
Hur man använder QR - kompostaktivator
Quick Return Örtbaserad Kompostaktivator – 100 % organiskt
Det snabbaste, lättaste sättet att omvandla vegetabiliskt avfall till näringsrik, väldoftande, organisk kompost. 
QR – Den naturliga metoden. Ge din jord näring med väldoftande QR organisk kompost… och kom ihåg, en 
QR kompost drar inte till sig flugor eller annan ohyra.

QR
Quick Return kompostaktivator är ett pulver som, när det blandas med vatten, snabbt och lätt omvandlar allt 
ditt trädgårdsavfall till näringsrik matjord. Lösningen som blandas av QR pulver reagerar direkt med träd-
gårdsavfallet och allt du behöver göra är att bygga en komposthög enligt anvisningar på detta blad och tillsätta 
QR-lösning medan du bygger högen. 
Allt vegetabiliskt material måste ruttna innan det kan användas för odling. Om det inte behandlas med QR-
lösning förloras kväve och andra näringsämnen under förruttnelseprocessen. QR förhindrar dessa förluster och 
producerar snabbt en porös matjord som undantagslöst ger bättre grödor än obehandlat vegetabiliskt avfall. 
Den färdiga myllan från en QR-kompost är fin, porös och mörk, doftar gott och är mycket behaglig att hantera 
och använda.

HUR DU BLANDAR DIN QR-LÖSNING
Blanda först en lösning genom att ta en tesked (struken, inte rågad) QR-pulver och blanda det med 0,5 liter 
vatten (helst regnvatten). Skaka ordentligt och låt blandningen stå i några minuter. En halvliter lösning räcker 
till ca en kubikmeter kompost och bör användas i proportion för större komposter. Lösningen är hållbar i flera 
veckor, men bör kastas så fort den börjar lukta surt. Använd enligt anvisningar till kompostaktivering, septiska 
och urintankar.
QR är väldigt ekonomiskt att använda. Du kommer att upptäcka att den mängd vi rekommenderar är mer än 
tillräckligt för avsedd volym. Undvik överdosering för bästa ekonomiska resultat.

HUR MAN GÖR EN BRA KOMPOST
Det är lätt att göra bra kompost om man förstår principen. Kvalitén på din kompost beror på tre saker: materia-
let, sättet att bygga komposten och vilken aktivator man använder. QR Aktivator ger den bästa kvalitén av alla, 
mest kväverik… och gör det snabbt.
Det är fullständigt onödigt att använda någon animalisk gödning alls om du använder QR. En av dess fördelar 
är att vegetabiliskt avfall bryts ned fullständigt till näringsrik, väldoftande matjord med betydligt högre nä-
ringsvärde än obehandlad stallgödsel.
Vegetabiliskt avfall bryts ned till matjord i komposten genom inverkan av bakterier. Dessa bakterier måste 
därför tillsättas till komposten i form av jord eller gammal kompost. Bara måttlig vattning krävs eftersom QR 
stimulerar bakterietillväxt så att förruttnelsen sprider sig snabbt genom hela komposten. Detta sker snabbare 
vid högre temperaturer så håll komposten varm. Bakterier behöver även luft så håll komposten luftig genom 
att blanda kompostmaterialet. Komposten bör inte bli för kompakt packad genom överdriven vattning; å andra 
sidan är en viss mängd fukt nödvändig så låt inte komposten torka ut. Kort sagt: gör din kompost varm, bygg 
den snabbt, håll den täckt, inte för våt eller torr och inte lufttät.

MATERIAL ATT ANVÄNDA
Klippt gräs; växtrester från ärtor, tomater och bönor; sallat- och kålblad; skott; gamla stjälkar från perenner; 
ogräs; råa grönsaksrester från köket; teblad; kaffesump; dammsugardamm; häckklipp; etc. Faktum är att allt 
vegetabiliskt avfall som inte är för hårt att hacka med en spade är användbart. En liten mängd sågspån kan 
tillsättas, men inte mer än upp till 10 %. Gödsel av alla slag kan också tillsättas till komposten om det finns 
tillgängligt.

ATT BYGGA KOMPOSTEN
Märk först ut storleken på din kompost, antingen i kvadrat eller avlång. Bygg direkt på marken. Bra dränering 
är nödvändigt. Bygg aldrig på betong. Det lättaste sättet att hålla komposten i gott skick är att bygga varje 
lager från utsidan och arbeta in mot mitten. Lägg de första greparna precis runt kanterna så att väggarna i varje 
lager håller tätt tills mitten är helt fylld. Flerårigt och frösått ettårigt ogräs ska läggas i mitten av komposten. 
Bygg i 10-15 cm jämna lager, alternerande hårdare, långfibrigare material med gräsklipp, kaffesump och 
suckulenta ogräs. En annan metod är att blanda materialet på marken innan du bygger komposten. Om du bara 
har ett slags material, dela lagren med utspridd jord. Skär långa stjälkar i 30 cm-längder; det frigör vätskan och 
de packas bättre. Det snabbaste resultatet av alla uppnås när materialet hackas före packning och detta rekom-
menderas starkt för storkomposter. Gräsklipp och kaffesump bör alltid blandas med mer fibrösa material när 
man bygger lagren i komposten för att försäkra sig om adekvat luftning.

AKTIVERING AV KOMPOSTEN
Aktivera komposten när du bygger den genom att lätt spruta QR-lösning över ytan av varje 10-15 cm-lager. 
Täck det sprutade lagret omgående med färskt material. Tillsätt utspridd jord överst vid varje 30 cm färskt 
material. Komposten sjunker så fortsätt att bygga på den. Håll alltid det sista lagret täckt med säckväv eller lik-
nande material; på så sätt hindras den varma fukten från dunstning. Håll sidorna raka tills komposten är ca 1 m 
hög. Avsluta sedan genom att runda av komposten till en kupol på toppen. Täck helst med lite jord för att hålla 
regnet borta. Kom ihåg… luftning är nödvändigt. Mikroorganismerna och andra jordarbetare måste andas.

SKÖTSEL EFTER BYGGANDE
Håll komposten varm, eftersom bakterier förökar sig snabbare vid höga temperaturer. Temperaturökningen i 
komposten beror på vilket skydd man har och byggnadstakten. Den varma fukten försvinner snabbt; härav vik-
ten av säckväv över toppen av komposten. När värmen når ytan är det viktigt att snabbt tillsätta ett färskt lager, 
till och med ett tunt, för att undvika att mikroorganismerna drar sig tillbaka till lägre lager, då det kan ta dagar 
för att återstarta värmen i det övre lagret. Om komposten är blöt och luktar, behöver den luft. Öppna upp den, 
lös upp den, tillsätt några spadar toppjord och reaktivera den med QR-lösning. Om den är torr och grå med 
pulver, lös upp den, tillsätt jord, reaktivera med QR-lösning och dränk med kompostlösning (en trädgårdsspade 
av mogen kompost till fem liter vatten). Detta är det bästa och lättaste sättet att ta hand om en ny kompost.
En vår- eller sommarkompost är färdig på fyra till sex veckor; en sensommar- eller höstkompost på åtta till 
tolv veckor. Kom ihåg, en kompost bryts ned mycket långsamt under vintermånaderna. Testa komposten, när 
du tror att den är färdig, genom att gräva ut en trädgårdsspade med kompost; om den luktar sött är komposten 
färdig att använda.

SEPTISKA TANKAR OCH URINTANKAR
Gör en QR-lösning, använd en tesked pulver för varje kubikmeter av tankvolymen. Skaka pulvret i en halvliter 
vatten och tillsätt några nävar sand i lösningen. Sprid ut sanden över ytan i tanken; varefter den sjunker frigörs 
QR i hela tanken. Alternativt, gör en halvliter lösning med en tesked pulver och spola ned i toaletten. Upprepa 
en gång i veckan. QR avlägsnar all lukt och producerar en balanserad flytande gödning vilken säkert och 
fördelaktigt kan användas direkt på grödor.

ATT ANVÄNDA EN BINGE
Det är lättare att göra bra kompost i en binge, eftersom väggarna håller regnet ute och värmen inne. Bingen är 
egentligen en låda utan botten och kan göras i vilken form som helst i enlighet med tillgängligt material, men 
kom ihåg att luftning är nödvändigt. Lämna därför mellanrum mellan brädorna. Ett tak till bingen kan rekom-
menderas i områden med mycket regn, en tunn, korrugerad plåt passar utmärkt.
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