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Plantebaseret kompost
– en erstatning for sphagnum og husdyrgødning?
Hvordan skaber man en plantebaseret kompost, der er egnet som dyrkningsmedium
og gødning til væksthuskulturer? Hvor meget og hvor hurtigt nedbrydes de
enkelte plantedele? Og hvad giver en god struktur og stabilitet? Disse er nogle af
de spørgsmål, der forsøges besvaret i et Ph.d.-projekt, der delvist hører under
FØJO-II projektet ORCTOM.
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være næringsstofbegrænset. Tilsætter

brugen af sphagnum som dyrknings-

I projektet fokuseres på næringsind-
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en mindre del af kvælstoffet vil derfor
blive immobiliseret. Resultatet ville derfor blive en kompost med et højere
indhold af mineraliseret kvælstof.
Ved kun at tilsætte 1/4 af den totale
mængde kløvergræshø fra starten og
supplere med de resterende 3/4 efter 3
ugers kompostering viste det sig, at efter
8 ugers kompostering var mængden af
plantetilgængeligt kvælstof dobbelt så
stor som i en kompost, hvor alt materialet var tilsat fra starten. I væksthuskulturer, hvor planter kun har et forholds-

Hvedehalm komposteret 1 uge. Fotosyntesevæv og dele af ledningsvævet er allerede
nedbrudt (Scannings
elektronmikroskopi).

vist lille volumen at hente næringsstoffer
i, er det vigtigt, at næringsniveauet
stemmer overens med planternes behov.
At kunne kontrollere komposteringsprocessen, og dermed regulere næringstilgængeligheden, kan derfor være af stor
betydning for en økologisk produktion.
Strukturmaterialer
– en fremtid for hamp
Hvedehalm blev valgt som strukturmateriale, da det er et meget lettilgængeligt materiale. Det er dog også et forholdsvist omsætteligt materiale, og der
kan være problemer med den vandholdende evne af en kompost baseret på

Hvedehalm komposteret 3 uger. Sporehus med svampehyfer
og sporer på overfladen af hvedehalm
(Scannings elektronmikroskopi).

hvedehalm. Vi har undersøgt flere forskellige strukturmaterialer for at få større
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stykkerne er blevet undersøgt mikrosko-

som dyrkningsmedium eller som gød-

pisk for at se forskelle i nedbrydnings-

ning til kulturer dyrket i jorden skal kom-

grad mellem de forskellige materialer.

posten bestå af økologiske materialer

Hamp og elefantgræs var begge mere

(Økologisk Jordbrug, 2002). Såfremt disse

fysisk stabile end hvedehalm. I mod-

regler bliver gennemført, og såfremt vi

sætning til både hvedehalm og

stadig ønsker en økologisk væksthus-

elefantgræs indeholder hamp mange

produktion, er yderligere forskning på

fibre, der er meget stabile, og som kan

kompostområdet derfor både vigtig og

give en bedre struktur i komposten.

yderst relevant.

Derudover forventes det, at hamp indeholder stoffer, der kan have en positiv
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