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Udsnit af årshjul – altankursus og dyrkning i byen
Anne Tange – Mads Boserup Lauritsen

Januar – februar
Oprydning på altanen. Planlægge design og dyrkningssæson. Forspiring af tidlige afgrøder. 
Lave fuglemad og fodre fugle.

Kreaprojekter, f.eks. bygge fuglefoderbræt med grønt tag, kompostbeholder eller insekthotel.

Marts
Forspiring. Fjerne døde planter og klippe visne planter ned. Vinterbeskæring af prydbuske. 
Opfyldning af jord i plantekasser og krukker. Bestille frø. Finde containere og krukker til altan. 
bygge selvvanding i eksisterende krukker.

April
Forspiring og direkte såning. Købe planter og tilplante krukker og plantekasser. Konstruere 
vandopsamling. Flytte møbler ud på altanen. 

Maj
Såning af de sidste frø. Evt. slå knuder på blade fra løgplanter. Vanding, hvis det er nødvendigt. 
Omprikling og oppotning af forspirede planter, og evt. udplantning.

Juni
Vanding og lugning. Håndtering af skadedyr. Gødskning af planter.

Juli

Vanding og lugning. Håndtering af skadedyr. Gødskning af planter. Høst af afgrøder.

August
Vanding og lugning. Håndtering af skadedyr. Høst af afgrøder. Frøhøst. Stiklingeformering af 
diverse planter.

September
Såning af efterårsafgrøder. Nedklipning af døde og knækkede planter. Evt. udplantning af flotte 
vinterplanter eller kålplanter. Dele flerårige planter og potte dem om. Bytte frø og stiklinger 
med venner og naboer.

Forspiring
Nogle frø behøver en høj spiretemperatur, og man kan derfor med fordel forspire dem indenfor. 
Det giver et forspring i forhold til at så direkte i jorden, men man skal være opmærksom på, at 
forspirede planter kan være lidt sarte, og skal afhærdes inden de flytter udenfor. Flyt først 
planterne ud, når du er helt sikker på, at nattefrosten er overstået. Deres første dage ude må 
gerne være på milde, overskyede dage. Hvis det enten blæser meget, eller solen bager ned, 
risikerer man at de dør.

Du kan vælge at forspire i særlige ”forspiringsbakker” fra forskellige producenter, eller hvorfor 
ikke lave dine egne små potter af avispapir eller måske køkkenruller. Frøene er tilfredse med 
hvad du har, og man kan også gøre det i æggebakker.

Vær opmærksom på ikke at bruge en for næringsholdig jord, hos TagTomat bruger vi så og 
priklejord fra Champost.

Forspiringstidspunkt for udvalgte afgrøder:
Februar: chili, peberfrugt, tomat
Marts: tomat, aubergine, kål, timian
April: kål, agurk, græskar, majs, melon, squash, bønner
Maj: bønner, basilikum

TagTomat.dk Jagtvej 59, st. tv | 2200 København N | T: +45 7199 1966 | E: info@tagtomat.dk

mailto:info@tagtomat.dk?subject=Kontakt%20til%20TagTomat%20via%20dokument
http://www.tagtomat.dk/

	Udsnit af årshjul – altankursus og dyrkning i byen

