
Høstemelding nr 9-2013 
 

Periode: uke 34 (21/8 – 27/8) 

 

Nå har squashen begynt å vise seg. På seng 3 finner du squasher som er avlange og grønne, og 

på seng 5 er det en hvit sort. Pass på at du ikke skader planten når du høster av den, og la de 

små få stå så de kan vokse seg større. 

 

Hodet på spisskålen skal være fast når du klemmer på det for at det skal være klart til å høstes. 

La de minste stå.  

 

NB! Bondebønner finnes det fremdeles en god del av lenger inn i radene. Det som er igjen nå 

må høstes før det blir for gammelt.  

 

Helt øverst er det masse mangold. De som enda ikke har prøvd denne grønnsaken bør ta seg 

en tur opp dit.  

 

Det er fremdeles litt salat som ikke har begynt å lage blomster. Høst det som er før det også 

strekker seg. Det er også noen knutekåler igjen langt ute i raden. Generelt sett er det en god 

ide å gå lenger inn i raden for å finne grønnsakene.  

 

Hva Seng & rad Hvordan Hvor mye 

Agurkurt 12, c Dra av blomst eller knip av 

unge blader 

Mye 

Bladpersille 33, b Klipp av blader. Ta de største En del 

Bondebønne 13 til 15 Riv av belger. Høst de største  Mye 

Brokkoli 80, 81 

 

Kutt av hodet. Ta med ett 

bladpar 

Noe 

Bønne 'Helios', 

'Rocquencourt'

, 'Dragon 

Langerie', 

'Royalty' og 

'Wade' 

18 til 22 Riv av de større belgene. La de 

mindre stå så de kan vokse seg 

større 

En del 

Dill 11, a og b Man kan høste både blomst og 

blad. Klipp av ved stilken 

Noe 

Grønnkål 70, 71 og 72, a Knekk eller skjær av de nedre 

bladene. La noen stå igjen så 

planten kan vokse videre 

Mye 

Gulrot 'Early 

Nantes', 

'Yellowstone' 

og 'London 

Torg' 

23 til 27 Dra opp hele planten etter 

stilken. Ta de største og la de 

minste få stå 

En del 

Hodekål 59 Skjær av hodet. Ta de større En 

Honningurt 37 Klipp av blomster. Ikke til å 

spise 

Mye 

Knutekål 57 Kutt av stilken eller dra opp 

hele planten. Høst de store (ca. 

en knyttneve) og la de mindre 

stå 

En 

Koriander 11, c Klipp av blader. Ta de største. Noe 



La stilken stå i fred 

Kruspersille 33, c Klipp av blader. Ta de største En del 

Mangold 

'Lucullus', 

'Fordhook 

Giant' og 

'Rainbow 

Chard' 

93,94 Skjær av stilkene ved basis. 

Høst de ytterste bladene og la 

de mindre lenger inn stå igjen  

Mye 

Reddik belger 8, a og b Knip, klipp eller riv av belgen. 

De største er trolig forvokste og 

ikke gode 

Mye 

Ringblomst 12 (a og b), 32 

(a) 39 (b og c) 

Plukk blomstene En del 

Russisk 

grønnkål 

10, c Klipp av blader Mye 

Rødbete og 

gulbete 

87 til 92 Dra opp hele planten etter 

stilken. Høst de største og la de 

minste stå 

Noe 

Salat 40 Enten hele hoder om planten er 

stor, eller de større 

enkeltbladene om den bør 

vokse litt mer. La de minste få 

stå i fred 

En del 

Spisskål 69 Skjær av hodet. Ta de større. 

Hodet skal være fast 

Litt 

Squash 3 og 5 Klipp av stilken Litt 

Sukkerert 16,17 Riv eller knip av belger. La de 

minste stå 

Mye 

Vårløk 43, a og b Dra opp hele planten med 

røttene. Ta kun de største 

Litt 

 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

 

 Husk å gå mellom sengene. 

 Det står høstepinner (lange trepinner med sengnummer og navn på grønnsaken) på 

enden av raden der hvor man kan høste. 

 Lavere sengnummer mot elven. 

 De sengene som har to eller tre rader er delt inn i a, b og eventuelt c, der a er nærmest 

elven. Om bare noen rader på sengen er klare til å bli høstet eller det er flere 

forskjellige grønnsaker på en seng vil det bli opplyst om hvilke rader det er snakk om. 

 

Vel bekomme! 


