
Dysterjordet andelslandbruk 2017  
 

Høstemelding uke 33 (11.-18.8) 
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! 
Her er kart over jordet, hovedveien til venstre: 

 
Hva  Hvor Hvordan Hvor mye per 

andel 
Babygulrot Felt 1A Dra opp etter riset. Se ved 

rothalsen hvor store de er. 
Tynnehøsting, dvs. ikke ta alle i 
rekka, men la noen stå igjen 
med litt mellomrom. 

Eget forbruk 

Bladpersille Felt 1A Klipp eller knip av stilker. Ikke ta 
hele planter da de vil vokse seg 
enda større. 

Eget forbruk 

Dill Felt 1B Skjær/klipp av ved bakken. Til eget forbruk 

Grønne bønner 
(buskbønner) 

Felt 2A Knip av  Eget forbruk 

Sukkererter, grønne og lilla! Felt 2b, vokser på 
hvit netting 

Knip av  Til eget forbruk 

Bondebønner Felt 2B Åpne belgene og ta ut bønnene, 
disse kan raskt forvelles i vann 
og så renses for sitt ytre skall, 
eller spises med skallet på 

Eget forbruk 

Mangold 

 

Felt 3A 
 

Knip eller skjær av blader. Det 
vokser ut nye blader, så ikke 
kutt over hele planter. 

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

Salat Felt 3B Klipp/skjær eller plukk av 
blader. Vask og oppbevar kaldt. 

Eget forbruk 

Shungiku - spiselig 
krysantemum 

 

Felt 3B 
 

Knip av blomster 
 

Eget forbruk 
(bruk til pynt i 
f.eks. salat) 

Nypotet (Arielle) 

 

Felt 4 Bruk greip og vipp opp. La 
greipet stå der du høstet. Riset 
kan ligge i åkeren. 

Eget forbruk 
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Grønn knutekål  
 

Felt 5A 
Noen få igjen 

Knip eller skjær av ved rota  1 stk  

Blomkål 5B Vri av hele planter, ta de største 
først. NB! Bladene kan brukes 
som grønkål. 
 

Eget forbruk 
 

Løk, gul og rød kepa 
 

6A Dra opp. Husk at bladene 
brukes som vårløk, i pestoer 
eller kraftkjelen 

Eget forbruk 

Grønnkål; russisk, vanlig, 
palmekål 

 

6A Brekk av de nederste bladene, 
ellers stopper veksten 
 

Se an, til eget 
forbruk. 

Hvitløk 6B 
 

Vanskelig å finne da bladene 
er helt visne, men det er noen 
igjen! Bruk redskap som står v. 
skiltet for å ta opp. 

Noen få 

Chili I tunellen ved 
siden av agurken 

Knip av frukter, røde eller 
grønne 

Eget forbruk 

Slangeagurk Felt 8 i tunellen Skjær eller vri av. En stk., ta den 
største du finner 

Tomat Felt 8 i tunellen Begynner å bli modne, 
førstemann til mølla 

En smak 

Basilikum Felt 8 i sørenden 
av tunellen 

Knip av topper, da vil de buske 
seg og bli enda frodigere. 

Til eget forbruk 

Sylteagurk 

 

Felt 8, sør for 
tunellen 

Knip av Et syltetøys-
glass til hverJ 
Kan også 
brukes fersk i 
salat, juice etc. 

Squash, grønn og hvitgrønn Felt 8, sør for 
tunellen 

Vri/skjær av En stk. 

 
Nytt fra gartner´n 
Ikke mye nytt å melde. Ugresset presser konstant på, snart får vi til en egen tisteldugnad for å bli bukt med 
åkertistelen. Det har begynt å komme litt kålsommerfugl, og det er litt egg (små, gule prikker) på noe av 
grønnkålen som ikke er under duk. Bare å børste av når du høster. Denne uken tynnet vi rødbetene, og det er 
ikke lenge til før de kommer på høstemelding;) 


