a hulladékos ug y.ekb
segítségrevan sziiksége,
' keressen minket

Praktĺkus tanácsok

1ombkomBosztâLâsb'oz
hál

ban elhelyezett lombot rétegenkéntnyomjuk,
morítsrik ossze, miel tt jabb adag kertilne rá.
A rétegeket locsoljuk meg vízzel. Nagyon száraz nyarakon
némi plusz vizet is igényel a lombtomeg, id nként tehát t rjunk bele (a fels felLiletr l lepereg avíz) és ontstinka levelek
kozé néhány vodornyi vizet.
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A kupacot lehet, de nem szĺikségesforgatni.
Mí9 a vegyes komposztáIásban f ként a baktériumok
játszanak szerepet, addig a lomb gombák segítségével bomlik
le, melyek a baktériumoknál tobb fényt és kevesebb leveg t
igényelnek. Ezért a lombkomposztál t a kert olyan árnyasabb
sarkába állítsuk fel' ahol az avar hosszabb ideig zavartalanul
korhadhat.
A lombkomposzt morzsalékos (kés bb egészen porszer ) állag ,
felhasználást m ege\ z en rostálá5t általában nem igényel.
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Minél ttibbféle levelet keverjiink łissze.
Fontos megjegyezni, hogy minden levél komposztálhat , csak
lebomlási ideje eltér egymást l.
A lassan leboml típusokat (pl. di , tolgy. bLikk, vadgesztenye,
platán' nyár) érdemes ktilon komposzthál ba helyezni,
mert csak 2-4 év mĺilva bomlanak le teljesen, így azezekb l
származ komposztot csak kés bb tudjuk feÍhasználni. A tolgy,
a k ris, a nyár, a di és a vadgesztenye levele sok csersavat tarta maz. Mész hozzáadá sáva l cso kke nth etj Li k ezt a sava ssá got,
ami felgyorsítja a komposztál dást is. Nyáron a f nyesedéket
a lombkomposztba keverhetjrik. ezzel szintén gyorsítjuk a
a ktilonféle fajok
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ĺrta: Foldesi D ra
Humusz Szovetség, 201 6.
A kiadvány Újrapapírra készt]lt.
Ha elolvasta, ne dobja ki' adja tovább!

lebomlást.
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és a vadgesztenye levele is komposztálhat ! Bár a
levelekben val ban találhat k csírázás és novekedésgátl
anyagok, ezek a komposztál dás során lebomlanak, átalakulnaĘ í9y az érett komposztban ezek a hatások már nem jelentkeznek. Vadgesztenye levelet csak akkor komposztáljunk, ha
nem fert zte meg aknáz moly!
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További informáci k a házi komposztálásr
v v v.
. b.u

komposztaŢ

sztá1ás
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1 5. má rcius 5-t l hatá lyos or szágosr zvédel mĺ
Szabályzat kimondja, hogy a kertben keletkezett hulĺadék szabadtéri égetése tilos! A bírság engedély nélkíil
tortén égetésesetén minimum 100.000 Ft, de akár
500.000 Ft-ig is terjedhet.
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A kiadvány a F városi onkormányzat
Kornyezetvédel mi Alapjának tá mogatásával készti lt.
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Komposztá1ás,

1

ombkonposztáIá's

Akad olyan kert is, ahol nin<s Iehet ség az łisszes lehullott
lomb talajtakar ként val felhasználására.
Ebben az esetben sem kell égetéshez folyamodni:
kornyezetkímélbb megoldás a komposztálás,
melynek révénszerves anyagokat juttatunk Vissza
a korforgásba, s í9y- mĹitrágya
helyett ezzel - javítjuk kertt]nk
talajának tápanyagtartalmát.

A lombkomposztál kialakítá sához az
félrees bb helyén verjÜnk le colopoket téglalap vagy
alakban' A colopok koré, derék magasságban, szogek
segítsé9évelfeszíts nk egyszer _ pl. kerítésdr thál t,
mintha jár kát készítenén]<.A hál egyik része ki- vagy
leakaszthat legyen valamelyik oszlopr l, hogy tavasszal az
érett komposztot egyszer bb legyen kiemelni.
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lomb sokakat az riiletbe keľget
levélsz nyeg látványát kizár lag
tartják helyénval nak, saját kertjtikben viszont hadat
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nt azokat, akik a

r_izennek neki. Kár. Az avar ugyanis fontos
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a kertben. Esetleg

felállíthatunk
rogton kett t is, mert
a lomb korhadása

helyet és

talaj és a novények
számára elengedhetetlenr.ll fontos

él lényeknelç

de a madarak is
gyakran keresgélnek
a

foldet borít avar kozt.

A fák, bokrok alatt, cserjés részeken vagy ágyásokon nyugodtan otthagyhatjuk hát a lehullott lombot - a természet min-

tájára' Nem csak munkát l, légszennyez égetéstl, bezsákolt
,hulladékt l(?I)'' szabadulunk meg, de nem járulunk hozzá az
sz' kul életterének, táplálkozási terÜletének további
áll
sem.
me9

Ha tehát Van Vegyes komposzthalmunk, rendszeresen
adagolhatunk bele avart is. Praktikus sszel egy kupacnyi lombot félretenni a nyári id szakra: keverhetjijk friss
f nyesedékhez, így csokken annak magas nedvességtartalma
és nem indul rothadásnak, penészedésnek; vagy takarhatjuk
vele a komposztra dobott gyLimolcsot, hogy elkertiljtik a muslicák tomeges megjelenését.
Építhettinklombkomposztál há l t is.
A lombkomposztálás nagyon egyszer'Ű, nem munkaigényes
folyamat (az egyszer osszehordott kupaccal már
nem kell tovább foglalkozni), nem jár kellemetlen szagokkal,

és a

hál

elkészítésesem igényel jelent s anyagi ráfordítást.

magas széntartalma miatt
bizonyos esetekben hosszabb ideig tarthat
(egyes levélfajtáknál 0,5-'l'5' másoknál átlag2-4 évig)' mint
a vegyes,,zold javaké''; í9y megeshet, hogy két egymás utáni
évben ktjlon _ tehát váltásban használt _ keretekre lesz szij

sé9ijnk.
Tavaszra, nyár elejére szépen osszeesik a lombkupac' de a kerti

munkák beindulásának idején még esetleg megmaradt kisebb
halmot a vegyes zold javakat komposztál keretÜnkbe adagolhatjuk. A lombb l készrilt komposzt nagyon értékes anyag!
Beáshatjuk a talajba is, de ha szeretnénkjobban,,kihasználni"
tápa nyagait, inkább pa|ántá záshoz, cserepes ba konnovények ltetéséhez használjuk fel hí9ítva, azaz
normál kerti talajjal keverve.
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avar keletkezik

meleget ny jt a

táplálékot
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A komposztál
méretétatt l te9yuk
fti99 vé, hogy mennyi

mbtakar

'
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védelmi

szerepet tolt be a természetben, és kertijnk természetes
korforgásában. A lepotyogott levelekb l osszeáll takar réteg
nélkt]l a talaj szempontjáb l életfontosságti mikroorganizmu(egysejtĺjek, gombák
nem tudják
átvészelni a telet.
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lombtaka

szgp lassan visszah
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