DEN LILLE HAVEKALENDER FOR SELVFORSYNERE
Januar
Primo Medio
Peber sås

Februar
Ultimo

Primo

Medio

Marts
Ultimo

Primo

Medio

Ultimo

Noter
Kan ompottes 3-4 gange inden udplantning

Træaske til kommende hestebønnebed
Møg og træaske til hvidløgsbed
Kalk til stenfrugttræer
Forårsløg Ishikura sås
Salat sås inde
Tidlige tomater (Bloody Butcher) sås

Kalendren er udarbejdet af Peter Norris ud fra egne erfaringer.
Kalenderen er sat op af Landsforeningen Praktisk Økologi.

Kartofler stilles til forspiring
Gødning til overvintrende løg

Skal være kvælstofholding

Løg sås i pluggbox

3-4 frø per celle

Tidlig spinat sås i pluggbox
Valsk bønne sås inde
Ærter sås inde (roottrainer)
Rødbedder sås i pluggbox
Radiser sås i drivhus
Beskær figen og blåbær. Giv blåbær hønsemøg
Kartoffelbed dækkes med klar plast. Giv træaske

Giv en håndfuld træaske pr m2

Overvintrende spinat gødes

Flydende gødning så snart der er vækst

Ishikura forårsløg udplantes
Persille og dild sås inde
Tomat sås til drivhus og mistbænk
Efterårshindbær klippes ned
Sommer- og efterårsporre sås

Udplantes efter tidlige kartofler

Spinat sås på friland under dække
Bladselleri sås i pluggbox

Omplantes 2-3 gange

Træaske til løgbede

En håndfuld per m2

Salat og ærter udplantes i mistbænk
Tidlig spinat og valsk bønne udplantes på friland
Tidlige rødbedder udplantes under plast
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April
Primo Medio

Maj
Ultimo

Primo

Medio

Juni
Ultimo

Primo

Medio

Ultimo

Noter

Rødbede og vinterporrer sås inde
Ærter sås på friland

Nyt hold hver 2.-3. uge

Blomkål, spidskål og rødkål sås

Sås i pluggbox ved 20 grader

Broccoli sås som hovedafgrøde

Må ikke stå for varmt

Bønner (Delinel/Speedy) sås til mistbænk

3 uger fra såning til udplantning i bænk

Kalendren er udarbejdet af Peter Norris ud fra egne erfaringer.
Kalenderen er sat op af Landsforeningen Praktisk Økologi.

Første hold agurker + frilandstomater sås
Rødbede udplantes

Sættes i kommende majsbed

Tidlige tomater udplantes i mistbænk

Skal være store med begyndende frugter

Courgetter sås

Sås først 25 maj til udplant. efter nye kartofler

Majs forkultiveres

Kan først sås på friland når jorden er 15 C

Basilikum sås i pluggbox

Udplantes i bænk efter tidlig salat/løg i juni

Efterårshindbær udtyndes

Udtyndes til 10 pr m. ved 30-40 cm højde

Blomkål, rødkål, savoykål og spidskål sås
Peber udplantes i bænk eller drivhus
Forårsløg sås

Kan udplantes mellem buskbønner i juli

Gulerødder sås til vinteropbevaring
Courgetter udplantes under fiberdug
Broccoli som hovedafgrøde udplantes

40 cm afstand

Rødbede sås i pluggbox til efterafgrøde
Vinterhårdfør savoy sås

Sås ca. 1 juni, udplantes efter hvidløg m.m

Stangbønne sås i roottrainers

Udplantes efter tidlige kartofler

Tomat udplantes på friland
Blomkål, spidskål og rødkål udplantes

Udplantes efter tidlige kartofler

Vinterporrer udplantes

Skal være mindst 25 cm

Broccoli (Green Magic) sås

Udplantes efter kartofler

Savoy (Salarite/Vorbote/King) sås

Udplantes efter løg i juli
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Juli
Primo Medio

August
Ultimo

Primo

Medio

September
Ultimo

Primo

Medio

Ultimo

Noter

Aspargesbed gødes med kompost
Buskbønner sås

Udplantes efter jordbær m.m.

Bladselleri får gødningsvand
Savoy udplantes
Stangbønner (Fasold) sås

Udplantes efter løg

Forårsløg udplantes

F.eks mellem buskbønner

Salat sås til udplantning på ledig plads

Kalendren er udarbejdet af Peter Norris ud fra egne erfaringer.
Kalenderen er sat op af Landsforeningen Praktisk Økologi.

Rucola sås til efterårshøst
Salat (Winter Gem) sås til efterår og tidlig vinter

Udplantes sep/okt i mistbænk

Spinat sås i pluggbox
Løg til overvintring i pluggbox

Sorter: Sturon/Fire/Senshyo/Yellow

Komatsuna sås til mistbænk

Udplantes sep/okt

Mizuna sås til mistbænk og drivhus
Snitløg sås til overvintring i pluggbox

Sorter: Shimonita/Kaigora

Radiser (Rudi) sås i bænk eller drivhus
Salat sås til overvintring i pluggbox

Sorter: Arctic King/Winter Gem

Spinat sås til overvintring i bænk/drivhus

Sorter: Palco/Tetona

Spidskål (Hispi) og broccoli (Aquiles) sås til overvintring

Sås i plugg

Purløg graves op og sættes i potter
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Oktober
Primo Medio

Ultimo

November
Primo

Medio

Ultimo

December
Primo

Medio

Ultimo

Noter

Overvintrende blomkål sås inde

Sås v. 20 C. Overvintrer i drivhus

Hvidløg sættes

Deles i fed som sættes 5-7 cm dybt

Overvintrende broccoli og spidskål ompottes

Når rødderne fylder bunden af 5 cm potte

Hvidløgsbedet vandes

Vandes de første 3 uger efter lægning

Kalendren er udarbejdet af Peter Norris ud fra egne erfaringer.
Kalenderen er sat op af Landsforeningen Praktisk Økologi.

Spinat til overvintring udplantes
Ærter sås i mistbænk

Exzellenz sås i 3 dobbeltrækker

Hvidløgsbedet gives hønsemøg og træaske

Ph skal være 7

Havekalenderen retter sig mod dyrkning af frugt og (primært) grønt i en almindelig køkkenhave. Den er baseret på hvad Peter Norris selv dyrker i
sine bede og mistbænke (auberginer vil fx ikke blive nævnt) og hvordan han dyrker afgrøderne ganske intensivt. I løber af sæsonen dyrkes der ofte
2-3 forskellige afgrøder på samme plads. Meget bliver fx forkultiveret indendørs med henblik på senere udplantning - enten for at få en tidligere
høst, eller for at kunne udplante noget nyt umiddelbart efter at et beds første afgrøde er færdighøstet. Der er med andre ord ikke mange anbefalinger i
havekalenderen af hvornår afgrøderne sås direkte på friland, men den slags står oftest på frøposen.
Angivelserne er personlige erfaringer. Valg af sorter spiller en rolle, de nærmere kombinationer af afgrøder i et bed spiller en rolle - og så er der jo
dét med vejret. Kan du kan se at den første afgrøde i et bed eksempelvis er meget forsinket på grund af køligt vejr, skal såningen af dens efterfølger
naturligvis udsættes lidt.

