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KOMPOST

– Regnormen er en muldfabrik
Inspirations- og aktivitetsark
Byg en kompost
Lav en træramme, der er tæt i siderne, så indholdet ikke tørrer ud. Lad den
gerne stå i skygge.
En let udgave er tre paller, der er sømmet fast til fire støttestolper og en
fjerde, der kan tages af og på ved to kroge og to øskner.
Vigtigt:
• Bunden skal være åben mod jorden
• Kompostbeholderen må ikke være mindre end 1 m3.
• Den skal være let at komme til – at fylde, at vende indholdet at tømme.
Opstart af kompost
• Læg kviste og tynde grene - med en længde på 10-20 cm - nederst mod
jorden blandet med blade, grønt og frugtaffald. Tilsæt noget hestemøg.

Kompost

• Hæld opsamlede planteaffald (fx hækafklip, blomster, ukrudtsaffald, frugtaffald, grønsagsaffald, kaffegrums, teblade, smågrene, visne blade og tørt
græs) i med jævne mellemrum.
• Vend det med en greb en gang i mellem, så der kommer luft til systemet.
• Vand med jævne mellemrum, hvis det ikke regner. Komposten må ikke
tørre ud.
Det er nyttigt at købe et par kompostorme – særligt store og stribede regnorme. De har det bedst ved 20-25 grader. De får omsætningen til at foregå
hurtigt. Ormene kan købes på planteskoler eller lignende.
Egne undersøgelser
• Sæt en datalogger med termometer til at måle temperaturen i kompostbunken over tid, og sammenlign med dagstemperaturen udenfor
• Undersøg hvilke dyr, der findes i komposten – brug evt. en bestemmelsesdug
Tag billeder af processen over tid
Hvad sker der, hvis man ikke lufter sin kompost jævnligt?
Tjek evt. pH-værdi forskellige steder i komposten. Beskriv hvad du/I oplever.
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