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Færre frø og mindre stress

Ved direkte såning sår man enten mange frø i rækker, 
som senere skal udtyndes, eller også sår man 2-3 frø 
pr. voksested (eksempelvis majs) og fjerner de svage-
ste. Når man forkultiverer, spares der frø og tid ved 
ikke at skulle udtynde (som ofte tager længere tid, end 
det tager at så), og planterne kan sættes i den rigtige 
afstand fra starten – ligesom man også slipper for 
irriterende huller i rækkerne. Man bruger lidt ekstra 
tid, mens man forkultiverer, mens tidsforbruget ude 
i bedene bliver tilsvarende reduceret. En del afgrøder 
kan oven i købet multisås og udplantes i klumper på 
3-4 småplanter pr. voksested, hvorved processen går 
endnu hurtigere. Ud fra egne erfaringer vil jeg også 
mene, at forkultivering gør arbejdet i køkkenhaven 
mindre stressende i en almindelig travl hverdag. Man 
kan så indendørs, når man lige har tid uden at være 
afhængig af  vejret. Man kan passe sine planter på alle 
tider af  døgnet – lige fra inden man tager på arbejde 
om morgen, til efter ungerne er puttet om aftenen. 
Alting skal ikke nødvendigvis foregå i dagtimernes 
ofte begrænsede fritid. 

Fra såning til udplantning

På frøposerne kan man som regel læse, hvornår der 
kan sås og høstes. Derimod finder man sjældent op-
lysninger om forkultivering. Bortset fra blandt andet 
løg og porrer, som kan bruge længere tids tiltrækning, 
går der for de fleste afgrøders vedkommende (afhæn-
gig af  årstid og temperatur) 3-6 uger, fra man sår, til 
det er passende at udplante. Kortest tid for større og 
hurtigt voksende planter som ærter, bønner og majs, 
og omkring seks uger for de forskellige kålsorter. 
Nogle afgrøder kan gå i stå i væksten, hvis de står for 
længe i potterne, mens udplantningstidspunktet ikke 
er særlig kritisk for ting som salat, spinat og rødbe-
der. Især salat kan erfaringsmæssigt stå ret længe i en 
pluggbox, hvor man blot udplanter efterhånden, som 
der opstår plads til det. 

Krav til udstyr

Forkultivering kræver selvfølgelig lidt udstyr, afhæn-
gig af  ens ambitions- og nørdeniveau. Man kan nøjes 
med en vindueskarm og forhåndenværende bakker 
og potter, og man kan omvendt gå all-in med termo-
statstyret spirekasse og LED-baseret plantelys. Når 
planterne skal flyttes udenfor, kan det være praktisk 
med et drivhus, men det er langt fra alt, der har brug 
for det, og oftest er det fuldt tilstrækkeligt med en in-
terimistisk mistbænk eller blot en lidt beskyttet plads 
op ad husmuren med mulighed for overdækning. 

Skal man forkultivere alle afgrøder?

Der kan som nævnt være mange gode grunde til at 
forkultivere de fleste afgrøder indimellem, men 
fordelen ved at forkultivere er større for nogle end 
for andre. Nogle grønsager med en lang udviklingstid 
skal man forkultivere, hvis de skal kunne nå at give 
en fornuftig høst. Det gælder blandt andet kepaløg fra 
frø, porrer, hovedkål og selleri. Her har man traditio-
nelt kunnet købe udplantningsplanter fra gartnere, 
hvis man ikke selv har mulighed for at lave dem.

Andre afgrøder kan sås direkte, når jorden er varm 
nok, men kan med fordel forkultiveres, hvor man får 
en mere sikker spiring og en tidligere høst. Det gælder 
blandt andet bønner, squash/græskar, knudekål og 
majs. Sidst på sommeren kan det omvendt være en 
fordel at forkultivere salat og spinat, som spirer dår-
ligt i en varm jord.

De fleste øvrige grønsager trives lige så godt med at 
blive sået direkte, medmindre man ønsker at udvide 
sæsonen. Man kan opnå tidligere afgrøder ved at 
udplante blandt andet ærter, salat, spinat og rødbe-
der. For en del grønsager, der ofte dyrkes som anden 
afgrøde, efter et bed er blevet ryddet (eksempelvis 
grønkål, bønner eller rødbeder), kan forkultivering 
betyde en længere vækstsæson om efteråret og dermed 
en større høst. 

t Forkultiverede 
rødbeder plantes 
ud fra pluggbox. 
De plantes ud i 
klumper med ca. tre 
planter blot med en 
større afstand, end 
hvis de blev sået ud 
enkeltvis. 
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Fladekompostering af  forafgrøde

Fladekompostering er en metode, jeg blev 
bekendt med ved en tilfældighed. Jeg søgte 
efter indlæg om jordfrugtbarhed på nettet, 
og det førte mig til Opbygning af jordens 
frugtbarhed med kompost af  Martin Beck – 
en publikation jeg stærkt kan anbefale. 
Jeg blev specielt inspireret af  afsnittet om 
fladekompostering og besluttede mig for 
selv at prøve metoden. Egentlig er meto-
den tænkt til landbrug, men den virkede 
enkel og overskuelig, så mon ikke den 
også kunne anvendes i en mindre have 
som min?

Metoden

Fladekomposteringsmetoden består 
af  to trin: Opbygning af  en grøn masse 
og selve fladekomposteringen. Først 
handler det om at så en hurtigt voksende 
afgrøde, som giver en let omsættelig, 
levende grønmasse på det sted, som 
er den kommende afgrødes voksested. 
Dernæst skal den store grønmasse flade-

komposteres i én arbejdsgang; den høstes 
og snittes groft, uden at rødderne tages 
op. Rødderne hakkes ned i 4 cm's dybde 
med et skarpt skuffejern. Den snittede 
grønmasse blandes let i det øverste jordlag 
(2-3 cm) sammen med de hakkede rødder, 
og der sprøjtes umiddelbart efter med et 
ferment. Formålet med fermentet er at 

styrke omsætningsprocessen ved at tilføre 
flere af  de nødvendige bakterier.

Det er altafgørende for en vellykket 
fladekompostering, at det udvalgte stykke 
jord er dækket af  en levende, grøn afgrøde 
– helst af  enårige planter. Friske, unge 
og nyslåede planter er rige på kvælstof  
og omsættes hurtigt. Det kender vi fra 

bunken af  nyslået græs, 
som bliver varm på 
ganske kort tid. Adgang 
til kvælstof  er afgø-
rende for, at bakterier 
kan formere sig i hobe-
tal. De vil så omsætte 
resterne af  den grønne 
masse (rødderne og de 
visne blade) samt andet 
organisk materiale i 
jorden til tilgængelig 
næring til de kom-
mende planter. Efter 
én til fire uger vil bedet 

NÅR MAN FLADEKOMPOSTERER EN 
FORAFGRØDE AF HURTIGT VOKSENDE 
GRØNGØDNING, UMIDDELBART INDEN 
MAN PLANTER SINE GRØNSAGER UD, 
OPNÅR MAN EN HØJ BIOLOGISK AK-
TIVITET OG LANGSIGTET GØDNINGS-
EFFEKT I  JORDEN. 

u Et eksempel 
på en rigtig fin 
grønmasse af hon-
ningurt, kløver og 
lucerne.

Mine erfaringer bygger primært på at plante 

ud efter en fladekompostering frem for at 

så den nye afgrøde direkte. Jeg har dog gode 

erfaringer med såning af efterafgrøder efter 

fladekompostering i august måned og agter til 

foråret at forsøge mig med såning af gulerød-

der og andre grønsager. 
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være klar til den nye afgrøde. Det er en 
stor fordel og meget arbejdsbesparende, at 
processen sker på det sted, hvor fladekom-
posteringen skal bruges.

Temperatur og dagslængde er afgørende 
faktorer

Som med alt andet havearbejde er tem-
peratur og dagslængde afgørende for, 
hvordan selve omsætningsprocessen for-
løber og dermed, hvilken afgrøde der kan 
dyrkes efter en fladekompostering. Tiden, 
fra det øjeblik den grønne masse snittes, 
til den er omsat, og jordstykket er klar til 
at modtage den kommende afgrøde, kan 
variere fra én til fire uger.

Jeg har efterhånden eksperimenteret 
mig frem til flere modeller. Det tidligste 
såtidspunkt for den grønne masse i driv-

hus er omkring 1. marts (sennep, olieræd-
dike og honningurt), og på friland er det 
senest omkring 1. september (honningurt) 
til det kommende hvidløgsbed.

Der kan også anvendes andre planter 
til forafgrøde. Jeg har blandt andet prøvet 
med spinat, græs, salat og boghvede. Der 
er blot to vigtige kriterier at forholde sig 
til: Den tidlige grønne masse skal kunne 
vokse hurtigt (spinat og græs var for lang-
somme), og hvis den grønne masse skal 
indgå i et sædskifte med kål, må den ikke 
indeholde sennep og olieræddike.

Fladekompostering som en god start til 
porrer og selleri 

Jeg har lavet mit sædskifte således, at jeg 
sår en delvist overvintrende efterafgrøde 
(lucerne, honningurt og kløver) umid-

delbart efter, at jeg har høstet kartoflerne. 
Året efter dyrker jeg porrer og selleri i 
dette bed. Denne efterafgrøde bliver så til 
den grønmasse, som fladekomposteres i 
det sene forår, lige så snart jordtempera-
turen er passende. Ved 12° C og derover, 
kan der forventes en livlig aktivitet fra 
jordens mikroorganismer. Under de 12° C 
vil aktiviteten være for svag, og energien 
fra den nyslåede grønmasse gå tabt.

Det tager længere tid at fladekom-
postere lucerne end kløver og den visne 
honningurt. I løbet af  vinteren og i det 
tidlige forår har lucernen dannet en del 
stivelse, som den bruger til opbygningen 
af  dens stængler og rødder. Det betyder, at 
når fladekomposteringen sættes i gang, vil 
en del af  det organiske materiale (stængler 
og rødder) blive omsat noget senere. Når 

det er porrer og selleri, der skal vokse i 
bedet, får det en positiv virkning, fordi de 
plantes sent ud som småplanter og vokser 
sent på sæsonen. Det forsyner planterne 
med en jævn næringstilførsel frem til juli/
august, hvor de igen kan modtage nye 
næringsforsyninger i form af  halvt omsat 
kompost.

Faremomentet ved denne metode ligger 
i et koldt forår og en alt for velvokset lu-
cerne. Omsætningen af  lucernen kommer 
for sent i gang, og der opstår en konflikt 
om den tilgængelige kvælstof  mellem de 
små porre- og selleriplanter og omsæt-
ningen af  den stivelse, som stammer fra 
lucerne. Det giver lidt nervøsitet for ha-
veejeren, men som regel går det fint. Det 
kræver blot lidt ekstra tålmodighed, indtil 
væksten for alvor går i gang.

I dag anvender jeg fladekomposte-
ring på langt de fleste af  mine bede. Jeg 
er sågar begyndt at fladekompostere de 
ukrudtsplanter, som vokser i bedet i over-
gangen fra årets første og anden afgrøde. 
På denne måde udnytter jeg de nærings-
stoffer, ukrudtsplanterne består af, og 
dem de har trukket op af  jorden, til glæde 
for den næste afgrøde.

Ferment

Det er mikroorganismerne, som laver det 
hårde arbejde med at omsætte det døde 
plantemateriale (den grønne masse) til 
tilgængelig plantenæring. For at støtte 
denne proces tilføres ferment med ekstra 
milliarder af  de gode mikroorganismer.

I dette tilfælde og meget kort fortalt 
er ferment en væske, som indeholder et 

koncentrat af  gode mikroorganismer, som 
støtter omsætningsprocessen. Vi kender 
ferment fra brød (gær), yoghurt, øl og 
kålfermentering (mælkesyrebakterier) 
med mere. 

Det, som oftest bruges i jord- og have-
brug, er fermenterede planteekstrakter 
(brændenælder, kulsukker m.m.), kom-
post-te og effektive mikroorganismer/EM 
(anvendes til bokashi-kompost).

Vil man gerne i gang med fladekompo-
stering uden først at skulle fremstille sit 
egen ferment, er effektive mikroorganis-
mer den nemmeste løsning. Jeg har købt 
mine hos www.viskal.dk.

Fladekompostering på friland før dyrkning af hvidløg  

Den grønne masse var primært spinat, som jeg valgte at 
høste til fryseren frem for at hakke den og lægge den på 
jorden. Rødderne blev hakket som beskrevet, og den grønne 
masse erstattet med nyslået græs den 1. oktober, hvorefter 
der blev sprøjtet med ferment. Hvidløgene blev sat den 18. 
oktober og herefter dækket med ålegræs. I det tidlige forår 
tilsættes 3 cm halvt omsat kompost.

Hvidløgsbedet den 9. juni. Fladekompostering skaber 
langtidsnæring til mikroorganismerne og hermed 
også til planterne, som får en god start.

Drivhusplanterne har god gavn af 
den fladekomposterede forafgrøde 
(6. juni).

Fladekompostering i drivhus 
En forafgrøde af sennep, olieræddike og honningurt sået 20. marts. Tidspunk-
tet bestemmes af jordtemperaturen i drivhusjorden. Den grønne masse høstes 
og snittes (2. maj) og lægges ud på bedet, hvor den blandes i de øverste 3-4 cm 
jord. Herefter sprøjtes med ferment.


