Dysterjordet andelslandbruk 2016
Høstemelding uke 40 (30.9- 7.10)
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

Hvor

Hvordan

Jordskokk
De høye plantene med gule
blomster.
Potet – kun Arielle!

Felt 1 ved
veien

Bruk greip og ta opp slik som potet. Legg
riset i en haug ved gjerdet, ta med
blomstene hjem J
Det står greip ved enden av raden, Potetriset
tas ut og legges i haug ved gjerdet.

Gulrot

Begynn gjerne
i sørenden
inntil
bondebønnene
.

Gå etter de største risene. Bruk greip til å
løsne jorda og dra opp etter riset. Sett
greipet tilbake på plass, ved høsteflagget.

Bondebønner

Felt 4

Knip av belger, de største først.

Svartrot/skorsonnerrot

Felt 4

Pastinakk

Felt 4

Sukkerert

Rødbet

Felt 4
Med hvitt
klatregjerde
Lysegrønn på
felt 5 A
Felt 5 A på
bønnestativ
Felt 5 A

Løsne jorda med greip/spade og dra
forsiktig opp. Lang rot!
Løsne jorda med greip/spade og dra
forsiktig opp.
Knip av belgene. Her spises hele belgen!

Purre

Felt 5 A

Riv opp rota etter bladene. Ta de største
først. De små bladene kan du bruke i salat,
de større kan brukes som spinat.
Dra opp, evt. løsne med greip.

Blomster (ringblomst,
shungiku og blomkarse)

Felt 5A og 7

Skjær eller klipp stilker

Hokkaido

Felt 7 inne i
tunellen
Felt 5 A
Mellom

Skjær/vri av.

Squash
Stangbønner (lilla)

Polkabeter

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

Skjær av. Ta de største først!
Knip av belger.

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

Hvor mye
per andel
Til eget
forbruk.
Til eget
forbruk (dvs.
så mye
andelshavere
n bruker på
en uke) og
konservering!
Til eget
forbruk.
Gulrotriset
kan legges
igjen mellom
radene.
Til eget
forbruk og
konservering.
Til eget
forbruk.
Til eget
forbruk.
Til eget
forbruk og
konservering
Til eget
forbruk.
Til eget
forbruk.
Til eget
forbruk.
Til eget
forbruk.
Til eget
forbruk.
Pynt opp
maten, alle
kan spises!

Til eget
forbruk.
Til eget
forbruk.
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Stangselleri og rotselleri.

gulbete og
stangbønnene.
5B

Mangold/bladbete

6A

Kepaløk, gul og rød
(vanlig løk)

6A

Dill

6B

Dra opp hele planta med rotselleri,
stangselleri kan du skjære av ved rota. De er
ganske små, men er gode til smakssetting av
supper etc.
Knip av blader, gjerne på ulike planter - det
vokser ut nye.
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.
Felt 7
langsiden av
tunellen.
Felt 7
langsiden av
tunellen.

Knekk av. Bladene kan brukes som
grønnkål!

Chili

Felt 7 inne i
tunellen

Tomat

Felt 7 i
tunellen
Felt 7 i
tunellen

Blomkål
Grønnkål (vanlig, purpurkål,
palmekål/svartkål og russisk)

Stripete og gul squash
Basilikum
Salvie
Reddik

Walking Stick kål

Felt 7 i
tunellen
Felt 7 på
langsiden av
tunnelen.
Felt 7 på
sydsiden av
tunellen.
Felt 7 på

Til eget
forbruk.
Til eget
forbruk.
Til eget
forbruk
Til eget
forbruk og
konservering.
Til eget
forbruk og
konservering.
En til hver av
de store +
sideskudd i
felt 7A.

Dra opp planten, skjær av hode og legg
blader i komposten.

1 stk.

Knekk av blader, de nederste først.

Til eget
forbruk

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

Til eget
forbruk

1 stk!

Knip av blader eller topp.
Knip av blader.
Riv opp etter bladene.
Knekk av blader. Denne portugisiske kålen

Til eget
forbruk +
konservering
En liten
smak.
Noen blader
til pastaen
eller annet
Til eget
forbruk.
Til eget
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sydsiden av
tunellen.

Kål (hodekål, rødkål,
savoykål, rosenkål)

Felt 7 på
sydsiden av
tunellen.

har fått navnet fordi man tørket stilkene og
brukte dem til spaserstokker;) Kan bli
veldig høy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jersey_cabbag
e
Av hodekålene; dra opp hele planten og
legg planterester i komposten.
Rosenkål; skjær eller vri av.

forbruk.

Til eget
forbruk.

Nytt fra gartner´n
Denne uka har høststormene revet og slitt litt i tunnelen, som fikk en ekstra forsterkning før vinden tok tak på
tirsdag. Høsten begynner også sette sine spor ellers på jordet. Nå har nedpakkingen såvidt begynt. Insektsnett
og agrylduker har blitt rullet sammen. Bøyler dratt opp. På dugnaden fikk vi også fjernet alle squash- og
gresskarplanter fra felt 5B - og sortert ut et tilhengerlass med monstersquash – det som ikke blir hentet går til
dyrefôr. Det ligger en del mindre squash på bordet ved redskapsboden. Bare å forsyne seg!
Jeg har sådd litt minisalatmix i kasser i tunnelen fra frø vi har tatt selv. Ellers har jeg har tatt frø fra de gule
("Golden Sweet", http://daughterofthesoil.blogspot.no/2007/06/heritage-vegetable-review-pea-golden.html)
og lilla ("Shiraz, http://www.seedaholic.com/pea-shiraz.html") ertene vi hadde til frøproduksjon - så får vi
flere planter av disse til neste år. Jeg har også tatt frø av noen av tomatene.
Dugnader framover: 4., 11., 18., 27. kl 17-19. Værforbehold.
Hilsen Håkon

