KOMPOSTOVANIE
Kompostovanie je vynikajúci spôsob, ako ušetriť. Zmenšíte množstvo komunálneho odpadu a vyrobíte
si vlastné prírodné hnojivo. Kompostovanie totiž napodobňuje biologické pochody, ktoré prebiehajú
v pôde. Procesom zvaným humifikácia sa rozkladajú zvyšky organickej hmoty na humus, čiže
najúrodnejšiu zeminu. Tento proces si v prirodzených podmienkach vyžaduje čas. A práve správnym
kompostovaním je možné tento čas značne skrátiť.

DO KOMPOSTÉRA PATRÍ:

DO KOMPOSTÉRA NEPATRÍ:

Záhradný odpad:

Odrezky mäsa, kože, kosti, ryby,
mliečne výrobky, oleje a tuky.

pokosená tráva, lístie (pozor na
orechové a gaštanové lístie), burina,
slama, trsy, seno, odrezky z viniča,
zvädnuté kvety, piliny, hlina bez
kameňov, štiepka z dreva, hobliny, kôra,
vychladnutý popol z dreva.

Kuchynský odpad:

bioodpad z kuchyne (napr. šupky
z ovocia a zeleniny), čajové vrecká,
kávová usadenina, staré pečivo,
podrvené škrupiny z vajec, podrvené
škrupiny z orechov, zvyšky vareného
jedla v malých množstvách zmiešané
s väčším množstvom suchého materiálu.
Do kompostéra je možné vkladať i trus
domácich bylinožravých zvierat, perie,
chlpy, vlasy, papierové vreckovky, či
rolky z toaletného papiera potrhané na
malé kúsky.

Pre dosiahnutie kvalitného kompostu je dôležitá
čo najjemnejšia štruktúra materiálu. Pomocou
môže byť záhradná kosačka so zberným košom,
ktorá dokáže nasekať pokosenú trávu i popadané lístie, alebo domáci štiepkovač na konáre zo
stromov a kríkov.

YouTube:

KOSIT Group
sekcia VIDEÁ

bit.ly/KOSIT_GROUP_videa

Kôstky a šupky z tropického ovocia,
rastliny napadnuté chorobami,
popol z uhlia, konáre z tují, trváce
buriny, piliny z drevotriesky, uhynuté
zvieratá.
Chemicky ošetrené materiály, sklo,
plasty, kovy, textil, potlačený papier,
výkaly mäsožravých zvierat.

Vedeli ste že...
Do Vášho záhradného kompostéra
môžete vhadzovať takmer všetky
biologické odpady zo záhrady
či domácnosti.
Vysokú kvalitu
zaručí čo najrozmanitejšia zmes
kompostovateľných materiálov.

Pri domácom kompostovaní neexistujú takmer
žiadne legislatívne obmedzenia. Pri zakladaní
a starostlivosti o kompost odporúčame
zohľadniť zásady a pravidlá, ktoré v miniseriály
o kompostovaní pre spoločnosť KOSIT slovom
i obrazom popisuje Ing. Eduard Jakubek,
predseda Slovenského zväzu záhradkárov.

