviklingsstadier for
afgrøden er nødvendig, når det
rettidige tidspunkt for en plante-
beskyttelse skal fastlægges. Den-
ne skala for udviklingen af ært er
tænkt som et værktøj til praktisk
brug i marken og som støtte ved
læsning af artikler eller vejled-
ningsmateriale.

Anvendelsen af BBCH1 skalaen
sker desuden i erkendelse af, at
der inden for alle brancher af
forskning er en tendens til en
større internationalisering, dette
gælder også forskning inden for
landbrugskulturer. Udveksling af
resultater på tværs af landegræn-
ser kræver en standardiseret be-
skrivelse af vækstudviklingen for
den enkelte plante i henhold til
dennes morfologiske karakteri-
stika. BBCH skalaen er udviklet i
et samarbejde mellem Biologische
Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft (BBA), Bundes-
sortenamt (BSA), BASF, Bayer,
Ciba-Geigy og Hoechst. BBCH
skalaen er i dag overtaget og ved-
ligeholdes af European Plant
Protection Organisation (EPPO).

Hvordan bruges
BBCH skalaen?
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 makro-
stadium er af særlig interesse for
plantearten, kan dette anvendes,
og begge stadier kan anføres
(eksempel 15/35).

Hvis skalaen anvendes til at
beskrive en bestand af ærteplanter,
bør beskrivelsen passe på mindst
50% af planterne. Bedømmelsen
foregår på de respektive enkelt-
planter i bestanden. Særlige ken-
detegn ved hele bestanden kan
tilføjes.

Generelt om ært
Ært er en hypogæisk2 spirende
plante, hvilket vil sige, at kimblad-
ene forbliver i jorden under frem-
spiring. Stænglen danner i begyn-
delsen nogle små skelformede
lavblade, som hurtigt går til
grunde. Først derefter dannes
de egentlige løvblade, som
hos forskellige sorter kan
være helt eller delvist om-
dannede til klatretråde.
Knopperne udvikles i blad-
hjørnerne, og blomstringen
er fremadskridende fra ældste
til yngste bladetage.

Skalaens grundprincipper
BBCH skalaen er opbygget af
et makrostadium og et mikro-
stadium, der tilsammen udgør
den tocifrede decimalkode.

Makrostadium
(første ciffer i decimalkoden)
Beskriver ærteplantens udvik-
lingscyklus. Plantens samlede
udviklingscyklus er underopdelt
og nummereret i stigende række-
følge fra 0 til 9 i ti overskuelige og
tydeligt afgrænsede udviklings-
faser, makrostadier. Makrostadiet
alene er ikke velegnet til eksakte
angivelser af sprøjtetidspunkt og
bedømmelsestidspunkt, idet sta-
diet beskriver en tidsperiode i
ærteplantens udviklingsforløb.
Makrostadierne er beskrevet
mere detaljeret i tabel 1.

Tabel 1. Makrostadier til beskrivelse af vækstudviklingen hos ært

1 Dette er en oversættelse af: Growth Stage of mono- and dicotyledonous plants;
BBCH-monograph edited by Uwe Meier, Federal Biological Research Centre for Agriculture
and Forestry (editor) 1997. xi, 622s., Pea p. 127-130. Forlag: Blackwell Wissenschafts-Verlag,
samt Knott (1987): Ann. Appl. Biol. 111, 233-244

2 Hypogæisk: Spiring hvor kimbladet forbliver nede i jorden
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Udviklingsstadier for ært (BBCH 1997)

2 Løvblad: de fuldstændigt udviklede, grønne og for planten mest
karakteristiske (se 15/35)

3 Akselblad: findes ved bladfoden (se 15/35)

4 Hos bladløse sorter udvikles kun klatretråde

5 Internodierne tælles fra kimbladnodiet; første internodium
udvikles mellem kimblade (jordoverfladen) og 1. løvblad

Stadium Definition

00 Spiring

00 Tørt frø
01 Begyndende opsvulmning af frø
03 Frøopsvulmning afsluttet
05 Kimrod gennembryder frøet
07 Kimstænglen gennembryder frøskallen
08 Kimstænglen når jordoverfladen
09 Fremspiring: kimstænglen bryder

gennem jordoverfladen

10 Bladudvikling

10 To skælformede lavblade synlige
11 1. løvblad2 med akselblade3 udfoldet eller

en klatretråd4 udviklet
13 3. løvblad udfoldet eller tre klatretråde

udviklet
15 5. løvblad udfoldet eller fem klatretråde

udviklet
19 9. løvblad udfoldet eller ni klatretråde

udviklet

30 Stængelstrækning (hovedskud)

30 Begyndende strækning af stænglen
31 Et synligt udstrakt internodium5

33 Tre synligt udstrakte internodier
35 Fem synligt udstrakte internodier
39 Ni synligt udstrakte internodier

09

10

11

15/35
(numrene henviser til løbbladene; løvblad nr. 1 osv.)

akselblad

klatretråd

løvblad
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Mikrostadium
(andet ciffer i decimalkoden)
Beskriver den præcise udvikling
af ærteplanten. Mikrostadiet num-
mereres også med cifrene fra 0 til
9 og beskriver et kort, veldefineret

udviklingstrin i ært. Ved opbyg-
ningen af  BBCH skalaen er det
indrettet således, at mikrostadierne
logisk bliver sat bagefter makro-
stadiet med de respektive ordens-
tal eller procentværdier.

F.eks. kan 5 således betyde fem
synligt udstrakte internodier (35)
eller 50% af blomster åbne – fuld
blomstring (65).
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6 Tenderometer værdi

Stadium Definition

50 Blomsterknopdannelse

51 Første blomsterknop synlig
55 Første blomsterknop forstørret,

men stadig lukket
59 Første kronblad synligt, men

knoppen stadig lukket

60 Blomstring

60 Første blomster åbne
(sporadisk i plantebestanden)

61 Begyndende blomstring:
10% af blomsterne åbne

62 20% af blomsterne åbne
65 Fuld blomstring:

50% af blomsterne åbne
67 Blomstringen aftagende
69 Blomstringen afsluttet

70 Bælgudvikling

71 10% af bælgene i fuld størrelse
73 30% af bælgene i fuld størrelse. (80 TE6)
75 50% af bælgene i fuld størrelse. (105 TE)
77 70% af bælgene i fuld størrelse. (130 TE)
79 Grønmoden: Næsten alle bælgene har nået

typisk størrelse; alle frø er fuldt udviklede

90 Visning

97 Planten død og tør
99 Høstet produkt

Stadium Definition

80 Modning af ært og bælg

81 10% af bælgene modne; frøene er tørre
og hårde samt har art- og sortstypisk farve

83 30% af bælgene modne; frøene er tørre
og hårde samt har art- og sortstypisk farve

85 50% af bælgene modne; frøene er tørre
og hårde samt har art- og sortstypisk farve

89 Fuldmoden (mejetærskermodent)
Alle bælge er tørre og brune
Frø er tørre og hårde
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