
Høstemelding nr 14-2013
Periode: uke 39 (25/9 – 1/10)

Nå kan du høste persillerot. Dillfrø er også klar for høsting. 

Det er mye knutekål igjen lenger inn i raden. 

Det er kun noen få squash og blomkål igjen, så her blir det førsemann til mølla. La være å 
høste blomkål om du har tatt en tidligere slik at så mange som mulig kan få en. 

Nede ved redskapsboden ligger det løk til tørk. Disse kan dere også ta av. 

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 Mye
Blomkål 86 (a) Kutt av hodet En om du ikke har tatt en 

tidligere
Brokkoli 62(lenger inn i 

raden), 80, 81
Kutt av hodet. Ta med ett 
bladpar

Mye

Dill frø 11 (a og b) Klipp av blomsterstander som 
er mørkere i fargen og som ser 
ut som om de er godt på vei til 
å lage frø. Ta med en del av 
stilken og legg eller heng de til 
tørk

En del

Fennikel 38 og 39 (a) Dra opp planten eller kutt den 
av ved roten

Mye

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', 
'London Torg'  
og 'Dragon'

23 til 28 Dra opp hele planten etter 
stilken

En del

Knutekål 58 Kutt av stilken eller dra opp 
hele planten

Noen

Koriander 11 (c) Klipp av blader eller plukk av 
frø

Mye

Kruspersille 33 (c) Klipp av blader Mye
Kål 60, 61, 63, 64 

(a og b), 69
Skjær av hodet Hodet skal være 
fast

Noen

Kålrot 54,55 Dra opp hele planten etter 
stilken

Mye

Løk 48 (b og c), 49 
til 51 

Dra opp hele løken Mye

Mangold 
'Lucullus', 
'Fordhook 

93, 94 Skjær av stilkene ved basis. 
Høst de ytterste bladene og la 
de mindre lenger inn stå igjen 

Mye



Giant' og 
'Rainbow 
Chard'
Nepe 53 Dra opp hele planten etter 

stilken. La de minste stå og 
høst ikke alle fra samme sted

Mye

Pastinakk 29 til 31 Dra opp hele planten etter 
stilken. Sjekk størrelsen på 
roten først og la de minste stå

En del

Persillerot 34,35 Dra opp planten etter stilken 
eller grav opp roten

En del

Ringblomst 12 (a og b), 32 
(a) 39 (b og c)

Plukk blomstene Mye

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

Mye

Squash 0, 1, 3 og 5 Klipp eller skjær av stilken En
Sukkerert 16, 17 Riv eller knip av belger

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!


