
Kérdések komposztálásról 

 

1. Milyen élőlények segítik a komposztálást? 

a, gombák, baktériumok, férgek 

b, vírusok, lótetűk, sugárgombák 

c, baktériumok, tetvek, kérészek és medveállatkák 

 

2. Környezetbarát módszer-e az, hogy a zöld hulladékot elégetjük? 

a, Nem, mert a komposztálással visszaforgatjuk az anyagokat, így pedig megsemmisítjük. 

b, Nem, mert szennyezi a levegőt. 

c, Egyáltalán nem káros, mert az égetéssel energiát nyerünk, vagyis fűthetünk vele. 

 

3. Mit kell tenni a külön gyűjtött szerves hulladékkal? 

a, Komposztálni. 

b, Kiszárítani. 

c, Elégetni. 

 

4. Mi kerülhet a komposztba? 

a, elhasznált teafű, kávézacc, tojáshéj, hervadt virág, bükkfalevél 

b, üveg, műanyag, egész kenyér, porzsák és tartalma, tölgyfalevél 

c, tarack, burgonyaszár, fenyőtűlevél, fém, gesztenyefalevél 

 

5. A háztartási hulladék hány %-át teszi ki a szerves hulladék? 

a, 35 % 

b, 15 % 

c, 5 % 

 



6. Miért jó, ha komposztálunk?   

a, Csökkentjük a kukánk szeméttartalmát és ésszerűen, felelősen járunk el. 

b, Semmi, hiszen a szeméttelepen ugyanúgy lebomlik. 

c, A lebontó szervezeteknek táplálékot adunk. 

 

7. Mi történik a komposzthalommal az érés során? 

a, Összeesik, a színe sötétedik, melegszik. 

b, Összeesik, a színe sötétedik. 

c, A színe sötétedik. 

 

8. Lehet-e a diólevelet komposztálni? 

a, Nem, mert nem bomlik le. 

b, Nem, mert csírázás és növekedésgátló anyagok találhatók benne, melyek a 

komposztálódás során nem bomlanak le. 

c, Igen, mert a benne lévő csírázás és növekedésgátló anyagok a komposztálódás során (3-4 

év) teljesen átalakulnak. 

 

9. Újrahasznosítható-e a szerves hulladék? 

a, Igen, mert lebomló anyagokból áll. 

b, Nem, mert nem gyűjtik külön. 

c, Igen, mert gazdaságos. 

 

10. Mi nem kerülhet a komposztba?  

a) főtt étel maradéka  

b) aprított faág 

c) avar 

 

 



11. Mi kerülhet a komposztba? 

a) étolaj  

b) csont 

c) tojáshéj 

 

12. A kertben hol helyezzük el a komposztkeretet?  

a) árnyékos helyre 

b) napos helyre 

c) fal mellé 

 

13. Mi nem kerülhet a komposztba?  

a) olajos flakon  

b) elszáradt virágok 

c) kávézacc 

 

14. Fel kell-e aprítani a faágakat mielőtt a komposztkeretbe tesszük?  

a) Igen, apró darabokra, hogy gyorsítsuk az érés folyamatát. 

b) Nem kell, mert nincs jelentősége.  

c) Mindegy. 

 

15. Milyen élőlények segítik a komposztérés folyamatát? 

a) rigó 

b) földigiliszta 

c) sün 

 

 

 



16. Szabad-e fertőzött, beteg növényeket tenni a komposzthalomra?  

a) igen 

b) nem 

c) mindegy 

 

17. Kell-e időnként forgatni, átrakni a komposzthalmot? 

a) igen 

b) nem 

c) mindegy 

 

18. Milyen hőmérsékletre melegedhet fel a komposztálódó anyag? 

a) Nem melegszik fel. 

b) 25-30 °C-ra. 

c) 65-70 °C-ra. 

 

19. Melyik talaj a leggazdagabb humuszban a felsoroltak közül? 

a) szikes talaj 

b) barna erdőtalaj 

c) mezőségi talaj 

 

20. Mire használható a komposzt? 

a) építőanyagnak 

b) talajjavításra 

c) növényvédő szernek 

 

 

 



21. Mikor optimális komposzt anyagunk nedvességtartalma? 

a) Ha összenyomva vizet tudunk kipréselni belőle. 

b) Ha összetapad. 

c) Ha szétesik, porlik. 

 

22. Mi a komposzt megfelelője a természetben? 

a) trágya 

b) humusz 

c) lomb 

 

23. Miért kell letakarni a komposztálót? 

a) A madarak távol tartására 

b) A nedvesség- és hőszabályozás érdekében 

c) Hogy kevesebb levegő jusson a komposztkeretbe 

 

24. Mi való a komposztálóba? 

a) káposztalevél 

b) színes prospektus 

c) tejesdoboz 

 

25. Mióta komposztálunk?     

a, Már a Rómaiak is komposztáltak. 

b, A középkor óta. 

c, A huszadik század eleje óta. 

 

26. Mit takar a „zöldjavak” kifejezés?  

a, Konyhai szerveshulladék 



b, Kerti zöldhulladék 

c, A helyi komposztálás alapanyagai 

 

27. Melyik nem igaz az alábbi kijelentésekből?  

a, A komposzt folyamatosan tápanyagfelvételt biztosít. 

b, A komposzt jól tárolja a nedvességet. 

c, A komposzt elpusztítja a káros rovarokat. 

 

28. Lehet-e nagyobb közösségben is komposztálni? 

a, Nem, mert a törvények nem engedik. 

b, Igen, csak komposztáló és szabad földterület kell hozzá. 

c, Nem javasolt, mert hiányzik a szakértelem. 

 

29. Mi nem kerülhet a komposztba? 

a, kukacos szilva 

b, aprított faág 

c, rágó 

 

30. Mi kerülhet a komposztba? 

a, használt ruha 

b, teafű 

c, üveg 

 


