
Høstemelding & lukemelding nr 10-2015
Periode: uke 36

Praktisk informasjon:
 Høst kun grønnsakene i de senge, som er  markert med oransje maling på 

en pinne!

 Husk å gå mellom sengene
 Ta med en liten kniv
 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

 Bruk de hvite bøttene når du luker og kast ugresset i haugen ved brakka. 
I sengene med bondebønner og solsikker kan du la ugresset ligge i 
sengene mellom bønnene – ikke i mellomgangene mellom sengene:-)

Vel bekomme og velkommen!



Hva Seng &rad Hvordan Hvor mye
Rapini 69 b Plukk  bladene Masse 

Mizuna 69 a,c Plukk bladene Masse

Salat 47&48 Høst de største Masse



Savoykål 5&6 Stor forskjell på størrelsen – 
høst de med faste hoder.

Skjær forsiktig hodet fri.

Spisskål 11, rad b Skjær forsiktig hodet fri

Brokkoli 12,13, 14 & 15 Bruk kniv og skjær forsiktig 
hodet fri.

Hoder som blomstrer skal 
skjæres av planten. Da 
fortsetter den å produsere 
brokkoli. 
Mest små sideskudsknopper 
– de er fine å bruke



Gule Nepe 18 Høst de største. Gjerne store 
som en barneneve. Ikke høst 
alt på samme sted – gå opp 
langs sengen og finn de 
største.
Toppen legges i 
komposten:-)

Masse

nutekål 17 . Lite igjen

Potet 30&31 Bruk greip eller spade.
Grav forsiktig rundt toppen 
og plukk alle potetene fra 
hver plante. Noen er ganske 
små og noen er store. 

Flytt pinnene slik at neste 
mann ser hvor han skal 
fortsette 



Rødløk 41-46 Høst de store 

Bønner 101, 103 & 104 De gjemmer seg i ugrasset, 
men de er der – så gå på 
skattejakt!

Bonde-
bønner

111,112 &113 Høst de største.



Sukkererter 114, 116, 117 
& 118

Høst de største Noe

Bonushøst
Meldestok

I hele åkeren Plukk bladene – og luk 
resten bort.

Brukes som spinat. Spis du 
ikke har lyst til å spise den, 
så luk den bort, når du går 
forbi den:-)

Rikelig – plukk løs. Dette er 
herlig ugress!



Hvor kan jeg luke i åkeren?

Hvem Seng Hvordan
Gulerot 50,51,53,54 Her trengs det mye luking, hvis vi skal få avling!

De ligger under den hvite fiberduken. Fjern duken, luk og legg
duken over igjen.

Bønner 98-108 Det skulle også være enkelt.. og luk litt, når du høster.


