
KLUB DYRKHAVENS SKABELON TIL
Status på planterne i haven

GENERELT OM PLANTEN

Plantens navn

Hvad var generelt godt 
ved planten?

Hvad var generelt skidt 
ved planten?

Vil jeg dyrke planten 
igen næste år?

Ja Måske                   Nej                   

PLANTENS PLACERING *

Hvor stod planten i år?

Hvor skal den stå næste 
år?

Skitse af bedet med markering af plantens placering

* Dette gælder de en-årige planter, som sommerblomster eller grøntsager, som der kan være en fordel at så og plante et nyt sted 
hvert år, jf. sædskifte som der kommer mere om i Klub Dyrkhaven først i det nye år. Det kan også være en flerårig plante, der står 
forkert i forhold til sol/skygge/tørt/fugt og ikke trives, men først kan flyttes til foråret.
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DYRKNING

Hvordan var planten
generelt at dyrke?

Nem BÅDE-OG svær

Hvad gjorde jeg 
i år og hvornår?

Hvad vil jeg gøre 
næste år og hvornår?

Såning

Plantning

Vanding

Gødning

Beskæring, knibning,
opbinding o.l.

Andet…

Copyright – Dyrkhaven.dk

KLUB DYRKHAVENS SKABELON TIL
Status på planterne i haven

2



SMAG OG BRUG

Hvordan var smagen 
eller udseendet af 
planten?

Hvordan brugte jeg 
planten?

F.eks. rå, i salater, 
frøs ned til vinteren, 
syltede, god i 
buketter osv.

UDBYTTE

Hvornår på året kunne 
jeg høste af planten?

Hvor meget udbytte 
fik jeg ud af planten?

Sæt kryds  på linjen 
og uddyb eventuelt,
hvis du har tal for 
kilo mv.

Alt for meget Tilpas Alt for lidt

Antal kilo, bakker, poser, buketter…:

MÆNGDE

Hvor meget dyrkede 
jeg af planten i år?

Antal planter, meter,
rækker e.l.

Hvor meget af den vil 
jeg dyrke næste år? 

Antal planter, meter,
rækker e.l.

ANDRE BEMÆRKNINGER

Hvad vil jeg 
derudover huske om 
planten til næste år?
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