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POPULÆRE INNLEGG

Jeg har besøkt Birgitte og Arvid Udo de Haes som driver økologisk gartneri for å lære mer om
vekstskifte.

Etter min fantastiske avling i 2016 så har jeg innsett at jeg må ha en plan for vekstskifte. Til tross
for at jeg hatt kjøkkenhage i 4-5 år nå, så er vekstskifte noe jeg ikke har forstått betydningen av før
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jeg oppdaget at det å ha kål på halve kjøkkenhagen legger visse føringer for hvordan jeg bør plante
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de neste seks årene. Du kan si det så enkelt som at jeg skulle ønske jeg visste hvor viktig det er med

antioksidanter belgfrukter billig

vekstskifte allerede det første året jeg begynte med å dyrke grønnsaker. Men nå skal det blir orden

brød bær chili egg fett

fiber

i sysakene!

fisk frokost frukt grønnkål

Saken er opprinnelig skrevet for Økologisk.no

grønnsak

Om å lære av de beste!
Siden jeg er helt grønn på dette med vekstskifte, så tok jeg kontakt med Birgitte og Arvid Udo de
Haes som driver de Haes Gartneri på Jevnaker. På over fire hundre meters høyde i et lite dalsøkk,
har de et stort drivhuskompleks, et økologiske andelslag og sin private kjøkkenhage. De Haes
dyrker økologiske småplanter av en lang rekke grønnsaker, urter og spiselige blomster samt

grønnsaker

gulrot havre honning hvitløk
ingefær kalium kje kjøtt kreft løk
middag mineraler mynte olivenolje
omega-3-fettsyrer ost peppermynte potet

protein rabarbra
restemat salat salt sitron smoothie
poteter

Så en dag i mars kjørte jeg over fra Skrukkelia til Langdalen og ervervet masse ny kunnskap om

sukker sunn suppe urter
vegetarisk vitamin C vitaminer

vekstskifte som jeg har delt opp i tre regler.

yoghurt

økologisk eføy. Med bakgrunn fra Sogn Jord- og Hagebruksskule sitter de på kunnskap jeg ikke har.
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Første regel: Du må ha minst seks like store skifter.
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Fire skifter er for lite når du dyrker grønnsaker. Grønnsaker fra ulike plantefamilier bør ikke
dyrkes flere år på rad på samme sted, det øker risikoen for plantesykdom og kan virke negativt på
jordkvaliteten.

Du bør ha seks minst like store skifter og ta de grønnsakene du er glade i, råder
økogartner Arvid Udo de Haes.

Birgitte og Arvid har laget seg en plansje som viser årets beplantning. Her er det en viss
ordensrekkefølge på hvordan grønnsakene skal plantes år for år. Under ser du rekkefølgen de
Haes anbefaler. Jeg har fylt på med eksempler fra de ulike familiene og streket under de jeg skal
plante i år:
1. Erteblomstfamilien (erter og bønner)
2. Gresskarfamilien (gresskar, squash, melon, agurk)
3. Skjermplantefamilien (gulrot, pastinakk, selleri, fennikel, persille, dill, karve, løpestikke,
koriander, spisskummen, kjørvel)
4. Kurvplantefamilien (hagesalat, endive og sikorisalat, estragon, artiskokk, jordskokk,
skorsonnerot) og betefamilien (rødbeter, mangold, spinat og quinoa)
5. Grønngjødsel
6. Løkfamilien (purre, løk, vårløk, hvitløk)
7. Poteter
8. Korsblomstfamilien (Grønnkål, brokkoli, blomkål, hodekål, ruccola, sennep, nepe, turnips,
reddik)
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Andre regel: Pass på mykorrhizaen
Hæ? Myk…? Du kan likså godt lære deg ordet: myko…rrhiza. Super viktig som du skal ha en god
avling og en god jord. Mykorrhiza er et tett og nødvendig samliv mellom en plante og en sopp,
altså symbiose.

SISTE NYTT FRA BRAMAT.NO
Kål er nærmeste en bølle i jorden. Den er verken avhengig av sopp og vedlikeholder ikke
mykorrhizastrukturen i jorden, sier Arvid.

Spis mer grønnsaker!
Verdt å vite om arsen i ris og sjømat
Bramat tester kakemikser
Finn en trapp, tren spenst!
Sunt med Himalayasalt?

For min del som har hatt så mye kål i 2016, så betyr det at mykorrhizaen har fått seg et skudd for
baugen.
Andre planter lever derimot i symbiose med soppen. Mykorrhizaen blir som en forlengelse av
planterøttene og sørger for bedre næringsopptak. Særlig løkvekster er avhengige av mykorrhiza
for å ta opp fosfor. Ser du på røttene til løk og purre, så kan du legge merke til at disse er tykke og
mangler hårrøtter. Mykorrhiza er derfor svært nyttig for løk og purre, forklarer Arvid.

Tredje regel: Ta vare på jorden!
Utgangspunktet for vekstskifte er å tenke på jorden og hvordan de ulike plantene påvirker jorden.
Det er ikke noe fasitsvar her. Mykorrhizaen liker å være i fred, det betyr minst mulig bearbeiding
av jorden. For min del er ikke det mulig enda, fordi jeg har så mye av ugressplanten kveke som jeg
må få bort (og det tar flere år), før jeg ev. kan bearbeide jorden mindre.
For å få god jord, så nedprioriterer de Haes kål. Den tilfører ikke jorden noe ekstra. Knollselleri
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bearbeider jorden godt på grunn av sitt store rotsystem. Den smuldrer opp jorden for deg. Planter
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du salat etterpå, så kan du få en super avling! Poteten hjelper også på jordstrukturen.
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Ved vekstskifte så skal altså jorden bli bedre og bedre år for år, forklarer Birgitte.
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Et annet knep er samplanting. Planter du urter sammen med kål, så kan urtene hjelpe til å
vedlikeholde mykorrhizaen der kålen står. Løk og gulrot hjelper å holde hverandre friske. De
“jager bort” hhv. gulrotfluen og løkfluen.
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Grønngjødsling er også smart. Du bruker en frøblanding av erteblomstfamilien som gir
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jorden et hvileår. Du sår om våren og så gjør du ikke noe mer, sier Arvid.
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Grønngjødsling bygger opp humus og er smart å gjøre før næringskrevende grønnsaker. Det
tilfører jorden næring, gjør næringsstoffer mer tilgjengelig, hjelper jorden å holde på vann og
næring og minsker erosjon. Dessuten stimulerer grønngjødsling livet i og på jorden og kan bidra til
å regulere ugress, sykdommer og skadedyr. Ofte så har grønngjødsel fine blomster og blomster
som er bievennlige. På solhatt.no kan du kjøpe flere typer grønngjødsling for økologisk dyrking.
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Så …
Da gjenstår det bare for meg å tegne opp kommende års grønnsakshage. Det blir en utfordrende
kabal. En ting er sikkert, det blir mye mindre kål i år – til tross for at jeg elsker kål. Dette blir

åndsverk. Det betyr at du ikke kan
kopiere tekst, bilder eller annet innhold
uten tillatelse. Lenk gjerne til bloggen
min, men ønsker du å bruke bilder og
tekst som er opphavsrettlig beskyttet

nærmest en restart av kjøkkenhagen min og det fremdeles utrolig mye jeg ikke kan. Jeg kommer

må du kan ta kontakt med meg først,

helt sikkert til å gjøre noen små og store feil videre.

lise@vonkrogh.no

Men først skal jeg gå over frøboksen min, bestille småplanter fra nettbutikken til de Haes
gartneri og frø fra solhatt.no. Og så skal jeg ta meg en tur til min gode venn og storbonde Per Odd
Gjestvang på Vang Gård og se hvordan det går med våren der.

