KOMPOSTERA
Trädgårdsavfall förvandlas till näringsrik jordförbättring för din odling.

Anlägga en kompost
Det viktigaste är alltid blandningen av materialet samt att det är lagom fuktigt och att det
finns en god syretillgång.
Börja alltid med att lägga ett lager luftigt material i botten t.ex. grenar, kvistar eller
häckklipp, fyll sen på med material från trädgården.
Sjuka växtdelar och ogräs läggar du alltid i mitten av komposten och täcker noga så slipper
du problem.
Tänk på att vid alla former av kompostering går nedbrytningsprocessen snabbare om
råmaterialet är finfördelat, dessutom tar materialet mindre plats i komposten.
I en komposthög direkt på marken är det inga problem att hålla en jämn fuktighet.
I normala fall sköter naturen själv om det.
Vid långvarig torka får man vattna med jämna mellanrum. Vänta inte för länge, en helt
uttorkad kompost är inte lätt att vattna.
Täck alltid ytan med ett lager löv, halm eller annat lämpligt material så inte ogräset får fäste.
Att täcka med presenningen går bra också.
En blandning av olika material i olika storlekar är oftast tillräckligt för att ombesörja den
luftväxling som krävs.
När den öppna komposten har fått den storlek du vill ha kan den ligga ett par månader.
Det tar allt från tre månader till två år innan komposten är färdig, allt beroende på vilken typ
av avfall som ingår och förhållandena under processen.
Allt du behöver göra är att någon gång då och då kontrollera fuktigheten.
Om du vill kan du vända komposten några gånger för att påskynda nedbrytningen även om
det inte är nödvändigt. Man kan säga att ju oftare du vänder komposten desto fortare blir
den färdig, men det är ett tungt arbete och absolut inte nödvändigt om du har tid att vänta
på din mylla.
Det är bra att ha en egen kompost på sin lott. Det ger dig gratis jord.
 Gräs, löv och andra växtdelar som multnar läggs i komposten











Grenar och kvistar
finfördelade grenar och kvistar passar utmärkt i komposten. Klipp till 10-15 cm långa
bitar eller lägg grenarna i en hög att torka, mal i kompostkvarn
Grästorv
Grästorvor från t.ex. gräsmattans kantskärning är perfekt att lägga i komposten om
du skakar av den mesta jorden så det inte blir för kompakt
Torra växtdelar, blomstjälkar
Lämpligt som underlag för komposten. Finfördelat går det bra att blanda med annat
material i komposten
Ogräs
Går bra att lägga mitt i komposten, men glöm inte att täcka över
Rötter av kvickrot, maskros, kirs och andra rotogräs dör inne i mitten av en ordentligt
varm kompost. Det är bäst att låta ogräs rötterna torka i solen så att de är ordentligt
döda innan de komposteras

Blanda aldrig i komposten:
 Stora, tjocka, grova rötter och rotklumpar
 Stenar, brädor
 Oorganiska material
T.ex. glas, plåt, plast, snöre ska inte läggas i komposten

Skadegörare:
Det finns bladlöss, svampar och andra skadegörare i våra trädgårdar.
De flesta skadegörare dör om de grävs ned eller om de hamnar inne i komposten
(särskilt om denna är ordentligt varm).
Vissa sjukdomar är mycket smittsamma och kan leva kvar länge i jorden, till exempel vid
kraftiga angrepp av bladfallsjuka på bärbuskar.
Kompostera därför aldrig jord eller växtrester som kan vara smittade!
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