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Bladgrøntsager
Baby salat

Pibler frem efter få dage.
Klip de små blade af og brug dem i salat - de kommer igen.

Bladbeder

Nem at dyrke. Hvis der ikke er hård frost, kan man høste
vinteren gennem indtil forår.

Feld-/vårsalat

Spirer nemt.
Kan høstes vinteren igennem, hvis der ikke er hård frost.

Hovedsalat

Forkultiver i små potter med én plante og få flotte hoveder.
I varme perioder spirer salaten ikke, når den sås direkte.

Rucola

Let at dyrke.
Tag af bladene, selvom de er små, de skyder frem igen.

Spinat

Går i stok, når det er varmt.
Så tidligt forår og efterår.

Blegselleri

Nogle få blegselleri kan forsyne familien med dejlige friske
stængler det meste af året, hvis der ikke er hård frost.
Særdeles velegnede til dyrkning i drivtelt. Sæt stativ
eller snore op til støtte og til begrænsning af pladsen.

Bælgfrugter

SÅ- OG
HØSTTIDER
I DIN
GROWCAMP

Bønner

Forkultiver og kom tidligt i gang. Spirer dog nemt og
ensartet ved direkte såning i drivteltet. Gror fantastisk.

Ærter

Planter, som kun skulle blive 40 cm bliver dobbelt så høje
og med et væld af lækre bælge. Kræver snore/stativ til støtte.

Kartofler · Løg · Porrer

Tidspunkt for såning og høst kan variere år for
år på grund af vekslende vejrforhold. Geografiske
klimaforskelle har naturligvis også afgørende betydning. Desuden findes der mange sorter af de
fleste plantearter, som hver for sig har forskellige
egenskaber i forhold til udviklings-, så- og høsttid.

Læg kartofler i flere hold.
Vær omhyggelig med forspiring for tidlig høst.

Forårsløg

Nemme at dyrke.
Fylder ikke meget i bedet.

Hvidløg (sætteløg)

Nemme at dyrke.

Løg (stikløg)

Kan umuligt mislykkes.

Løg (frø)

I drivteltet udvikles løg perfekt fra frø.
Forkultivering fremrykker høsttidspunktet.

Porrer

Nemmest at forkultivere, men kan også sås direkte.

Længere sæson

For mange afgrøders vedkommende er det ikke
strengt nødvendigt med plastoverdækning i
efteråret og om vinteren, selvom det er angivet
i skemaet. Det vil dog næsten altid være en fordel,
at planterne får den ekstra beskyttelse og varme,
som overdækningen giver.

Efterårssåning
Mulighederne for efterårssåning med henblik på
tidligere høst næste år fremgår kun i begrænset
omfang af skemaet.

Høst friske krydderurter størstedelen
af året fra drivteltet.

Dild

Hav altid frisk bladdild. Fjen plantene, når de går i blomst.
Så løbende fra tidligt forår til efterår.

Fennikel

Løber i stok, når det er varmt. Dyrkes forår/efterår.
Nemmest ved forkultivering, men kan også sås direkte.

Persille og purløg

Stortrives - også i skyggesiden. Når der ikke er hård
frost, kan man have frisk persille og purløg hele året.

Andre
krydderurter

De fleste krydderurter trives i drivteltet.
Husk at beskære, så der er plads til alle!
Fri for ødelæggende larver!
Plant f.eks. mellem salat og som for- og efterafgrøde.

Kål
Overdækning

Kartofler som for- og efterafgrøde.
Løg og porrer uden sygdomme.

Kartofler

Krydderurter
Angivelserne i skemaet bygger på frøleverandørers anvisninger tilsat egne erfaringer fra flere
års dyrkning under de særlige forhold, der er i
et drivtelt. Som hovedregel kan man så/plante
ca. en måned før i et drivtelt end på friland.
Det skyldes højere jordtemperatur og at jorden i
et højbed hurtigere tørrer, så den er til at arbejde
med. Om efteråret er der også cirka en måned
ekstra til at så og høste.

Kan dyrkes i drivtelt næsten hele året. Generelt modstår
salat lidt nattefrost, men ikke hård frost i længere perioder.

Blomkål, broccoli,
spidskål

Forkultivering er nemmest.
Plant løbende og få friske kål gennem lang tid.

Grøn-, hvid-,
rosen-, rødkål

Fylder meget i bedet.
Men plant f.eks. forkultiveret kål som efterafgrøde i juli-august.

Kinakål og pak-choi

Perfekt til dyrkning i sensommeren og efteråret.

Rodfrugter

Uden orm! Særdeles velegnede til dyrkning i drivtelt.

Gulerod

Nem at dyrke.
Sund og lækker at spise knasende sprød.

Pastinak og
persillerod

Dejlig rodfrugt, men har lang udviklingstid.
Kan også sås efterår og høstes forår.

Radise og ræddike

Løber i stok, når det er varmt.
Dyrkes tidligt forår og efterår. Eller prøv drivhussorter.

Såning
Kun høst af forkultiverede planter
Høst
Dæk med plast hele døgnet

Rødbede

Så løbende. Hvis de står for lang tid, bliver de for store.
Utrolig nem at dyrke.

Selleri

Nem at dyrke, men har lang udviklingstid.

Dæk med plast om natten og når koldt/blæsende

Skorzonerrod

Smager lidt som asparges. Nem at dyrke.
Kan høstes hele året.

Udplantning af forkultiverede planter

Drivhusplanter

GROW YOUR OWN

Trives perfekt i drivtelt, hvor god udluftning er mulig.

Agurk

Skal klatre langs topprofilen.
Beskær kraftigt.

Aubergine

Dejlig på grillen.
Nem at dyrke.

Chili og peberfrugt

Trives godt i drivtelt.
Prøv med forskellige sorter.

Tomat

Busktomat højde 75 cm. Andre sorter kan beskæres
og føres langs topprofilen. Giver stort udbytte.

Blomster

Så, forkultiver eller plant alle slags blomster.
De trives usædvanlig godt i drivteltet.

Jordbær

Få de første bær en måned tidligere.
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