KEDY JE KOMPOST ZRELÝ ?
Do nádobky s dobre prevlhèeným kompostom vysejeme semienka rýchlo klíèiacich
rastlín (napr. žerucha), pritlaèíme a zakryjeme fóliou. Ak poèas týždòa väèšina semien
vyklíèi, môžeme usúdi, že kompost už neobsahuje nijaké látky škodlivé pre rastliny a
môžeme ho už použi v záhrade. Intenzívne zelené klíène lístky svedèia o vyzretom
komposte, zatia¾ èo žlté alebo hnedé lístky o surovom. Ak vyklíèi len málo semien,
musí sa kompost podrobi ešte ïalšiemu rozkladu, kým nebude vhodný na ïalšie
použitie.

Bývate v rodinnom dome, máte záhradku a chceli by
ste si zníži množstvo odpadu, ktoré vyhadzujete
do kontajnera, získa kvalitné hnojivo a pomôc tak
prírode? Ponúkame vám jedineèný, jednoduchý
a overený spôsob, ako to urobi.

AKO VYUŽI HOTOVÝ KOMPOST ?
Vyzretý kompost je hnedej až tmavohnedej farby, drobnej štruktúry, nezapácha,
ale vonia ako humus. Jeho prednosti sú v tom, že má schopnos zadržiava vodu,
prevzdušòova pôdu a obsahuje ve¾ké množstvo (pod¾a zloženia vstupných
materiálov) výživných látok. Hotový, dobre vyzretý kompost môžeme použi ku
všetkým typom plodín. Surový kompost aplikujeme do pôdy na jeseò. Vyzretý kompost
môžeme aplikova kedyko¾vek (používa sa hlavne pri výsadbe na jar). Na dostatoèné
zásobenie pôdy živinami staèí 1-2 cm vrstva kompostu roène. Vzh¾adom k vysokej
zásobe živín nie je potrebné vo väèšine záhrad používa viac ako 2-3 litre kompostu na 1
m2. Toto množstvo platí hlavne pre zeleninovú záhradu, živé ploty a okrasné kríky.

ÈO ZÍSKAME KOMPOSTOVANÍM ?
- kvalitné hnojivo pre svoju záhradku
- ušetríme peniaze za odvoz odpadov
- ušetríme peniaze za drahé hnojivá
- znížime množstvo a škodlivos odpadov
- pomôžeme životnému prostrediu
Ak máte záujem dozvedie sa viac o kompostovaní, kontaktujte nás na adrese:
Spoloènos priate¾ov Zeme
P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
tel./fax: 055 / 677 1 677
e-mail: spz@spz.sk
www.spz.sk, www.nulovyodpad.spz.sk

Spoloènos priate¾ov Zeme (SPZ) je nezisková organizácia chrániaca prírodu a životné prostredie. Pracuje na zastavovaní ekologicky škodlivých èinností, ale hlavne sa
snaží vytvára pozitívne riešenia pre dosiahnutie trvalo udržate¾nej spoloènosti.
Pomôc môžete aj Vy: staòte sa èlenom SPZ, podporte aktivity SPZ finanène alebo
venovaním 2 % z Vašich daní, zapojte sa aktívne do èinnosti SPZ.
Vydané vïaka podpore Federálneho ministerstva
po¾nohospodárstva, lesníctva, životného prostredia
a vodného hospodárstva Rakúska.
Vytlaèené na 100 % recyklovanom papieri.

Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 až 45%
z celkového množstva odpadu.
Koneèný produkt kompost môže by použitý
pri pestovaní rastlín ako humusové hnojivo vracajúce
do pôdy výživné látky, ktoré sme z nej predtým
pri pestovaní odobrali.

ÈO SA DÁ KOMPOSTOVA ?
V podstate je možné kompostova všetky netoxické organické materiály, ktoré
vznikajú v domácnosti a v záhrade. Pri domácom kompostovaní môžu by problémové
len materiály, ktoré sú èerstvo chemicky ošetrené a potraviny živoèišného pôvodu.
Zvyšky varených jedál a potraviny dávajte do kompostu radšej iba v malých množstvách,
pretože lákajú rôzne zvieratá, skoro podliehajú skazeniu a potom nepríjemne zapáchajú.
To je možné odstráni zmiešaním s väèším množstvom suchého, savého materiálu.
Ideálna je mnohoraká zmes najrozliènejších materiálov, ktorú je potrebné vhodne
upravi (podrvi, poseka, zvlhèi, atï.) a dobre premieša.

PRAVIDLÁ SPRÁVNEHO KOMPOSTOVANIA

Tab. 1: Materiál vhodný na kompostovanie
odpad z kuchyne

odpad zo záhrad

- zvyšky z èistenia ovocia a zeleniny
- zvyšky jedál
- potraviny
- èaj, kávový výluh
- potravinami zneèistený papier

- kvety
- pokosená tráva
- konáre, lístie
- zhnité ovocie
- vypletá burina
- zemina

iný organický odpad
- popol z dreva
- hobliny
- drevené piliny
- hnoj a trus
- vlasy, perie
- papierové obrúsky a servítky

Tab. 2.: Materiál nevhodný na kompostovanie
druhotné suroviny
- kovy
- plasty
- sklo
- textil
- papier

problémové látky
- farby
- staré lieky
- staré oleje
- batérie
- chemické prostriedky

Základnou formou je kompostovanie v kope (hrobli). Staèí materiál vhodne upravi a
navrstvi do požadovaného tvaru. Tento spôsob sa používa hlavne tam, kde je dostatok
priestoru.
Druhým spôsobom je kompostovanie v zásobníkoch. Tie môžu by z rôznych
materiálov (drevo, plast, pletivo, kov, betón, kameò alebo ich kombinácie). Najlacnejší a
najúèelnejší býva spravidla drevený zásobník, ktorý pri troške šikovnosti môže by aj
pekný.
Kompostovacie zásobníky si môžeme vyrobi aj z odpadových materiálov (drevené a
plastové palety, staré sudy...).

Iné

Y

- prach zo smetí a vysávania
- èasti rastlín napadnuté chorobami
- kosti a mäso
- mlieène výrobky

AKO A KDE SI ZALOŽI KOMPOSTOVISKO ?

Kompost si môžete založi na hociktorom mieste záhrady.
Je však vhodné dodrža niektoré zásady a odporúèania:
- je vhodné zabezpeèi kontakt so zemou, aby bol možný
prístup pôdnych organizmov (dážïovky, roztoèe, mikroorganizmy), ktoré pomáhajú pri rozklade organických materiálov,
- donášková vzdialenos by nemala by ve¾mi ve¾ká,
- okolo kompostoviska by mal by dostatoèný priestor na
manipuláciu s náradím (napr. s fúrikom),
- odporúèa sa spevnený podklad pracovného miesta (nie
kompostoviska), ktorý zabezpeèí pohodlný prístup aj pri
dlhodobejšom daždi,
- kompostovisko by nemalo by vystavené priamemu slnku, silnému vetru (aby sa
kompost nevysušoval) ani dažïu (prílišné zamokrenie). Preto je vhodné ho umiestni
do polotieòa (skupina stromov, živý plot, atï.) a prikry ho proti dažïu (geotextíliou,
strieškou, celtou, atï.).
- aby z rôznych dôvodov neprekážal susedom (pri správnom kompostovaní je táto obava zbytoèná).

- Ak sme sa už rozhodli pre spôsob, akým budeme
kompostova (hrob¾a, zásobník), zaènime so zberom
organického materiálu. Dno kompostovacej kopy vysypeme hrubším materiálom (posekané drevo, konáre),
aby sme zabezpeèili cirkuláciu vzduchu a odtok
nadbytoènej vody.
- Kompostujeme iba upravené (posekané, drvené, nalámané) materiály.
- Nazbierané materiály neukladáme do kompostoviska vo vrstvách, ale ich navzájom zmiešavame. Platí, že dusíkaté látky (hnoj, trus, pokosená tráva, kuchynský
bioodpad, pozberové zvyšky zo záhrady...), ktoré sú väèšinou mäkké, šavnaté a
zelené, musíme zmiešava s uhlíkatými (drevná štiepka, piliny, hobliny, lístie, slama,
papier...), ktoré sú zväèša tvrdé, hnedé, suché a savé.
- Je vhodné si na tento úèel predbežne uskladni materiály, ako je slama, lístie,
drevná štiepka (uhlíkaté suroviny), pretože tie vznikajú iba sezónne, ale potrebujeme
ich poèas celého roka.
- Poèas celého procesu kontrolujeme vlhkos kompostu. Ak stlaèíme dobre premiešaný materiál v dlani, nemala by nám s pomedzi prstov vyteka voda (max. 2-3
kvapky). Keï dlaò otvoríme, materiál by mal zosta stlaèený (nemal by sa rozsypa).
Pod¾a potreby kompost dovlhèíme alebo pridáme suchý, savý materiál.
- Kompostovací proces je založený na aktivite mikroorganizmov a pôdnych živoèíchov,
ktoré k svojmu životu potrebujú kyslík. Preto musíme zabezpeèi dostatoèné
prevzdušnenie kompostovaného materiálu. To zabezpeèíme vytvorením
dostatoèného množstva otvorov na zásobníku a minimálne 1-2x roène prekopávaním
(prehadzovaním) kompostu (pri ve¾kom poklese objemu zakládky). Prekopávanie
výrazne urých¾uje rozklad.
- Ak sme dobre založili kompostovaciu zakládku, mala by nám do 1-3 dní vystúpi jej
teplota na 40 až 60ºC. Táto teplota sa môže v komposte udrža nieko¾ko dní až
týždòov. Pri poklese teploty je vhodné kompost prekopa, èím znovu
naštartujeme proces rozkladu.
- Kompostovaný materiál je vhodné premiešava malým množstvom zeminy (nie je
to však nevyhnutné). Jej podiel v zakládke by nemal by väèší ako 10%. Zemina
obsahuje množstvo mikroorganizmov, ktoré napomáhajú rozkladným procesom,
dokáže viaza vlhkos a pomaly ju uvo¾òova do okolia, napomáha pri vzniku stabilnej
drobovito - zemitej štruktúry a výrazne dokáže viaza zápach.
- Približne po 6 - 12 mesiacoch je kompost vyzretý.
- Po vyzretí je potrebné kompost preosia a nespracované èasti vloži do novej kopy.

