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VERMIKOMPOST 
 Fra Grønn Vekst og Vermigrand 

 

VAREDEKLARASJON 
 

 
VARETYPE OG SAMMENSETNING 
 
Meitemark livnærer seg ved å spise dødt, organisk materiale som finnes i naturen. Vermikompost 
er produktet som skilles ut gjennom meitemarkens unike fordøyelsessystem når den omdanner 
slikt avfall til humus.  
 
Vermikompost fra Grønn Vekst og Vermigrand er et blandet jordforbedringsmiddel bestående av 
kompostert plantemateriale fra økologisk jordbruk (godkjent iht. forordning (EF) 834/2007), som 
har blitt videreforedlet av meitemark gjennom vermikompostering.  
 
Produktet er finsiktet på 3 mm, ugressfritt, og har en luftig og tiltalende konsistens. Egenvekten er 
omtrent 0,7 kg/l. 
 
Vermikompost har en unik sammensetning av mikroliv og ulike mineralske/organiske 
komponenter som virker positivt på jord- og plantehelse. Produktet inneholder et bredt spekter av 
plantetilgjengelige næringsstoffer, og har en struktur som skaper gode vekstforhold i jord. 
 
Registreringsnummer hos Mattilsynet: 9217. 
 

 

INNHOLD AV PLANTENÆRINGSSTOFF 
 

Vermikompost har et bredt innhold av plantenæringsstoffer som langsomt frigjøres for plantene, i 
takt med deres behov.  
 
Produktet er ikke tilsatt ekstra kunstgjødsel eller kalk. 
 
 

Fysiske og kjemiske egenskaper i Vermikompost. CAT-metoden måler plantetilgjengelige 
næringsstoffer løselig i kalsiumklorid/DTPA. 
 

Analyseresultater 

Tørrstoff (TS) g/l 399 Kalsium (Ca) total g/l 21,1 
 Organisk innhold % TS 29,2 

 
Magnesium (Mg – CAT) mg/l 290 

pH  8,6 
 

Natrium (Na - CAT) mg/l 210 

Labdensitet kg/m3 670 Sulfat SO4
2-- S (CAT) mg/l 170 

Elektrisk konduktivitet mS/m 278 Bor (B - CAT) mg/l 1,3 

Total Nitrogen (Kjeldahl-N) mg/l 6 310 
 

Kobber (Cu - CAT) mg/l 0,51 

Ammonium NH4
+- N (CAT) mg/l 1,2 Jern (Fe - CAT) mg/l 27 

Nitrat NO3
- - N (CAT) mg/l 810 Mangan (Mg - CAT) mg/l 12 

Fosfor (P – CAT) mg/l 120 Sink (Zn - CAT) mg/l 11 

Kalium (K – CAT) mg/l  5 400    
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JORDFORBEDRENDE EGENSKAPER 
 

Meitemark spiller helt sentrale og avgjørende roller for livet i en sunn jord. Ved å 

gjødsle med vermikompost, gir du naturens egen livgivende gjødsel.  

 

Vermikompost er en stabil, organisk jord med et rikholdig mikroliv som bryter ned organisk 

materiale, forsyner plantene med næringsstoff og sørger for de aller beste vekstbetingelser. Den 

rike mikrofloraen bidrar også til å styrke plantenes immunforsvar.  

 

Produktet er rikt på humus, som sammen med mikrobiologien er den viktigste premissen for en 

sunn jord der plantene kan utvikle seg optimalt. Humus spiller nøkkelroller i dannelsen av god 

struktur, drenering og vannhusholdning, og motvirker utvasking av næringsstoffer ved kraftig 

nedbør eller vanning.  

 

I tillegg til et mangfold av næringsstoffer inneholder vermikompost også en rekke andre kjemiske 

forbindelser som er essensielle for sunn plantevekst, men som ikke finnes i tradisjonell 

mineralgjødsel. Vermikompost er kjent for å bidra til vitale og robuste planter med høy toleranse 

for sykdom, insektsangrep og stressende miljøfaktorer. 

 
BRUKSVEILEDNING 
 

Vermikompost har ingen bruksbegrensninger, og anvendes som jordforbedring i anbefalte 

mengder til blant annet potter, urner og til ulike formål i hagen. Produktet egner seg fint både ved 

nyplanting og vedlikehold. Bruk gjerne Vermikompost sammen med et organisk gjødsel, for 

eksempel hønsegjødsel.  

 

Vi anbefaler at Vermikompost benyttes som følger: 

 

Potteplanter: Dryss 1 ss. per liter pottejord per måned på overflaten. Arbeid forsiktig inn om 

mulig. Eventuelt kan det blandes opptil 20 % i pottejorden én gang i året når du planter på nytt. 

 

Grønnsaker og urteplanter: Avhengig av næringsbehovet, dryss mellom 0,1 til 1 liter per plante 

(f.eks. tomater: 1 liter per plante) i plantehullet. Eventuelt kan det drysses 0,3 liter/m² på 

jordoverflaten tre ganger per år. Arbeid forsiktig inn hvis mulig. 

 

Gress: 0,3 liter / m² fordeles jevnt utover, tre ganger per år (helst i april, juni og august). 

 

Dyrking/såing: Spre tynt direkte i frøsporet. 

 

Vanning – Vann regelmessig og etter behov.  

 
LAGRING 
 

Oppbevar Vermikompost på et tørt sted ved en temperatur på 6-35°C, beskyttet for direkte 

sollys. Hold lokket lukket. 
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