LIDT OM

KOMPOST

OG REGLER FOR BRUG AF

SKOVMOSENS
FÆLLESKOMPOST.

UDARBEJDET AF TORBEN K. STOKHOLM OG ERIK RYTTER

Dit grønne haveaffald
er guld værd.
Din havejord er ’træt’ efter mange års
intensiv dyrkning. Jordforbedring og
gødningstilsætning er absolut nødvendige,
hvis du vil have sunde afgrøder, der kan
modstå sygdomme og skadedyr.
Alt, hvad der vokser i din have, opbruger
jordens næringsstoffer. En gylden regel er,
at man skal tilføre ligeså meget næring til
sin have, som man fjerner med sine afgrøder
og planteaffald.
Ved rigtig kompostering af haveaffald bliver
næringsstofferne tilgængelige for planterne
igen i et jævnt forløb for alle
næringsstoffer.
Udstrør man godt omsat kompost i sin have,
tilfører man jorden den næring, den én gang
har afgivet til planterne og der skabes
grobund for de mikroorganismer, der skal
hjælpe planterne med at optage de
forskellige næringsstoffer.
Det er dog stadig vigtigt også at tilføre
alm. gødning, da du fjerner en del af det
grønne med dine afgrøder. Bio-gødning er
den, der kommer nærmest i virkemåde.

Skovmosen har 4 fælleskompostpladser, der
rigtigt vedligeholdt, er af stor værdi
for havemiljøet.
Vælger du at benytte fælleskomposten, er
der visse enkle regler, du er forpligtet
til at overholde.
For at få en vellykket kompostering uden
store mængder ukrudtsfrø i den færdige
kompost, er det vigtigt at alle
følger disse regler!
Der er som regel en el. flere ansvarlige
personer for hver kompostplads, der
sørger for kompostens pasning. Dette er
dog ikke overkommeligt, hvis ikke alle
hjælper til og gør arbejdet nemt. Det
skader heller ikke at rydde op eller luge
på kompostpladsen en gang imellem, selvom
du har andet fællesarbejde.

Den færdige kompost er fortrinsvis
til brug for de medlemmer, der
benytter fælleskomposten i det
daglige!

(Gødning som NPK, Kalksalpeter og Svovlsur- ammoniak
kan dog gives i tilskud gennem vækstsæsonen,
afhængig af udvaskningen og planternes behov.1
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Regler for brug af

Disse ting må aldrig kommes i

Skovmosens

komposten:

fælleskompostpladser:

1a.
De to vigtigste regler du skal overholde
vdr. komposten er:

1. Sorter dit planteaffald, helst
i din egen have.
2. Findel og bland de ting, du
lægger i komposten.

Særlig jordbærplanter (kan have mider).
Planter med svampesyge o.lign.
(Kartoffeltoppe med skimmelsvamp, skal
dækkes til med andet materiale). De kan
også lægges i en sort plastiksæk, der
enten tages med hjem, eller stilles i et
hjørne af haven et par mdr. indtil de er
rådnet væk.

1b.
1.

Sorter dit planteaffald, allerede i egen
have. Alt grønt og saftigt kan
komposteres. Tørre ting, staudetoppe og
tynde kviste kan klippes i 10 cm’s længde
og blandes i.

2.
Vær omhyggelig med at rense
plantematerialet for jord og frø
samt stængelrødder.
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SYGE PLANTER!

Rod-ukrudt!
Senegræs (’sivegræs’), Kvikgræs og
Skvalderkål med rødder el. frø.
Mælkebøtter og peberrod med rødder
el. frø. Disse kan lægges i en sort
plastiksæk til rådning, eller
bortskaffes på anden måde. Læg dem
f.eks. i en klar plastsæk og aflever
den på genbrugspladsen.

1c. Ukrudt med store
mængder modent frø.
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Store mængder ukrudtsfrø gør det svært at
holde komposten ’ren’. Klip evt.
frøstandene fra og komposter resten.
Komposteringen foretages af
mikroorganismer, og der sker en betydelig
varmeudvikling i kompostbunken. Kommer
temperaturen over 50-60˚C vil de fleste
ukrudtsfrø gå til grunde. Ved rigtig
behandling af komposten, vil der kun være
et minimum af ukrudtsfrø, der nemt kan
fjernes med riven, når de spirer.

1d.

tornede grene og
Jord.

Læg ikke rosengrene el. brombærranker,
jordknolde, rødder m. jord eller sten i
komposten.

1e.

Alt andet affald
end plantedele.

Læg ikke plastik, urtepotter, snore,
sten, metal m.m. i komposten eller
på kompostpladsen. Eget affald af
denne type tager du selv med hjem.
Vdr. særligt haveaffald og byggeaffald
bortskaffes det efter aftale med
bestyrelsen.
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2.
De plantedele, du lægger i kompostkassen
skal klippes, skæres eller hakkes i
mindre stykker, ca. 10 cm lange. Vær
omhyggelig. Der er opsat gamle
brødmaskiner på kompostkasserne, vær
forsigtig ved brug!
En beskærersaks el. spade kan også
bruges. Fordel materialet, så det blandes
i kassen.
Store rodknolde og stauderødder skal
hakkes fint, hvis de skal kunne
kompostere, ellers bortskaf dem på anden
måde.
Den videre behandling af komposten består
i at vande den, når den er tør og i
jævnligt at tilføre kalksalpeter, da der
forbruges kvælstof under komposteringen,
og komposten bliver for ’sur’ til
mikroorganismerne.
Komposten skal være jævnt fugtig, men må
aldrig blive gennemvåd, da dette starter
en forrådnelse samtidig med at
næringsstoffer vaskes ud. Dæk over med
låg/plastik i våde perioder, men husk at
komposten skal kunne ’ånde’. Bunken
vendes et par gange under forløbet, så de
yderste dele af bunken kommer ind i
midten og opnår de varmegrader, der
ødelægger frø og svampe- og sygdomskim.
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Efter at varmeudviklingen er gået i stå,
vendes bunken over i en anden beholder
til ’efterkompostering’. Den tildækkes
for at forhindre udvaskning.
Afhængig af årstid og komposteringens
forløb, er komposten klar til brug ca. ½
til 1½ år efter.
Den udlægges som et tyndt overfladelag
mellem planterne flere gange i løbet af
sæsonen. Undgå at lægge den direkte op af
spirende planter og på nysåede bede.
For at sætte gang i komposten, er det en
god ide at tilføre et tyndt lag færdig
kompostjord, når du har lagt nyt
materiale på.
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Komposterer du i egen kompostbeholder,
gælder samme regler her. Sørg for, at der
er dræn i bunden, og tilfør kalksalpeter
og vand efter behov. Bland gerne tørre
ting med saftige, så der er luft i
komposten. Bruger du kompostorme, får du
en anden omsætning, der ikke nødvendigvis
fjerner sygdomskim.
Nogle havedyrkere anbefaler at grave
friskt planteaffald ned i egen have.
Det vil med tiden give en bedre
jordkvalitet, men da omsætningen kræver
gødningskraft for at foregå 100%, vil
dine afgrøder’sulte’,indtil materialet er
omsat og kan frigøre de næringsstoffer,
det indeholder. Gør det derfor helst der,
hvor jorden ikke bruges aktivt et par
mdr.
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Jorddækning!
Meget plantemateriale egner sig til
jorddækning. Dæk jorden mellem dine
afgrøder i løbet af sæsonen med
finthakket plantemateriale af enhver
slags. Det forbedrer jordkvaliteten
betydeligt, så din gødning udnyttes fuldt
ud og nedsætter fordampningen.
Om efteråret kan jorden dækkes fuldt med
plantemateriale. Det nedsætter
fordampningen i det tidlige forår og
holder mikroorganismer i live.
Hestegødning m. halm er et godt materiale
til jorddækning. Om foråret kan det
graves/fræses ned i jorden, eller det kan
rives sammen og komposteres.
Sphagnum og færdig kompostjord kan også
bruges som jorddække.
Mellem gulerødder kan der lægges græseller hækkeafklip, som beskyttelse mod
gulerodsfluen.
Friske brændenælder om foråret er gode
til jorddækning, eller de kan sættes i en
spand vand et par dage og bruges som
gødningstilsætning, når du vander. Resten
lægges på komposten.
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Grøngødning.
En tommelfingerregel indenfor jordbrug
siger, at jorden må aldrig stå bar. Den
udtørres og solens ultraviolette stråler
er skadelige for mikroorganismerne i
jorden, som er nødvendige for at
planterne kan optage føde. Visse planter
har en hurtig vækst, og deres rødder er
med til at bryde jorden op, så den ikke
er så kompakt. De er jordforbedrende.
Derfor er det en god ide at tilså tomme
bede med disse planter enten når bedene
er afhøstet,eller en sæson igennem for
at opnå en forbedring af jorden.

Egnede planter er bl.a.:
Blå- eller rødhør (kan sås meget tæt og
har lange rødder).
Honningurt (kan sås tæt, også sent på
året).
Blodkløver (meget dækkende, kan stå 2
år).
Gul Sennep ( kan sås meget tidligt)
Spinat kan også bruges til et afhøstet
bed (hurtigvoksende, dækkende).
Der er mange andre ’grøngødningsplanter,
forhør på planteskole/frøkatalog.
Foreningens bestyrelse kan købe frø i
store partier, der er billigere.
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