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Bofa – en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Anvendelse af kompost hos private haveejere
Komposten er meget næringsholdig, så følg anvisningerne i denne folder.
Komposten er velegnet til jordforbedring generelt og til gødskning af især
flerårige planter, det vil sige stauder, buske og træer. Der kan udlægges et
4 cm tykt lag hvert 3.-5. år eller ca. 1 cm årligt. Et 1 cm tykt lag svarer til
at udlægge 10 liter pr. m² eller 1 m³ pr. 100 m². Hvis der tilføres 4 cm
kompost i forbindelse med såning, skal komposten først indarbejdes i jorden. Ved plantning kan komposten udlægges på jorden efter plantning,
dog er det især på lerjord med behov for jordforbedring en fordel at indarbejde komposten i jorden inden plantning. Kompost eller blandinger med
kompost bør aldrig indarbejdes dybere end 20 cm på lerjorder og 40 cm på
sandjorder.

Der må aldrig sås eller plantes direkte i ublandet kompost.
Anvendelse af kompost erstatter fosfor- og kaliumgødning samt kalkning,
når jordens næringstilstand i øvrigt er i orden (evt. jordbundsanalyse). Der
skal derfor ikke gødskes med en NPK-kunstgødning, og det er kun næringskrævende/hurtigvoksende planter, som kræver ekstra kvælstof samme
år som tilførsel af et 4 cm tykt lag kompost. Ved den lavere, årlige tilførsel
af kompost bør der normalt tilføres supplerende kvælstof som kalksalpeter,
kalkammonsalpeter (f.eks. 2 kg. pr. 100 m²) eller gennem nedfræsning af
kvælstofbindende plantearter, f.eks. jordkløver eller vintervikke.
Anvendelse af spagnum til alm. jordforbedring er overflødig, når der regelmæssigt tilføres kompost. Kompost er det bedste jordforbedringsmiddel
overhovedet til lerjorder.

Køkkenhave og sommerblomster:
Et 4 cm tykt lag kompost indarbejdes i jorden inden såning/udplantning eller udlægges på jorden efter udplantning. Suppler med kvælstofgødning.
Gamle staudebede:
Læg et 4 cm tykt lag kompost på jorden omkring planterne.
Anlæg af græsplæne:
Et 3 cm tykt lag kompost indarbejdes grundigt og jævnt i jorden inden såning. Suppler med kvælstofgødning efter fremspring (dog ikke i vinterhalvåret).
Plantning af stauder og små buske:
Et 4 cm tykt lag kompost indarbejdes i jorden inden plantning eller udlægges på jorden efter plantning.
Plantning af større buske og træer:
Jorden fra plantehullet blandes evt. med kompost (1 del kompost til 4 dele
jord). Ingen ublandet kompost i bunden af hullet. Efter plantning lægges
et 8 cm tykt lag kompost på jorden omkring planten; efterlad bar jord helt
inde omkring stammen.
Gamle buske og træer:
Læg et 8 cm tykt lag kompost på jorden under planterne; efterlad bar jord
helt inde omkring stammen.
Gamle græsplæner:
1 del kompost blandes med 2 dele sand og der udlægges et 1 cm tykt lag
om foråret. Riv forsigtigt bagefter. Hvis græsset er dækket af blandingen
mere end 1-2 uger, skal plænen vandes.
Drivhus- og stue-planter:
1 del kompost blandes med 2 dele spagnum inden såning eller 1 del spagnum inden omplantning. Anvend ugødet, ikke-kalket spagnum.

Ovenstående viser grundsubstansen af Bofas kompostmuld.
Det modtagne haveaffald, både fra erhvervslivet og fra private, neddeles
på Bofas anlæg i Rønne, udlægges i kompostmiler, som vendes og vandes.
I løbet af komposteringsprocessen kommer temperaturen i milerne op på
ca. 70 – 80 º, så eventuelle snegle og snegleæg ikke overlever.
Efter cirka halvandet års tid bliver det modtagne haveaffald til god og
kraftig kompost til udlevering til de bornholmske borgere.

