
JORDFABRIK
Hvad og hvorfor?
For at det fermenterede madaffald kan blive til Bokashi-kompost, skal det i kontakt 
med jord. En jordfabrik er i sin essens en kasse med jord. Man kan sagtens grave 
madaffaldet direkte ned og plante i det efter 2 uger, men har man ikke adgang til en 
have, eller foretrækker man at holde jordproduktionen seperat, er det en god idé med 
en jordfabrik. En jordfabrik er et sted, hvor du løbende kan lave Bokashi-kompost ved 
at blande det fermenterede madaffald med jord. Jordfabrikken kan køre året rundt 
og kræver blot en beholder, jord, det fermenterede madaffald og et lille sted hvor den 
kan stå uforstyrret. 

Pallehave-modellen 
Én mulighed er at lave fabrikken i en pallehave/højbed. Fordelene ved pallehaven er, 
at den er nem at lave, kan bruges som have og i øvrigt ser meget pæn ud. Desuden 
kan den flyttes rundt ved brug af en palleløfter. Det kræver:

 En palle  (kan findes mange steder, købes billigt brugt eller 
 i store mængder hos forskellige udbydere)
 Pallerammer efter behov (kan ligeledes købes billigt brugte 
 og i store mængder hos samme udbydere, som sælger paller)
 Jord (Alle jordtyper kan bruges, men det er en fordel at bruge jord uden for  
 mange ukrudtsfrø - f.eks. gammel, død jord fra potteplanter eller overskudsjord   
 fra en lokal anlægsgartner. Gratis jord kan hentes på de fleste  
 genbrugsstationer) Det jord du blander i, vil ligeledes blive frugtbart i processen.
 Evt. skygge og overdækning for regn hvis jordfabrikken står udenfor - dog ikke  
 et must.

Andre modeller
Man kan også sagtens lave en jordfabrik i andre beholdere - f.eks. en plastkasse eller 
plastbalje. Her skal man bare overveje om jordfabrikken skal kunne flyttes - jord 
bliver hurtigt meget tungt. Det er også en god idé at have avispapir el. lign. i bunden, 
da jorden godt kan blive meget våd. 

Jordfabrikkens størrelse afhænger af dit behov. Du skal her tænke på, at der vil 
komme ca. dobbelt så meget Bokashi-kompost, som du har madaffald, da du jo også 
tilføjer jord. En stor del af madaffaldet er dog væske og vil fordampe. Trinene til at 
lave Bokashi-kompost er simple:

 Opbyg din jordfabrik i den højde, du har behov for
 Læg et godt lag jord i bunden (omkring 10 cm.) 
 Læg det fermenterede affald oven i jorden
 Fortsæt med at bygge lag-på-lag indtil jordfabrikken er fuld
 Efter ca. tre måneder vil alt madaffaldet være helt omsat og Bokashi-komposten
 vil være et næringsrigt og rent bidrag til dine stueplanter, dit drivhus eller din have.  


