
Grönkompost  

Varudeklaration
Varutyp:   Jordförbättringsmedel
Siktning:   20 mm 
pH-värde:   6-8
Volymvikt:   ca 800 kg/m3  

Sammansättning
Komposterad, mogen, sorterad grönkompost gjord av 
trädgårdsavfall. Innehåller inte slam. 

Övrigt 
Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter 
förekommer. Produkten kan innehålla små stenar 
(upp till 20 mm) och träpinnar. Frö från fröogräs finns 
i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. 
Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så 
ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av 
sig. 

Leveransfakta
Artnr:   Leveranssätt:  Volymvikt  
13802  Bulk   ca  800kg/m3

Beskrivning
Grönkompost som är mogen och sorterad är ett utmärkt  
jordförbättringsmedel. Den är gjord av trädgårdsavfall 
som krossats, komposterats och sorterats. Komposten 
innehåller näring som frigörs långsamt och mest under 
den varma årstiden då växterna kan ta till vara på 
den. Komposten ökar markens biologiska aktivitet och 
underlättar växternas etablering. Inblandning i jorden 
ger en mer porös och lättarbetad jord samt förbättrar 
den vatten- och näringshållande förmågan.   

Användning
Grönkomposten passar bra som jordförbättringsmedel 
till lerjordar, sandjordar och jordar där man önskar öka 
mullhalten. Ca 10-20 cm kompost på jordytan blan-
das ner till 40 cm djup. Blanda in komposten väl i den 
befintliga jorden. Komposten kan också läggas uppe 
på planteringsytorna som dressmaterial. Lägg då 5-10 
cm lager på jorden. Undvik att lägga komposten precis 
intill stammarna på buskar och träd. 

Vid plantering, lägg inte ren kompost i botten av gro-
pen och använd inte kompost djupare ner än 50 cm. 
När komposten fortsätter att förmultna förbrukas syre 
och koldioxid bildas. Djupare ner i marken försvåras 
gasutbytet och syrebrist kan skada rötter och markliv. 
Den rena komposten passar inte som planteringjord 
utan bör blandas med den befintliga mineralrika jor-
den.   

Komposten innehåller en del näringsämnen men 
mängden växttillgänglig näring kan variera under olika 
årstideroch kan vara svårt att uppskatta. Därför kan det 
vara en bra ide att tilläggsgödsla under våren för att 
tillgodose näringskrävande växternas gödslingsbehov.  
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