ČO SA DÁ KOMPOSTOVAŤ?
Kompostovať môžeme všetky biologické odpady, ktoré vznikajú
v domácnosti, záhrade, na poli alebo pri chove hospodárskych
zvierat. Ideálna je mnohoraká zmes najrozličnejších materiálov,
ktorú musíme vhodne upraviť (podrviť, posekať, zvlhčiť, atď.)
a dobre premiešať.

Do kompostoviska nedávame žiadne nerozložiteľné odpady
(sklo, kovy, plasty, chemické prostriedky, lieky, oleje, jednorazové plienky), zvyšky varených jedál, mliečne výrobky, mäso,
kosti a ryby (lákajú zvieratá, skoro podliehajú skazeniu a potom
nepríjemne zapáchajú), popol z uhlia, zvyšky z lakovaného
a natieraného dreva a drevotriesky, výkaly mäsožravých
a chorých zvierat.
Klíčivosť húževnatých burín a ich semien zničíme, ak ich necháme pred kompostovaním skvasiť v nádobe s vodou. V lete nám
na to stačí cca 15 – 20 dní (kým sa neprestane v nádobe tvoriť
pri miešaní pena).

Tabuľka: Príklady materiálov vhodných na kompostovanie
Dusíkaté materiály
(mäkké, zelené a šťavnaté
materiály)

Uhlíkaté materiály
(tvrdé, hnedé a suché
materiály)

Zvyšky z čistenia ovocia a
zeleniny

Seno

Zvyšky rastlinných jedál

Kôstky, makovice

Tráva, zvädnuté kvety

Suché zvyšky z pestovania

Vypletá burina

Konáre, štiepka, hobliny, piliny

Hnoj a trus hospodárskych
zvierat

Lístie (aj orechové), ihličie

Čaj, kávová usadenina

Kukuričné klasy a stonky

Znehodnotené potraviny

Papierové obrúsky a vreckovky

Zhnité ovocie a zelenina

Škrupiny z vajec a orechov

Zelené zvyšky z pestovania

Popol z dreva

AKO A KDE SI ZALOŽIŤ
KOMPOSTOVISKO?
Pri umiestňovaní kompostoviska je vhodné dodržať niektoré
zásady a odporúčania. Zabezpečme:
ź kontakt kompostovaného materiálu so zemou. Sprístupníme

ho tak pôdnym organizmom (dážďovkám, roztočom, mikroorganizmom), ktoré ho rozkladajú;

ź aby donášková vzdialenosť ku kompostovisku nebola veľmi

veľká, a aby okolo neho bol dostatočný priestor na manipuláciu s náradím;

ź spevnený podklad pracovného miesta (nie kompostoviska),

ktorý umožní pohodlný prístup aj pri dlhodobejšom daždi;

ź aby kompostovisko nebolo vystavené priamemu slnku, silné-

mu vetru (aby sa kompost nevysušoval) a ani dažďu (prílišné
zamokrenie). Preto je vhodné, ak ho umiestnime do tieňa
(pod strom, živý plot, atď.) a prikryjeme ho proti dažďu
(geotextíliou, strieškou, atď.);

ź aby neprekážal susedom.

Obec KOMÁRANY na základe prieskumu situácie v obci,
kedy väčšina obyvateľov (cca.95%) domácnosti
deklarovala, že biologicky rozložiteľný odpad a tzv.zelený
odpad kompostuje - žiada občanov, aby kompostovali
podľa uvedených inštrukcií a doplňujúcich informácii
Ministerstva životného prostredia SR.

NAJPOUŽÍVANEJŠIE
SPÔSOBY KOMPOSTOVANIA
Najjednoduchším spôsobom je kompostovanie v hrobli (kope).
Stačí, ak materiál upravíme, premiešame a uložíme do požadovaného tvaru. Tento spôsob sa používa hlavne tam, kde je
dostatok priestoru a väčšie množstvo materiálu.
Druhým, estetickejším spôsobom je kompostovanie v zásobníkoch. Tie môžu byť z rôznych materiálov (drevo, plast,
pletivo, kov, betón, kameň alebo ich kombinácie). Môžeme
si ich kúpiť alebo svojpomocne vyrobiť napr. z odpadových
materiálov (staré nepotrebné dosky, drevené a plastové palety,
staré sudy, pletivo...).

PRAVIDLÁ SPRÁVNEHO
KOMPOSTOVANIA
ź Kompostujeme iba upravený (posekaný, podrvený, naláma-

ný) materiál. Čím je menší, tým sa rýchlejšie rozloží.

ź Nazbierané materiály neukladáme do kompostoviska vo

vrstvách, ale ich navzájom zmiešavame. Platí, že mäkké,
zelené a šťavnaté materiály (dusíkaté – pozri v tabuľke)
musíme zmiešavať s tvrdými, hnedými a suchými materiálmi
(uhlíkatými – pozri v tabuľke).

ź Uhlíkaté materiály väčšinou vznikajú na záhrade v inom čase

(od jesene do jari) ako dusíkaté materiály (od jari do jesene).
Preto by sme si ich mali uskladniť a len postupne podľa
potreby ich pridávať k vznikajúcim dusíkatým materiálom.

