Dysterjordet andelslandbruk 2017

Høstemelding uke 26 (23.6-30.6)
Radene det kan høstes fra er merket. Husk å ta med deg noe å høste i, og en kniv/saks til å høste
salat. Les høstereglene våre før du går ut i åker’n!
Hva

Hvor

Hvordan

Hvor mye per
andel

Salat

Nederst i tunnelen, venstre
side

Klipp/skjær eller plukk
av blader. Her kan du
lage din egen
salatmiks av
plukksalater i mange
fasonger og farger.
Vask og oppbevar
kaldt.

Eget forbruk, dvs.
hva du bruker
fersk på en uke

Koriander

Nederst i tunnelen, venstre
side. Har gått i blomst, men
kan fortsatt spises/brukes.

Kutt hele stilker. Her
skal det straks
plantes basilikum, så
det er bare å forsyne
seg!

Til eget forbruk

Reddik i flere farger

I kålfelt, midt på jordet, under
er lite stykke agrylduk, så
man må lette på duken når
man høster.

Dra opp etter
bladene

Til eget forbruk

Merket med pinne med
vimpel. (Det er eneste vimpel
på jordet nå, så lett og se)

Gressløk, løpstikke,
sitronmelisse, salvie,
timian og noe oregano

I "urtehagen" sør for tunellen
og redskapsboden. Står også
en del gressløk ved siden av
tunnelen.

Meldestokk

Dette er et ugras på hele
jordet, men er godt å spise!
Prøv den i salat, i stuing,
blanchert…

Til eget forbruk

Rykk opp hele
planten men knip av
rota og ta med
skuddet.

Så mye du vil J

Dysterjordet andelslandbruk 2017
Nytt fra gartner´n:
Nå er lukingen godt i gang, - det gjelder å holde tritt med ugresset! Særlig i løk- og skjermplantefeltet er det viktig. Løken har lite bladverk som kan skygge for ugresset, og skjermplantene (gulrot,
dill, fennikel, persille osv.) spirer og vokser sakte. Jeg gjorde et eksperiment på kepaløken som ser ut
til å ha fungert utmerket: å brenne med ugressbrenneren ETTER at løken har kommet opp og fått 2-4
blader. Den ser ut til å ha tålt flammene. Løken har nemlig vekstpunktet nede i planten og ikke i
toppen, slik mye av ugresset har, så litt brente topper går greit. (Kutter man løken blir den litt
redusert, men kommer faktisk igjen. Purren tør jeg ikke gjøre det samme med, da den er litt spinklere
i "stammen", selv om det i prinsippet burde gå, - så der blir det å gå med ugresshakken). Den
brenningen sparte oss for mange luketimer!
Vi fant reiret til vipe-paret: på bakken midt i hvitløksfeltet under en lukeøkt forrige helg. Det er
markert med pinner, så pass på så du ikke tråkker på det. Vipa er rødlista, så vi får håpe eggene
klekkes og ungene vokser opp!
Duene spiser mye på kålplantene. Mye sterk vind har løsnet på duker her og der i det siste, og da
forsyner duene seg av kålbladene. Fugleskremslene jeg har satt opp ser ikke ut til å ha mye effekt
dessverre. Så, hvis du ser duk som har blåst av når du høster er det supert om du kan feste den
igjen.
Jeg har endelig fått fikset luftingen på sidene av tunnelen, og vinduene i hver ende blir ordnet i løpet
av kort tid. Det godt, for nå som varmen trår til, blir det veldig varmt og fuktig der inne!
Squash og gresskar er på vei ut, og urtegruppa er begynner å bli ferdig med en massiv, veldig fin
urtespiral, som til og med får en liten dam for overflødig vann/amfibier/mikroliv.
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