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Statiese windrye (komposhope) is die ideale manier om kompos te maak op klein en medium-
grootte plase, omdat boere nie ’n komposdraaier hiervoor hoef aan te skaf nie. Prof. Barbara 
von Wechmar gee noodsaaklike riglyne vir die maak van kompos wat net een maal gedraai 
word. Een van die land se bekende grond-bioloë  is prof. Barbara von Wechmar, nou af-
getrede plantviroloog en akademikus wat oor die jare ’n reputasie verwerf het as iemand wat 
plantsiekteprobleme kan oplos.  Met haar ondersteuning en toeligting het haar broer, Ulrich, 
en sy dogter Elizabeth, in 2002 die maatskappy Bio Earth geskep om die beginsels van kom-
postering van plaaslik beskikbare uitskotte van die landbou en bosbou na te vors. “Die hoof-
doel is om dit ekonomies te doen met die klem op die gebruik van geskikte mikro-organismes 
wat betrokke is by die afbraakproses en die daaropvolgende opbouproses,” sê Von Wech-
mar.  As riglyn het hulle inligting van die Luebke-familie van Oostenryk aangewend. Dié fami-
lie is bekend vir sy gebruik van tegnologie en kursusse oor grootskaalse komposbereiding 
waar komposdraaiers gebruik word. Dit is egter nie altyd nodig om ’n komposdraaier te ge-
bruik nie. Vir kleiner en medium grootte plase is statiese windrye (komposhope) ideaal.   
Bou dit reg 
Só ’n windry moet reg gebou word om lugvloei te optimaliseer en aerobiese toestande te 
verseker. Die verloop van die komposteringsproses is afhanklik van sekere mikro-organismes. 
Die mikro-organismes breek die rou materiaal af, maar is ook verantwoordelik vir die opbou-
proses. Só word organiese materiaal en beskikbare voedingstowwe in die teenwoordigheid 
van ’n bietjie klei in humus omvorm. Die teenwoordigheid van, byvoorbeeld, azotobacter- en 
nitrobacter-bakteriëe sal verseker dat stikstof in ’n stabiele nitraatvorm omgesit word en be-
houe bly.  Goeie humusryke kompos behoort min of meer 1% gebonde nitraat bevat. “Dié 
stikstof sal nie maklik uitloog nie, want dit is ’n gebonde nitraat,” sê Von Wechmar.  
Maak so 
’n Statiese windry moet gebou word dat uitruiling van gasse kan plaasvind. “Koolsuurgas is 
swaar en moet toegelaat word om na onder te ontsnap. Vir daardie rede word ’n onderlaag of 
‘matras’ van sowat 30 cm hoog met baie oop ruimtes geskep deur snoeisels en takke kruis en 
dwars opmekaar te pak.  Die afmetings van so ’n ‘matras’ is dieselfde as vir die windry.” 

FOTO 1  Suurstoftoevoer word verder bewerkstellig deur belugters ’n meter van mekaar in die 
matras staande te maak. Die belugters bestaan uit bondels – sowat 12 riete wat vasgebind is 
met bindertou – spaansriet of bamboes van 1,6m lank. Die matras word afgerond met ’n lagie 
strooi of dergelike materiaal om te verhoed dat fyn materiaal die hol ruimtes verstop.  
FOTO 2  Bou die windry soos volg bo-op die matras en om die deurlugters: Die materiaal met 
’n hoë koolstofinhoud kom onder. As hout gebruik word, pak eers ’n laag gekerfde hout, dan 
’n laag mis, ’n laag groen materiaal, ’n lagie klei en ’n lagie van die droë bestandele.  
FOTO 3  Dit word dan goed deurdrenk met ’n mengsel van entstof en zeolite. Die entstof en 
zeolite word afsonderlik in water opgelos en dan saamgevoeg. Gebruik ’n gieter om die 
mengsel egalig oor die eerste laag uit te gooi.    
FOTO 4  Nog drie herhalings van dieselfde materiaal word  opgepak en elke keer deeglik met 
die entstof/zeolite-mengsel natgegooi. Die boonste volume materiaal sal minder wees as in 
die onderste lae, aangesien die windry na bo afrond.   
Terwyl die lae in die windry gepak word, is dit belangrik dat daar genoeg vog teenwoordig is. 
’n Voginhoud van 60% moet gehandhaaf word. “Die massa moet klam voel soos ’n goeie 
saadbed. As dit te nat is, verplaas dit suurstof en kan die windry anaerobies raak.  
Die windry moet ook nie uitdroog nie, want dan sal die kompostering tot stilstand kom. Om 
dit te voorkom moet die windrye weekliks geïnspekteer word en water met mikro-sproeiers 
aangevul word,”sê Von Wechmar.   
 
Versorging  
Verskillende mikrobes is tydens verskillende fases van die afbreekproses aktief. Die windrye 
se temperatuur moet dus aanvanklik twee maal per week en later een maal per week gemeet 
en aangeteken word, om die afbreek- en opbouproses te moniteer. ’n Lang termometer moet 



diep in die windry gedruk word en metings  op verskillede plekke geneem word om ’n gemid-
delde temperatuur vir die windry te bepaal. Rekordhouding is veral belangrik vir boere wat 
organies wil registreer omdat sertifiseringsagente vir sanitiasieredes wil sien dat kompos se 
temperatuur gemiddeld om 60°C gedraai het, sê Von Wechmar.  
 Die kompos moet gedraai word wanneer die windrye se temperature begin sak (Dit draai ge-
woonlik tussen 60°C en 50°C na gelang van die materiaal wat gebruik word). Dit is ook ’n 
goeie tyd om die vog aan die binnekant van die rye aan te vul as dit uitgedroog is. 
Wanneer die regte ent-stowwe gebruik en die regte proses gevolg is, behoort die temperatuur 
nie bo 70°C grade te styg nie. Dit duur sowat twee maande, afhangend van klimaatsom-
standighede en materiaal wat gebruik is, voordat die temperatuur ’n besliste daling begin 
toon.  
 FOTO 5  Die windrye word met die hand gedraai. “Neem  ’n sny van die voorste deel van die 
windry en gooi dit op ’n seil. Draai nou die res van die hoop soos wat jy dit vorentoe in die 
plek van die deel wat ‘afgesny’ is bewerk. Die afgesnyde deel kan dan na die agterkant van 
die windry getrek word en daar teruggewerk word,” sê Von Wechmar. Sy waarsku dat boere 
nie voorlaaiers moet gebruik om die kompos te draai nie, aangesien dit te morsig  en energie-
intensief is.   
 FOTO 6  Die afbrekingsproses is nou klaar, so die belugters is nou nie meer nodig nie. Die 
eerste tekens dat die aktiewe afbraakproses voltooi  is en dat die temperatuur gedaal het, is 
die teenwoordigheid van insekte, soos onder meer miere, erdvlooie (Collembola), erdwurms, 
miskruier en larwes.   
In die winterreënstreek sal windrye wat van September tot Maart gepak word, van vier ná vyf 
maande reg wees vir gebruik.  
Doen ’n paar toetse voor die kompos gebruik word om te verseker dat dit veilig is vir die 
plante.  

Entstowwe  - ryk aan swamme 

Dit het BioEarth amper drie jaar gekos om hul eerste entstof te ontwikkel.  Die eerste een, 
BioEarth EP, is genoem na die mikrobioloog en akkerboukundige Dr. Ehrenfried Pfeiffer, wat 
’n groot rol in die ontwikkeling van mikrobiese entstowwe en die evaluasie van die humusin-
houd van die grond, gespeel het. Hierdie entstof kan gebruik word vir ’n mengsel van mate-
riaal.  
In daardie stadium was daar ’n massa uitskot dennesaagsels op Franschhoek en kelders het 
gesukkel om van druiwedoppe ontslae te raak.  Om te help het Von Wechmar-hulle BioEarth 
Pine vir denne-hout en BioEarth DDS vir druiwedoppe en stingels ontwikkel.  
“Waar die meeste kelders in daardie stadium gesukkel het om van hul druiwedoppe ontslae te 
raak, is dit vandag ’n skaars neweproduk omdat boere besef dat puik kompos met druiwe-
doppe gemaak kan word,” sê Von Wechmar.    
Daarna wou die Swartlanders by haar weet of sy ’n voorstel het vir die “berge strooi” waar-
mee hulle sit. ’n Entstof is toe ontwikkel wat ryker aan swamme is as die een wat vir denne-
saagsels gebruik is.  Vandag is 12 verskillende entstofprodukte beskikbaar, selfs een vir die 
kompostering van olierige pulp-reste nadat olywe vir olie gepars is. 

 KORTom 

- Dit is nie altyd nodig om ‘n komposdraaier te koop om kompos op groot skaal te maak nie. 
Dit kan net so suksesvol op kleiner skaal met ’n statiese windry gemaak word .  
- Die windry hoef net een keer met die hand gedraai te word.  
- Só ’n windry moet reg gebou word om lugvloei te optimaliseer en aerobiese toestande te 
verseker. Die proses is afhanklik van sekere mikro-organismes 


