
ŁJA komposztálá.s t' szabályai
. Az alapanyagok lehet leg 5 cm-nél kĺsebb
méretĹĺek legyenek.

. Leveg ztetés aj oxigénellátás érdekében.

. optimális nedvességtartalom biztosítása.

. Megfelel tápanyagtartalom (C/N arány).

. Minél tobbféle alapanyag használata.

. A gyorsabb érés érdekében komposztunkat
6-8 hetente keverjÜk ossze!

. A komposzthalom gyakori ellen rzése,
a keretekben bekovetkez hibákjavítása.

A természet nintájáľa...
Az avar fontos védelmi szerepet tolt be a természetben
és kerttink természetes korforgásában. A lehullott
levelekb l osszeáll takar réteg nélktjl a talaj szempontjáb l

életfontosságti él lények (rovarok, egysejt ek, 9ombák stb.)

nem tudják átvészelni a telet.
A fentiek miatt javasoljuk, hogy ahol csak lehet, hagyjuk
az avart a talajon. A lombtakar b v helyet és meleget
ny jt a talaj és a novények számára e|engedhetetlentil
fontos él lényeknek (pl. stinik), de a madarak is gyakran
keresgélnek táplálékot a foldet borít avar kozt.
Ha mégis osszegy jtj k a lombot, érdemes ktilon
keretben komposztálni. A folyamathoz tobb leveg re
és tobb id re van sz kség, mint vegyes zold hulladék
kom posztálása esetén. A lombkomposztálás nagyon
egyszeríj, nem munkaigényes folyamat (az egyszer ossze-
hordott kupaccal már nem kell tovább foglalkozni).

További informáci k a házi komposztá!ásr l:
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Szerkesztette: Graczka Sylvia
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A kiadvány jrapapírra késztilt.
elolvasta, ne dobja ki' adja tovább!
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A kiadvány a F városi onkormányzat
Kornyezetvédelmi Alapjának támogatásával készrjlt.

Forrás:
Minden na pi kom posztá lás; Ökof rum Ala pítvá ny;

Hulladékcsokkentés komposztálással;
rÓrĺÁlÓ; Avaré9etés helyett...
Lombkomposztálás; Humusz Szovetség.
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osztálás célja
sé9 csokkentése! Hazánkban egy ember

korrllbel l 400-500 k9 hulladékot termel. Ennek kb.

Eogyan kell kompośztálni?
Aprítás: A gyors lebomlás érdekében ajánlatos a komposz-
tál ba kertil anyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra aprítani.

A komposztál feltłiltése: A komposztál aljára tegyÜnk

valamilyen durva anyagot, pl. faaprÍtékot, hogy a leveg zést alulr l

biaosÍtsuk Errą ha van kész komposztunk, rakjunk egy keveset a

folyamat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzÜk a konyháb l

és a kertb l kikerÜl krilonboz fajtájr1 szerves hulladékokat.
Z<jldebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hulladékra
fásabb'

szénben gazdagabb anyagokat rétegezz nk.

A rétegek kozé adhatunk adalékanyagokat (foldet' k zetlisztet,
vagy szilikátásványokat: zeolitok, riolittufa), melyek javítjáka
komposzt min ségét, továbbá megkotik a helytelen kezelés
miatt esetlegesen keletkez kellemetlen szag 9ázokat is.

Keverés: Komposztkészítésnél fontos a keverés és az átrakás!

A bomlási folyamat els szakaszának végén (5-6. hét) keverjtik
j l ossze a komposzthalmunkat.
Hogy jobb min ségĹi komposztot kapjunk' a keverést
3-4 havonta (vagy gyakrabban) ismételjijk.

Mĺľe ke1l fj.gyelni?
oxigénellátás: Ha a nyersanyag leveg tlenné váliĘ
nemkívánatos baktériumok szaporodnak el benne,
melyek tevékenysége folytán a komposa b zl ,

rothad masszavá válik. Ezért fontos a leveg s

tárol hely biztosítása és a lazít anyagok (szalma,

á9nyesedék) bekeverése. Lehet leg árnyekos' j
vízelvezetésĺi helyet keressrink a keret számára.

Nedvességtartalom: A víz igen fontos tényez .

Ha kevés a nedvesség, akkor a mikroorganizmusok
szaporodása megáll, a lebomlás nem indul be
vagy abbamarad. Ha tril sok a vŁ akkor kiszorÍ$a

a részecskék kozotti térb l a leveg t, és nem lesz
elegend oxigén a rendszerben. A szerves ânyagok
bomlása rothadássá alakul. ezt a kellemetlen szag jelzi.

Megfelel tápanyagtaľtalom (C/N arány): A mikroorga-
nizmusok j életm kodéséhez megfelel mennyiség
szénre és nitrogénre van sztikég. (ldeáli' ha a szén 25-30-szor
tobb, mint a nitrogén.) Ezt a nitrogénben
gazdagabb zold-, és a szénben gazdagabb fás hulladékok keveré-
sével éľhetjrik el.

A komposzt felhasználása
A friss, 4-6 h napos komposzt nyers tápanyagtartalma
mé9 tÚl magas, ezért csak a talaj felszínén használhatÓ
pl. bogy soĘ fák cserjéĘ veteményesek szi

betakarására. Pázsit, valamint foldkeverékek számára

alkalmatlan. Az érett 8-12 h napos komposzt lassan hat, kivál

talajjavít tulajdonságokkal rendelkezik és folddel
egyenletesen osszekeverve fontos alapanyaga
a cserepes- és balkonnovények, valamint a veteményesekfoldjé-
nek. Rostálás után va la men nyi novényku ltri ra számár a

hat .

olyan szerves nyag, amely egyszer en és olcs n

cél a talaj javítása, a szerves hulladékokban lév
Vi5szajuttatása.

j a talainak,a komposzt?
lév humuszanyagokban a tápanyagok

formában vannak jelen, hogy azt novények
fel tudják Venni.

a talaj szerkezete, ami segíti a leveg zését.
a talaj vízháztartása.

a talaj biol giai aktivitása

Mit lehet komposztálni?
. A konyháb l és a háztartásb l:

a zoldség- és gytimolcshulIadékok,
,g1 tojáshéj' kávé- és teazacc, hervadt

' virág, szobanovények elszáradt levelei,
fahamu (max.2-3 k9lm3), novényev kisállatok
ĺjľiiléke a forgácsalommal egytitt.

. Kis mennyiségben, j l feldarabolva: toll, sz r, papír
(pl. selyempapír' jságpapíľ nem!),gyapj , pamut és

lenvászon.
. A kertb l: levágott f , kerti gyomok (virágzás el tt), falevél,

sza l ma, osszea prított á9a k, gallya k' elszá radt (nem beteg)
novények, lehullott gytimolcsok, faforgács; Î részpor.
A di fa levele is komposztálhat .

Mit nem lehet?
. Festék-, lakk-' olaj- és zsírmaradék;
. szintetikus, illetve nem leboml anyagok (mĹĺanyag,

Üveg, cserép, fémek), ide tartoznak a leboml feliľattal
' rendelkez mrlĺanyagszatyrok, ev eszkozok is;

ételmaradék, hrjs. csont - bár ezek lebomlanak - Szabályzat kimondja, hogy a kertben keletkezett hulla-
dék szabadtéri égetése tilos! A bírság engedély nélktil
tortén égetés esetén minimum 100.000 Ft, de akár
500.000 Ft-i9 is terjedhet.

ne kbrłiljenek a komposztál ba a k bor állatok,
'rágcsá l Ř és*a fert zést terj eszt legyek m iatt;

fert zott, beĘ novények;
hrisev állatok al l'šzármaz alom - szintén a fert zés
veszélye miatt;

". veszélyes, magas nehézfémtartalmr1 anyagok (nagy
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forgalm utak az f és falevél'


