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A. 3,0 lit Reglone ca 25 dagar efter bästa pollineringstillfä1Ie, skörd 5- 7 dagar senare
B. Stränglåggning ca 25 dagar efter bästa pollineringstillfä11e, skörd 5- ? dagar senare
C. 3,0 fit Reglone ca 35 dagar efter bästa pollineringstillfälle, skörd 5- 7 dagar senare
D. Strång1äggning ca 35 dagar efter bästa pollineringstillfä1le, skörd 5- 7 dagar senare
E. 3,0 lit Reglone ca 45 dagar efter bäst.a po11j-neringsLillfä11e, skörd 5- 7 dagar senare
F. Stränglåggning ca 45 dagar efter bästa pollineringstillfå1le, skörd 5- 7 dagar senare
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Försöket låggs ut i ett få1t med järui! och ogräsfritt bestånd.
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