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  0  Spiring 39  9 eller flere internodier synlige, 90% af   70  Frø-/kerneudvikling 

03   Før fremspiring        max. stængellængde nået   71  10% af skulperne har nået fuld størrelse 

 10  Bladudvikling (hovedskud)  50  Skridning (hovedskud) 73  30% af skulperne har nået fuld størrelse 

11  Kimblade helt udfoldet 51  Blomsteranlæg synlige, men lukkede   75  50% af skulperne har nået fuld størrelse 

11  1. egentlige løvblad udfoldet 52  Blomsteranlæg frie og i samme højde som de  77  70% af skulperne har nået fuld størrelse 

12  2. egentlige løvblad udfoldet 53  Blomsteranlæg højere end de øverste blade 79  Næsten alle skulperne har nået slutstørrelse 

13  3. egentlige løvblad udfoldet 55  Første enkeltblomster synlige (stadig lukkede)  80  Modning 

14  4. egentlige løvblad udfoldet 57  Enkeltblomster synlige på sideskuddene (stadig 
lukkede) 

81  Begyndende modning, 10% mørke og hårde frø 

15  5. egentlige løvblad udfoldet 59  Første gule kronblade synlige, blomsten endnu 
lukket   

85  50% mørke og hårde frø (Skårlægningstid) 

16  6. egentlige løvblad udfoldet  60   Blomstring (hovedskud) 89  Fuldmoden: Næsten alle frø mørke og hårde  

19  9 eller flere egentlige løvblade udfoldet 60  Enkelte gule blomster udfoldet       (Høst på roden)  

 20   Buskning, udvikling af sideskud  61  Begyndende blomstring: 10% af blomsterne udfoldet  90  Visning og afmodning 

24  4. sideskud synligt 63  30% af blomsterne udfoldet 93  Bladene begynder at ændre farve eller falde af 

 30  Begyndende strækning (hovedskud)   65  Fuld blomstring: 50% af blomsterne udfoldet 95  50% af bladene er misfarvede eller er faldet af 

31  1. internodie synligt, 10% af den artstypiske 67  Blomstring ved at være afsluttet, de fleste kronblade 97  Plantedele over jorden er døde 

       max. stængellængde nået         er faldet af   99  Stub 

32  2. internodie synligt, 20% af den artstypiske      69  Blomstring afsluttet: Skulperne synlige  

       max. stængellængde nået     

33  3. internodie synligt, 30% af den artstypiske   

       max. stængellængde nået   

   

   

       


