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Høstemelding uke 33 (12. - 19.8)
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
Til eget forbruk
(dvs. så mye
andelshaveren
bruker på en
uke).

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.

Sukkerert

Felt 4
Med hvitt
klatregjerde

Knip av belgene.
Her spises hele
belgen!

Til eget forbruk

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

Til eget forbruk.
Fersk og 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.

Polkabeter

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

Dra opp hele
planten. Blader
legges i komposten

Til eget forbruk.
De små bladene
kan du bruke i
salat, de større
kan brukes som
spinat.
Til eget forbruk.
Den stripete
fargen
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Vårløk

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

Dill

6B
Start med nederste
felt der flagget står.

Koriander

6B

Hvitløk

Felt 6 B
Øverst på jordet i sort
plast.

Brokkoli

Felt 7 A
På nordsiden av
veksttunellen.
Felt 7 A

Svartkål (palmekål)

ved utedoen.

forsvinner ved
koking, skjær
tynne skiver rå
til salaten!

Jorda er veldig hard,
så bruk redskap som
ligger ved hvitløken
for å løsne røttene
og dra opp.
Ikke ta purren som
står foran!
Skjær over planter.
Høst ett og ett felt,
så planter vi spinat
når det er ferdig
høstet.
Klipp eller skjær av
like over jorda.

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

Bruk redskap som
ligger der for å
løsne røttene og ta
opp hele planten.
Det er noen få
sideskudd igjen

1 stk.

Brekk av de
nederste bladene.

Et par blader.

Til eget forbruk

Til eget forbruk

En liten smak,
til det er tomt.

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
Skjær/klipp av de
Langsiden av tunellen nederste bladene.

En liten smak;
et par blader av
hver.

Gressløk

Felt 7 B
Klipp av.
Langsiden av tunellen
Felt 7 B
På langsiden av
tunellen.

En liten bunt.

Felt 7 B
På langsiden av
tunnelen.

Noen blader til
pastaen eller
annet

Løpstikke

Salvie

Knip av blader.

En liten kvast til
suppa eller
annet

Nytt fra gartner´n
Denne uka har fennikelplanter kommet seg i jorda, og basilikum har blitt plantet om. Ellers er det
ugressregulering (les: luking) som er hovedfokus og som tar mesteparten av tiden på jordet nå. Det er
hovedsaklig gulrot og løk som trenger å bli luket. Jeg har såvidt begynt å så litt asiatisk bladgrønt
(pak choi) og det blir det sådd mer av framover, da de har kort voksetid og tåler kaldere
temperaturer. Spinatfrø går også i jorda straks. Mandag holdt tunnelen på å lette i stormkastene - den
ene kortveggen hadde blåst inn, og vinden rev og slet i plastikken. Heldigvis var Rodhri Hardy
("Andelslandbruk for korn") i nærheten og fikk hjelp av Erik Hagen til å få det som hadde løsnet
sammen igjen, i tillegg til å forsterke endeveggen mot vindkastene. Flaks at det ble oppdaget, og bra
jobba av de som reddet situasjonen! Tirsdag hadde vi representanter og gartnere fra en drøss
andelslandbruk på Østlandet, Hans Gaffke fra landbruksrådgivningen og et par fra Fylkesmannen på
markvandring for å diskutere det agronomiske på jordet. Det var både hyggelig, interessant og nyttig.
Konklusjonen var at det ser veldig bra ut på jordet - vi lærte mye forrige sesong, og de største
utfordringene er, som på alle de andre brukene; ugressregulering og tidsbruk på
utplanting/etablering. Dette er punkter som vil bli tatt opp på et eget seminar for oss
andelslandbrukgartnere senere i høst, i regi av landbruksrådgivningen. Ellers har det blitt kjøpt inn
gassbluss og snekret en liten kjøkkenbenk - så nå kan jeg lage en fersk kopp kaffe til matpausen
framover!

Tørråte i potetene
Tørråten er på vei over potetfeltet, og det gjør det viktig å ta med seg potetriset ut av åkeren ved
høsting. Ikke la bladverk bli liggende i åkeren over uhøsta poteter. Da kan tørråtesporer fra
bladverket (som bilr angrepet først) spre seg ned i jorda og angripe knollene. Tørråte er en ganske
vanlig sopp som angriper potet (og tomat), særlig i økologisk dyrking der vi ikke sprøyter.
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Hovedmiddelet mot soppen er å bruke sorter som er motstandsdyktige mot angrep. Vi dyrker for det
meste Troll, som er motstandsdyktig i knollen, noe som gjør den god for økologisk dyrking opp mot
lagring. Tidligpoteten vår Arielle er mindre motstandsdyktig, så her vil vi nok finne en og annen
potet som er angrepet. Bare skjær bort det angrepne stedet før tilberedning i så fall. Du kan lese mer
om tørråte her: http://www.agropub.no/id/8225.0

