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Høstemelding uke 32 (5.-12.8) 

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 Hvor mye per 
andel 

Potet 

 

Felt 2 
Nesten nederst på 
jordet, mot veien. 

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

Til eget forbruk 
(dvs. så mye 
andelshaveren 
bruker på en 
uke). 

Sukkerert 

 

Felt 4 
Med hvitt 
klatregjerde 

Knip av belgene. 
Her spises hele 
belgen! 

Til eget forbruk 

Grønn squash 

 

Felt 5 B 
Midt på jordet, bakre 
felt. 

Skjær av. Ta de 
største først! 

Til eget forbruk 

Sylteagurk 

 

Felt 5 A 
Midt på jordet ved 
bønnestativene. 

Skjær av Til eget forbruk. 
Kan brukes rå 
på skiva, de 
store er fine å 
juice. 
5-10 stk. til 
konservering. 

Ulike typer salat; Lollo, 
romano, batavia og issalat. 

 

Felt 5 A + 7 A 
Nord for tunnelen og 
på jordet midt i 
"bakken". 
Grønne og røde 
salater, hodesalat og 
bladsalat.  
 

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

Til eget forbruk, 
og familie og 
venner av de 
typene vi har 
mye av. 

Rødbet  

 

Felt 5 A Riv opp rota etter 
bladene. Ta de 
største først. 

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

 

Felt 5B 
På midten av jordet, 
litt ovenfor squashen. 

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! 

Vårløk  

 

5 B + 6 A 
Ved siden av 
svedjerugen/hvitløken 
øverst på jordet, samt 
ovenfor polkabetene. 

Jorda er veldig hard, 
så bruk redskap som 
ligger ved hvitløken 
for å løsne røttene 
og dra opp. 
Ikke ta purren som 
står foran! 

1 stk. 
Både den 
nederste, hvite 
delen og de 
grønne bladene 
skal brukes! 

Koriander 

 
 

6 B Klipp eller skjær av 
like over jorda. 

Til eget forbruk 

Hvitløk 
 

Felt 6 B 
Øverst på jordet i sort 
plast.  
 

Bruk redskap som 
ligger der for å 
løsne røttene og ta 
opp hele planten. 

1 stk. 

Brokkoli 
 

Felt 7 A  
På nordsiden av 
veksttunellen. 

Det er noen få 
sideskudd igjen 

En liten smak, 
til det er tomt. 

Svartkål (palmekål) 

 

Felt 7 A 
 

Brekk av de 
nederste bladene. 

Et par blader.  
 
Svartkål er mye 
brukt i det 
italienske 
kjøkken! 

Grønnkål 

 

Felt 7 A 
På nordenden av 
tunnelen 

Knekk av de 
nederste bladene. 

En liten bunt per 
andel. 
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Purpurkål + russisk 
grønnkål 

 

Felt 7 B 
Langsiden av tunellen 

Skjær/klipp av de 
nederste bladene. 

En liten smak; 
et par blader av 
hver. 

Gressløk  Felt 7 B 
Langsiden av tunellen 

Klipp av. En liten bunt. 

Løpstikke 

 

Felt 7 B 
På langsiden av 
tunellen. 

 En liten kvast til 
suppa eller 
annet 

Salvie 

 

Felt 7 B 
På langsiden av 
tunnelen. 

Knip av blader. Noen blader til 
pastaen eller 
annet 

Blomkål 

 

Felt 7 C 
Sør for tunellen (mot 
gården). 

Riv opp hele 
planten. Skjær av 
hodet og kast resten 
i kompostkassene 
ved utedoen. 

1 stk, til det er 
tomt 

 

Nytt fra gartner´n	
Nå begynner vi å komme hjem til hverdagsliv etter endt ferie. Jeg møter flere og flere glade 
andelshavere i åkeren hver dag, til alle døgnets tider. Mange påpeker hvor bra det ser ut – det er 
veldig hyggelig! Det er alltids forbedringspotensial, men sammenlignet med i fjor har vi fått til mye. 
Nå rusler vi hjem med overfylte kurver og det kommer nye grønnsaker hver uke. Mye tid går fortsatt 
med til å holde ugresset i sjakk, men slik er det når en dyrker økologisk. Dugnadstid er luketid nå, og 
flittige hender har møtt opp på hver økt for å sortere grønnsaker og ugress på jordet. Denne uka stilte 
en andelshaver med squashkake på dugnaden. Mmmm! God inspirasjon til hva en kan bruke squash 
til. Fennikelen har kommet seg i jorda, og fire ulike myntetyper har blitt plantet i kasse.	

Ellers har vi hatt litt besøk på jordet denne uka. Vi hadde først befaring med Hans Kjærås, en veldig 
erfaren økobonde (Hans har dyrket økologisk i 29 år - tidligere ved Rosnes gård), som nå er gartner 
på Ramme gård. Veldig hyggelig, og alltids nyttig å utveksle erfaringer. 
http://enestaaendemat.no/2014/09/23/supersaftig-squashkake/Senere samme dag stilte Vitenparken 
(de har en andel) manns (og kvinne-)sterke og fikk innføring i andelslandbruk og Dysterjordet 
andelslandbruks historie ved Kjersti, i tillegg til omvisning på jordet med meg. De la igjen en god 
lukeøkt, og delte både mat og ideer til samarbeid med oss. Skal bli spennende å se hva vi får til 
sammen framover! 
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Det ser dessverre ut til at det fortsatt er litt klumprotsmitte i jorda. Jeg har oppdaget at noe kålugress 
har deformerte, oppsvulmede røtter (se foto) - et klart tegn på klumprot. Det er lite vi kan gjøre annet 
enn å være påpasselige med luking av kålugress og ha et romslig vekstskifte. En del av brokkolien 
har blitt veldig liten, og noen har blitt tidlig stresset og gått fort i blomst. Lillafargen på bladene tyder 
på dårlig næringsopptak. Jeg har gjødslet godt med hønsemøkk, så jeg mistenker enten dårlig 
jordstruktur, eller klumprot for at det har gått slik med det første holdet brokkoli. Les mer om 
klumprot her: http://www.agropub.no/id/8045.0 


