Dysterjordet andelslandbruk 2016
Høstemelding uke 38 (16. - 23.9)
Radene det kan høstes fra er merket med pinne med et hvitt flagg. Husk å ta med deg noe å høste i, og en kniv
til å høste. Les høstereglene våre før du går ut i åker’n!
Hva
Potet – kun Arielle!

Hvor
Felt 2
Nesten nederst på
jordet, mot veien.
Kun de lyse potetene!

Hvordan
Det står greip ved
enden av raden,
Potetriset tas ut og
legges i haug ved
gjerdet.

Gulrot
Det er fortsatt mye smått men
like greit å begynne å
“tynnehøste” nå, siden vi har
såpass stort felt med gulrot.

Begynn gjerne i
sørenden inntil
bondebønnene. Der er
det en miks av alle
typene vi har i tillegg til
en del gulrøtter i ulike
farger og fasonger.
Felt 4

Gå etter de største
risene. Bruk greip til å
løsne jorda og dra opp
etter riset. Sett greipet
tilbake på plass, ved
høsteflagget.
Knip av belger, de
største først.
Les om bruk

Til eget forbruk og
konservering.
Her brukes bønnene,
ikke belgen.

Sukkerert

Felt 4
Med hvitt klatregjerde

Knip av belgene. Her
spises hele belgen!

Til eget forbruk og
konservering

Margert

Felt 4,
Ved sukkerertene

Til eget forbruk.

Buskbønner – alle typer

Felt 4
Grønne, gule og
stripete!

Knip av de største,
runde belgene. Her er
det kun ertene som
vanligvis brukes.
Knip av belgene.
Når de høstes på
tidlig vekststadium
kan de brukes til fersk
konsum, såkalte
“haricots verts”.

Bondebønner

Siste uke!

Hvor mye per andel
Til eget forbruk (dvs. så
mye andelshaveren
bruker på en uke) og
konservering!
Lag chips, pommes
frites eller frys ned
potetmos.
Til eget forbruk.
Gulrotriset kan legges
igjen mellom radene.

Til eget forbruk og
konservering.
Forvell og frys!

Grønn + lysegrønn squash

Lysegrønn på felt 5 A,
grønn på felt 5 B
Midt på jordet, bakre
felt.

Skjær av. Ta de
største først!

Til eget forbruk, den
grønne kan også høstes
til konservering.

Sylteagurk

Felt 5 A
Midt på jordet ved
bønnestativene.

Skjær av.
De største er gode til
juicing!

Til eget forbruk.
Fersk og til
konservering.
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Stangbønner (lilla)

Felt 5 A på bønnestativ

Knip av belger.

Til eget forbruk.

Salat
P.S: den røde salaten er
fortsatt god selv om den har
gått i blomst.

Skjær over ved rota
på hodesalaten, og ta
blader på bladsalat
(da vokser det ut nye).

Til eget forbruk.

Rødbet

Felt 5 A + 7 A
Det er kommet nye
skudd på salat som er
høstet tidligere, fersk
og fin!
Felt 5 A

Riv opp rota etter
bladene. Ta de største
først.

Purre

Felt 5 A

Gresskar, både orange og
grønn
Polkabeter

Felt 5 B, nedfor
squashen
Felt 5 A
Mellom gulbete og
stangbønnene.

Dra opp, evt. løsne
med greip.
Skjær/vri av.

Til eget forbruk.
De små bladene kan du
bruke i salat, de større
kan brukes som spinat.
En til hver.

Mangold/bladbete

Til eget forbruk.

Dra opp hele planten.
Blader legges i
komposten ved
utedoen.

Til eget forbruk.
Den stripete fargen
forsvinner ved koking,
skjær tynne skiver rå til
salaten!

6A

Knip av blader, gjerne
på ulike planter - det
vokser ut nye.

Til eget forbruk.

Kepaløk, gul og rød
(vanlig løk)

6A

Til eget forbruk

Dill

6B
Start med nederste felt
der flagget står.

Dra opp etter bladene.
Bladene, "det
grønne", kan også
brukes på samme
måte som vårløk!
Skjær over planter.
Høst ett og ett felt.

Koriander

6B

Klipp eller skjær av
like over jorda.

Brokkoli

Felt 7 langsiden av
tunellen.
Felt 7 A på nordsiden
av veksttunellen,

Knekk av. Bladene
kan brukes som
grønnkål!

Til eget forbruk og
konservering.
Kan tørkes, eller sylte
kronene. Krydder i
syltelake for agurk.
Til eget forbruk og
konservering.
Korianderblomster kan
syltes: legg dem i eddik,
gjerne eplesidereddik.
En til hver av de store +
sideskudd i felt 7A.
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Chili

sideskudd.
Felt 7 inne i tunellen

Tomat
Stripete og gul squash
Basilikum

Felt 7 inne i tunellen
Felt 7 inne i tunellen
Felt 7 inne i tunellen

Gressløk

Felt 7 B
Langsiden av tunellen
Felt 7 B på langsiden av
tunellen.
Felt 7 på langsiden av
tunnelen.

Løpstikke
Salvie

Knip av frukter. De er
grønne men kan
modnes på
kjøkkenbenken.

Knip av blader eller
topp.
Klipp av.

Knip av blader.

Til eget forbruk

1 stk!
Til eget forbruk
En liten smak.
En liten bunt.
En liten kvast til suppa
eller annet
Noen blader til pastaen
eller annet

Nytt fra gartner´n

Det er fortsatt varmt, men det ser ut til at sommeren er over og høsten tar over. Denne uka har vi fått
luket all rot- og stangselleri. Sellerien ser ut til at ikke blir så stor dessverre. Har diskutert det med
flere gartnere og bønder, som har opplevd det samme i år. Noen tror det er gulrotflue, men det kan
også ha vært tørre forhold ved utplanting – eller noe annet. Den har blitt gjødslet godt og vært
ugressfri, så vanskelig å si hva som har vært utslagsgivende.
Ellers har vi plantet ut noe kinakål og mizunasalat, og jeg har vært på tur til Virgenes og Århus
andelsgårder på andre siden av fjorden. Turen var arrangert av Norsk landbruksrådgivning ved
rådgiver Hans Gaffke, for å styrke kompetansen blant småskala grønnsaksdyrkere, spesielt
andelsgårder. Veldig interessant å besøke andre og drøfte erfaringer!
Hilsen Håkon

