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Ánamolta er tegund moltugerðar þar sem hringrás lífsins er notuð til þess að nýta lífræna
afganga til þess að skapa næringaríkan áburð fyrir plöntur, kryddjurtir og blóm. Ormarnir
skapa það sem kallað er “ormate” en vökvinn er fullur af orkumiklum ensímum og næringu
fyrir alla gerð ræktunar. Potturinn er gæddur sérstökum eiginleikum sem gerir
moltugerðina auðvelda og snyrtilega.

Hægt er að geyma moltuna í eldhúsinu, út á svölum, fram á
gangi, í bílskúrnum, skólastofunni eða á skrifstofunni. Ef rétt er
staðið af ofangreindum fyrirmælum verður vond lykt ekki
vandamál. Ormunum líður best í um 20°. Hitastigið á ekki að fara
yfir 25° og ekki undir 5°. Kassann á ekki að geyma á stað þar sem
sólarljós skín beint á hann. 

Afhverju að vera með moltu heima við?

Hvað er ánamolta?

Um 40-60% af lífrænum úrgangi má nota til moltugerðarinnar.
Lífrænn úrgangur á ekki heima í ruslatunnum.
Veitir fólki fullkominn áburð allan ársins hring og án allra kemískra efna.
Skemmtilegt og fróðlegt fyrir yngsta fólkið okkar.

Hvar á ég að hafa ánamoltuna?



·Ávexti og grænmeti
Í fyrstu þegar haugánarnir eru fáir er betra að
setja ekki of mikið af hörðum ávöxtum á borð
við kartöflur og hýði.

Te poka og kaffi
Eggjaskurn
Notaðar servíettur
Pappa
Þurra bakaða afganga
Innanhúss sem og utanhúss plöntur (Best að búta
niður svo að það sé ormunum aðgengilegt).

Hvað má setja í moltugerðina

Hvað má ekki setja í ánamoltuna
Mjög bragðmikla jurtir líkt og engifer eða sítrus
ávexti.
Mjólkurvörur
Kjötvörur
Bein
Olíur og aðra fitumiklar afurðir



Í fyrstu þarftu ekki báða kassana (Bara þann sem er með filmuna og einn af þeim tveimur
sem eru með götunum). Fyrri kassann köllum við hér eftir B1 og hinn B2.
 Gerðu bedda fyrir ormana. Gott er að nota síður úr t.a.m. tvær síður úr dagblaði. Einnig
má nota eggjabakka, klósettpappír, gras, lauf eða kókoshýði.
Settu ormana á beddann.
Gefðu ormunum niðurskorinn lífrænan úrgang (2-3cm) ásamt því að úða vatni á.
Legðu eina síðu yfir og úðaðu aftur yfir með vatn. Legðu lokið á. Ormunum farnast best í
myrkri.
Fyrsta mánuðinn má varast að gefa ormunum ekki of mikið að borða til þess að forðast
það að ormarnir borði ekki matinn heldur að hann úldni. Mælt er með u.þ.b. vikulegum
skammti með handfylli af lífrænum úrgangi. Ef maturinn tekur að úldna er það fjarlægt og
skammtastærðirnar minnkaðar.
Eftir um tvo mánuði leggst vökvinn neðst í dallinn og hægt er að tappa af að neðan.
Tvisvar í viku er gott að gramsa í moltunni og sjá hvernig ormunum líður. Mikilvægt er að
þeir hafi nóg að borða og að moldin sé rök og góð. 
Eftir því sem ormunum fjölgar þarf að gefa þeim meira að borða. Ormarnir fjölga sér í
samræmi við stærðina en eftir um þrjá mánuði ættu ormarnir að verða það margir að hægt
er að setja allan lífrænan úrgang sem fjögurra manna fjölskylda fargar.
Þegar B1 er orðinn fullur tekuru af mold B1 og setur í B2. Legðu niður bedda í B2 en þó
ekki of þétt því ormarnir þurfa að geta skriðið upp. Legðu lífrænan úrgang í B2. Geymdu B1
undir B2 í um það bil mánuð. Eftir þann tíma hafa ormarnir fært sig frá B1 í B2. Eftir
mánuðinn geturu rótað í mold B1 og sett þá ofan í B2 en þeir ættu að stærstum hluta að
hafa fært sig sjálfir. Moldin í B1 er orðin að næringarríkri og gróðursamri mold. Notaðu
moldina á aðrar plöntur hússins, þrífðu B1 og endurtaktu.
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Fljótleg leið til þess að hefja moltu:



Þú skrúfar lappirnar á neðsta kassann og leggur filmuna yfir. Þú skrúfar ventilinn á að
neðan og leggur hina kassana miðsvæðis ofan á neðri hlutann.

Að setja saman kassann:

Hvernig má þrífa moltukassann?
Þegar teið er losað er hægt að þrífa neðsta hluta kassans ásamt
þeim hluta þar sem tilbúna moltan var. Gott er að nota
uppvaskssápu og skola vel.

Hvernig má nota moltuna og ormateið?
Molta er einn besti áburður sem að þú getur gefið plöntum. Full
af ensímum og lífrænni, hormónabættri næringu. Hægt er að
blanda moltuna við mold sem síðan er hægt að nota í hverskyns
ræktunar tilgangi.

Teið er hægt að nota í álíka tilgangi. Það er einnig fullt af næringu
sem er frábær fyrir alla ræktun. Hægt er að blanda teið við við
vatn og nota það til þess að vökva. Hlutfallið sem mælt er með er
helmingur af tei til móts við helming af venjulegu vatni.

Hvað ef að moltugerðin virkar ekki 
sem skyldi?
Ef lykt fer að myndast af kassanum eru líkur á því að of mikið af
lífrænum úrgangi hafi verið settur í kassann sem að ormarnir
geta ekki unnið nægilega hratt úr. Svarið við því er að fjarlægja
gamla úrganginn og minnka skammtastærðirnar. Gott er að setja
mikinn pappa eða blöð til þess að lækka rakastigið. Önnur
ástæða fyrir vondri lykt getur verið sú að ormunum hafi verið
gefin hörð grænmeti of fljótt á borð við kartöflur. Slíkan lífrænan
úrgang er einungis hægt að leggja í moltuna eftir nokkra mánuði
af moltugerð.



Ef það eru of fáir ormar er það vegna þess að þeir séu ekki að fjölga sér nægilega mikið. Það
er að öllum líkindum vegna þess að þeim líður ekki vel í moltunni. Til þess að bæta úr því er
gott að breyta um efni sem notað er fyrir beddann og/eða stilla af raka stigið (auka með því
að úða meira eða minnka með því að auka pappamagn).

Ef ormarnir eru of margir er hægt að gefa öðrum moltugerðarmönnum á byrjunarstigi.
Ormunum farnast ekki vel við íslenskar aðstæður og höndla ekki frostið.

Þegar farið er í frí er gott að gefa þeim að borða áður en haldið er af stað. Ormarnir geta
auðveldlega þolað tvær vikur en þeir lifa þó einungis í mesta lagi fjórar vikur án matar.

Hvað ef það eru of fáir ormar?




