Retningslinjer for bruk av dyrkningskasser/plantekasser i
Funkisgården Borettslag
Følgende regler/retningslinjer bør følges av beboere som blir tildelt en dyrkningskasse.
Hvis disse reglene ikke følges kan eier av kassen(e) få en advarsel, og miste retten til sin kasse
hvis forholdet ikke utbedres.
# Det å dyrke grønnsaker, bær og urter i kasse er en prosess som krever tilsyn og arbeid
gjennom hele vekstsesongen. Det er viktig at de som blir tildelt en kasse er klar over arbeidet
de tar på seg og selv vanner og steller sine kasser gjennom året. Hvis de av en eller annen
grunn ikke kan gjøre dette i en periode, for eksempel mens man er på ferie, bør man avtale
med noen andre om de kan ta over mens man er borte.
# For å holde dyrkningskassene ryddige og produktive for alle, er det viktig at de som har blitt
tildelt en dyrkningskasse jevnlig fjerner/luker ugress og fjerner plantemateriale som ikke
lenger kan høstes av. Ugress sprer seg raskt til naboen og planter som ikke produserer lenger,
ligger og råtner eller har stokket seg/gått i blomst (salater og kål) kan fort tiltrekke seg
skadedyr, sykdom, spre seg med frø til naboen eller ta opp unødvendig plass.
# Det er trangt i den lille kjøkkenhagen i bakgården, men så godt det går, pass på at det som
dyrkes holder seg innenfor sin egen kasse. Det kan være til irritasjon for andre med
plantekasse hvis plantene henger over eller sprer seg for mye over til naboen.
Man bør derfor alltid sette seg inn i voksemåte og utvokst størrelse på det man skal dyrke.
# Etter luking og fjerning av vekstmateriale skal avfallet fjernes fra området og ikke bare bli
liggende på bakken eller kastes inn i et bed. Avfallet kan enten kastes i de lukkede
kompostbøttene i nærheten av innkjørselen eller i en pose som kastes i restavfall.
# De som blir tildelt en kasse bør komme i gang med å bruke og plante til kassen(e) sine
innen 1. Juni hvert år. Vekstsesongen i Norge er kort og hvis man ikke kommer i gang er det
andre som ville satt pris på den plassen.
# De som blir tildelt en kasse plikter å være med på minimum én vårdugnad i året.
Dette er fordi mye av forberedelsene og introduksjonen til vedlikehold av kassene vil skje
under disse hagedugnadene.

TIPS TIL PRODUKTIV DYRKING I DYRKINGSKASSER
# Vanning: Man må nesten alltid vanne mer enn man tror. For en dyrkningskasse som er tørr
bør man beregne minst 30 liter pr. kasse, pr. vanning. Bruk av en 10L vannekanne er den
beste måten å holde oversikt over hvor mye man har vannet. Fordelen med bruk av
vannekanne fremfor slange er også at da rekker vannet å spre seg utover i jordmassene
mellom hver kanne, og det er mindre sjanse for at vannet bare renner rett gjennom.
Stikk fingeren i jorda – Fordi alle kassene har god drenering er det nesten alltid bedre å
vanne for mye enn for lite, men er man usikker så er den beste måten å sjekke på, å stikke
fingeren i jorda. Er jorda fuktig eller våt 3-5cm ned kan man vente med neste vanning.
#Sett deg inn i hva du skal dyrke: Les deg opp og sett deg godt inn i hva du planlegger å
dyrke. Mange planter krever mye mer plass, vanning, og stell enn det man tror.
Hvis man kjøper ferdige planter, spør i butikken før du kjøper og hvis du skal så fra frø står
det mye informasjon på baksiden av frøpakken.
#Så frø til riktig tid: Vekstsesongen i Norge er kort så de fleste vanlige grønnsaker må
startes/sås inne for å få en lang nok vekstsesong til å gi en god avling. Man bør begynne å
skaffe frø i februar-mars. Hver frøpakke har informasjon på når du skal så inne og når du
eventuelt kan så ute.
#Vanlige feil med vanlige grønnsaker:
Salater – Salater plantes først og fremst på forsommeren og tidlig høst. Dette er fordi ved høy
temperatur vil planten begynne å produsere blomster fremfor å produsere blader. Når dette
skjer vil mange salatblader bli seige, treete eller bitre. Man kan klare å stoppe denne
prosessen ved å fjerne blomsterstilken så fort den blir synlig, men hvis det har gått så langt at
man allerede ser individuelle blomster så er det best å regne planten som ferdig.
Tomater- De fleste tomater blir store og høye planter som vil kreve oppstøtting. De fleste
undervurderer hvor høye disse plantene kan bli og hvor mye oppbinding og stell de krever.
Hvis man ønsker mer håndterlige tomater, bør man se etter «busktomater» eller
«frilandstomat». Disse har en mer buskete vokseform, kortere og er mer stabile, men kan
fortsatt trenge litt oppstøtting. Husk også at tomater vil ha mye sol, mye plass, mye vann og
mye gjødsel for å gi en god avling!
Squash og gresskar- Alle medlemmer i gresskarfamilien, som squash også er en del av, blir
enorme planter. Hvis man ønsker å dyrke disse må man beregne kun 1 plante per kasse!
For å unngå at planten begynner å vokse utover og over til naboen, bør man ha et stativ i
kassen så man kan binde eller hjelpe de lange stenglene oppover i stedet for utover.

