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Komposztálás a csa!ádban

Gyakorlati tmutat

Komposztaľ!
Pľogram ahazikomposztáIás teľjesztésééľt
Ahâztaĺtâsí szemét jelent

s

Íészétzold hulladék ďkotja, eg1rhétk znapi szemetes edény

val ságos kincsesbánya ilyen szempontb l. A kertb l, konyháb l kjkerii'l szerves anyagok _ vagy a Svájcban elterjedt kifejezéssel élve: "zold javak" _ zome hazánkban jéIenleg
még a kukákbanvégzi,pérĺigszámos szempontb l jobb lenne, ha a lenyírt fíí,gyiimcilcshéj,
ĺovéĺĺyszáĺak
és táĺsaik komposztálás révénvisszajutnának az é1 k rĺyezet koríorgásába.
Kevesebb szerves _ tehát a ntivények szârĺátahaszĺossá ďakíthat ' anyagot nyelnének el
az éget k és a lerak k' míitrágyahe|yett természetes tápanyag-utánp tláshoz jutnának
a novények, csĺikkenne a hulladék mennyisége, s íry - iderílis esetben differenciált szemét_
díjjal osszek<iwe _ alacsonyabb lehetne a szemét elszáIítâsâért frzetend díj, elkeríilhet
leĺĺeaz sszel tcimegesen jelentkez avarégetés jelensége...
Mindezek és még számos eryéb ok miatt is sok civil szeÍyezet igen fontos feladatként
tekint a kiskerti komposztálás szemléleténekés ryakorlatának terjesztésére. Fenti gondolatokb l kiindulva a Hulladék Mrrnkasítlvetség, az Oko-F rumÁlapíwány a Kornyezeti

Tänácsad lrod'âl<}Jźl zata (KoTHÁLO) és a ZIKE Kornyezeľ és Egészségvédelmi
Egyesiilet 2006 ta:ĺaszán kozcis er vel ery egyéves orszĘos kampáryt kezdeményezett
a téma éśa lehet ségek népszer sítésénekérdekében. A kampány véget ért, az igéĺyazoĺ_

ban fennmaradt, ma is eg1rre nagyobb az érdel<( đél
egyre t bb telepii'lésen indulnak be
onkormânyzati helyi komposztáási programok. Mindannyiuĺk feladata, hogy cscikkentsifü
a hulladéklerak kra és éget be keriil szerves hulladék mennyiségét, ezt a jelenlęi uni s
éshazu szabályozás is e( íĺjaaz orszĘnak.
A,,KomposztâIj!" mâra a HuMuSz goĺdozásábaĺ álland program lett, ameĘnek célja
fámutatni az orszĘbanjelenleg is mííkod , megkezdett programokra; f rumot biztosítani
a kiskerti komposztálás elkcitelezettjeinek; iĺformáci kat és sęítségetny jtani a téma
iránt érdekĺd knek, illewe kapaszkod t adni azoknak, akik egyel re csak morfondíroz_
nak a ryakorlati komposztiálás elindításának gondolatán - a lakosságnak, oktatási iĺtézményeknek, onkormányzatoknak, heĘ szefvezeteknek egyaĺánt. Ennek keretében mfüodik
a www.komposztďi.hu internetes oldal, tomegĺendezvényekenaduk tájékoztat^t az

érdekl d knek, el adásokat , jâtékos foglalkozásokat

és bemutat kat tartunk, és Kothál

tagságunk keretében szakmai háttéľiďormáci kkal segítjfü a tanácsad hâl zat muĺkáját,
iĺewe szakmai segítséget nyujtunk heĘ komposztálási programok mfüodtetéséhez.
BíZunk abban, hory egJrre t bb embert és intézméryttudhatunk majd a komposzt'âl k
táborábarl, akik megtanuljâl<, gľakorolják és továbbadják a komposztáláshoz szfüséges
ismereteket; azt aÚJdâst, ami nagyszi.ileinknek már megvolt egrsze ...

T

A komposztálás a leg sibb hulladék-rijrahasznosít eljárás. Hazánkban egy átlagos állampolgár évente kortjlbelíil 450 kg hulladékot termel. Ennek a háłartási hulladéknak jelent s
hányäda, kb.3Oolo-a olyan szerves anyag, amely komposztálhat .

A kommunális hulladékszállít cégeknek
(differenciált szemétdíj alkalmazása esetén)

__,

'

az elszállítand hulladék mennyisége alapján
fizettink. Akár 20-30olo-kal is csokkenthet k
az ilyen jelleg koltségeink, amennyiben
a szerves anyagokat eleve kÜlon gyĹĺjtjtik
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és komposztáljuk.
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A komposztálás lehet séget ad arra, hogy
a háztartásban és a kerti munkák során
keletkez szerves hulladékokban léV tápanyagokat visszajuttassuk a talajba.

A háztartási hulladékok iisszetétele

Komposztálni mindenkitud, még az is, aki nem tud

r

la.

Aki a kertjében termel dott kerti nyesedéket _ ami af nyírás és sovénynyírás során keletkezett - sajnálja a kukába dobni, és ehelyett a bokrok, fák alatt szétteríti,talajtakarásra
használja (mulcsozás), az már majdnem feli.ileti komposztálást végez'

A természetben ez a folyamat magát lzajlik le,
csak utánoznunk kell.
De mit tegyen az érz lelkri városlak a piacr l hazacipelt friss zo|dség hasznosíthat

részénekfazékba varázsolása után, a konyhaasztalon maradt nagy kupac _ emberi fogyasztásra alkalmatlan -,,szeméttel"?
esetben valamelyik kornyékbeli gyermek kis állatkája
kapja meg, de ekkora mennyiséget az sem tud eltijntetni. Mit tehet a hźriasszony? Egy
s hajtással kidobja a kukába. Erre a problémára m dszer a helyi komposztálás, amely
a kornyezetbarát lak k számára ad megnyugtat megoldást a konyhai hulladékuk kezelésére.

J

j

Mia komposzt?

term képességétels sorban humusztartalma befolyásolja. A komposzt tulajdonképpen
mesterséges humusz, ami a n vények számára nélkÍilozhetetlen tápanyagokat tartalmaz.

A talaj

A komposztálás célja:

. a hulladék mennyiségénekcsokkentése,
. a talaj javítása a szeľVes anyagok vĺsszajuttatásával.
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A komposztálás célja:

. a hulladék mennyiségénekcsokkentése,
. a talaj javítása a szeľVes anyagok vĺsszajuttatásával.

Miért j a talajnak a komposzt?

lév humuszban a tápanyagok olyan formában vannak jelen,
hogy a novények konnyen fel tudják Venni azokat.
. Javul a talaj szerkezetą ami el segíti a leveg zést.
. Sotét színe segíti a talaj felmelegedését.
. A komposzt jeient s vízmegkot képességekovetkeztében javul a talaj vízháztartása.
. N a talaj biol giai aktivitása.
. A komposaokban találhat hormonhatásri anyagok serkentik a novény novekedését.
. Nagyobb lesz a novények ellenáll képességea k rokoz kkal és novényi kártev kkel
szemben,
. Novekzik a talaj tápanyagtárol képessége.
. Lassul a tápanyag kiold dása, í9y csokken a kimos dás veszélye.
. A komposztban

Akomposzttov bbi el nyei:
. kivá l an a ka mas a tá pa nya g vissza p tlásár a, tr ágy ázásra;
. nem kell elégetni a feleslegessé vált ágakat' nyesedéket, falevelet,
l

.

l

ezáltal a leVeg t sem szennyezzlik;
a komposztálás során a szemtink el tt zajlik a természet
amelynek mi aktív részesei lehettink.

onfenntart korforgása,

A komposztálási foIyamatot

befolyásolo tényez k

A természetes humuszképz déshez hasonl an a komposaálás során is a nyérs szerves anyag
lebontása, és ezzel párhuzamosan a humuszanyagok feléptilése játsz dik le. A lebontást

f

legatalajlak baktériumokvégzik,hamegfelel kor lményeket(oxigén,víz,h mérséklet,

szénlnitrogén arány) biaosítunk számukra. A gyakorlott komposztál szemre' szagÍa,tapintásra meg tudja állapítani, hol tart azérés,sztikség van-e például leveg ztetésre, vagy

a nedvessé9

p

tlására.

oxigénszĹikséglet

. Leveg hiányában, azanaerob (oxigénszegényvagy
-mentes kornyezetet igényl ) fajok szaporodnak el, és
(erjedésr l), i ll.

red u

h

Szerves anyag aerob lebomlása során jelent s mennyiség
keletkezik, a komposztál anyag 65-70oc-ra is felmelegszik. A h a mezofil és termofil baktériumok oxidál
tevékenysége során termel dik. A komposzthalomban sok a penész- és sugárgomba, az érési
folyamat végénrendszerint sok a giliszta is. A szerves anyag aerob oxidáci ja szagtalan
(ez a természetben is általánosan érvényesĺillebomlási folyamat.)

d

Az anaerob lebomlás
Az anaerob folyamat során a szerves vegyLiletekb l nagy részben metán és hidrogén
keletkezik. Rothadásnál a felszabadul amm nia, kén-hidrogénés bizonyos szerves savak okozzák a jellegzetes biĺzcis szagot. A komposzthalomban, ill. a halom alatt lév fold
kékesszÜrkévéválik, kellemetlen szagri lesz és az egész elsavasodik. A folyamatban a redukci az uralkod , ezért nem szabadul fel annyi h , mint az aerob bomlásban, a h mérséklet
csak 30-35oc-ig emelkedik. A természetben a redukci s folyamatok ritkábbak, általában
lápos, vizeny s talajok leveg t l elzárt, als rétegében tapasztalhat ak. A keletkez metán
a leveg vel érintkezve meggyulladhat, ezokozza a lidérďény jelenségét. Komposztálásnál
természetesen mindkét folyamat lejátsz dhat és kĹilonb<iz méľtékbenle is játsz dik.
A komposzthalom kLils rétegébenaz aerob, mí9 a bels magban, néha csom kban
az anaerob folyamatok válnak uralkod vá. Az aerob korrilmények trilsrilyának biztosítása
a

mifeladatunk.

A korhadás és rothadás folyamatainak tisszehasonlítása:

Rothadás I

l,

rothadásr

l,

fermentáci r

kci s folyamatr l beszéltjnk.

l

A komposztálásnál mindent el kell kovetnÜnk' hogy j
oxigénellátást biztosítsunk. Ha a nyersanyag leveg tlenné válilç akkor nemkívánatos anaerob baktériumok
szaporodnak el benne, aminek eľedményekénta komposzt b zl , rothad masszává válik.
Ezérłfontos a leveg s tárol hely biztosítása és a feIlazít anyagok (szalma, ágnyesedék)
bekeverése. A komposzthalmot sohasem szabad god<lrbe rakni, és biztosítani kell a j
vízelvezetést!

3

Karhadás

Folyamatok

anaerob (oxigén nincs jelen),
kevés energia szabadul fe[,
kevesebb a száräzanyag-veszteség

aerob (oxigén jelen van),
sok h energia termel dik,
nagyobb a szárazanyag-veszteség

Résztvevcĺ mi kroorganizmusok

aerob baktériumok, éleszt gombák

anaerob baktériumok

A szerves anyagok biol giai lebontásának két lehetséges formája van:
. Leveg jelenlétében az aerob (oxigént, leveg t
igényl ) fajok szaporodnak el, és leveg n zajl lebom
lásr l, korhadásr l, ill. oxidáci s folyamatr l beszélÍ]nk.

leveg nélktili lebomlásr

Az aeľob lebomlás

penészgombák, sLĺgárgombák

Anyagcseretermékek
hidrogén, kén-hidrogén, metán, propán,
szén-dioxid és víz, humuszanyagok,
bután, amm nia
mikroe[emek, ncivényĺtápanyagok
Betegségek
a nem megfelelcĺ higiénéskłjrÜtmények
penésr"r"dés,egyéb gombásodás
a betegségek

melegágyai

l
l

A nedvességtartalom

b sége rendkíviit nagy mértékbenbefotyásolja a szerves anyagok
lebomtását. Ha kevés a nedvesség, nem indul be, vagy abbamarad a lebomlás.
Ha viszont sok a Víz, kiszorítja az anyagrészek ktjzcjtt lév teveg t, a leboml'ás anaerob
formát vesz fe[, azaz a korhadás rothadásba megy át - ezt a ketl'emetlen szag jetzi.
Tapasztalat szerint a 40-60%_os nedvességtartalom a tegkedvezcĺbb.
A gyakorlatban áttatában nem mér nk, hanem tapasztalati riton áttítjuk be az anyagok
A víz hiánya vagy

nedvességtartatmát. Akkor

j

az arány, ha a keverék a kicsavart szivacshoz hasonl
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f

legatalajlak baktériumokvégzik,hamegfelel kor lményeket(oxigén,víz,h mérséklet,

szénlnitrogén arány) biaosítunk számukra. A gyakorlott komposztál szemre' szagÍa,tapintásra meg tudja állapítani, hol tart azérés,sztikség van-e például leveg ztetésre, vagy

a nedvessé9

p

tlására.

oxigénszĹikséglet

. Leveg hiányában, azanaerob (oxigénszegényvagy
-mentes kornyezetet igényl ) fajok szaporodnak el, és
(erjedésr l), i ll.

red u

h
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d

Az anaerob lebomlás
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keletkezik. Rothadásnál a felszabadul amm nia, kén-hidrogénés bizonyos szerves savak okozzák a jellegzetes biĺzcis szagot. A komposzthalomban, ill. a halom alatt lév fold
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a

mifeladatunk.

A korhadás és rothadás folyamatainak tisszehasonlítása:

Rothadás I

l,

rothadásr

l,

fermentáci r

kci s folyamatr l beszéltjnk.

l

A komposztálásnál mindent el kell kovetnÜnk' hogy j
oxigénellátást biztosítsunk. Ha a nyersanyag leveg tlenné válilç akkor nemkívánatos anaerob baktériumok
szaporodnak el benne, aminek eľedményekénta komposzt b zl , rothad masszává válik.
Ezérłfontos a leveg s tárol hely biztosítása és a feIlazít anyagok (szalma, ágnyesedék)
bekeverése. A komposzthalmot sohasem szabad god<lrbe rakni, és biztosítani kell a j
vízelvezetést!

3

Karhadás

Folyamatok

anaerob (oxigén nincs jelen),
kevés energia szabadul fe[,
kevesebb a száräzanyag-veszteség

aerob (oxigén jelen van),
sok h energia termel dik,
nagyobb a szárazanyag-veszteség

Résztvevcĺ mi kroorganizmusok

aerob baktériumok, éleszt gombák

anaerob baktériumok

A szerves anyagok biol giai lebontásának két lehetséges formája van:
. Leveg jelenlétében az aerob (oxigént, leveg t
igényl ) fajok szaporodnak el, és leveg n zajl lebom
lásr l, korhadásr l, ill. oxidáci s folyamatr l beszélÍ]nk.

leveg nélktili lebomlásr

Az aeľob lebomlás

penészgombák, sLĺgárgombák

Anyagcseretermékek
hidrogén, kén-hidrogén, metán, propán,
szén-dioxid és víz, humuszanyagok,
bután, amm nia
mikroe[emek, ncivényĺtápanyagok
Betegségek
a nem megfelelcĺ higiénéskłjrÜtmények
penésr"r"dés,egyéb gombásodás
a betegségek

melegágyai

l
l

A nedvességtartalom

b sége rendkíviit nagy mértékbenbefotyásolja a szerves anyagok
lebomtását. Ha kevés a nedvesség, nem indul be, vagy abbamarad a lebomlás.
Ha viszont sok a Víz, kiszorítja az anyagrészek ktjzcjtt lév teveg t, a leboml'ás anaerob
formát vesz fe[, azaz a korhadás rothadásba megy át - ezt a ketl'emetlen szag jetzi.
Tapasztalat szerint a 40-60%_os nedvességtartalom a tegkedvezcĺbb.
A gyakorlatban áttatában nem mér nk, hanem tapasztalati riton áttítjuk be az anyagok
A víz hiánya vagy

nedvességtartatmát. Akkor

j

az arány, ha a keverék a kicsavart szivacshoz hasonl
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Magas nitrogéntartalm
(,,2äld") anyagok:
.konyhai hulladék,

.zcitdségmaradvány,
.fĹĺnyesedék,

.híg trágya.
Magas széntartalmr1

t I száraz
A nedvessé gta rt

optimáIis
a

I

t(tl nedves

om meghatá rozása

A nedvességtartalmat a marokpr bávat tudjuk e[len rizni.
A komposzt
. l nedves, ha łisszenyomva Vizet tudunk bet te kiprésetni;

t

. optimális, ha tisszetapad;
. t l szâraz, ha az anyaga szétesik.

(,,barna") anyagok:
.fakéreg,
.faforgács;

.fíirészpor;
.avaĘ

.

kartonpapír.

Ttibbnyire minét ztjtdebb, nedvd sabb a iryersanyagunk, annál nagyobb a nitrogénés annát kisebb a széntartalma. A barna, száraz anyagok ezzel ettentétben szénben

Avĺz igen érzékenyen befotyásotja a szerves anyagok bomtását. A komposztálás során
megfelet nedvességtartalomra kett t rekedni, azaz se t [ száraz, se t [ nedves ne
legyen az anyag. optimátis nedvességtartalomnál a markunkba fogott fétig lebomlott
komposzt iisszetapad, de vizet nem tudunk kiprésetni bet te.

A szerves anyag' mint energiaforrás, a c/N arány

min sége,
hanem az aránya is fontos, ami ha nem megfelel , akkor a parányi ét tények
m kcidése sem lesz zavartalan. A tebomtás gyorsaságát er sen befolyásolja, hogy
a lebontand anyagban milyen a szén és a nitrogén egymáshoz viszonyított aránya
(c/N). Az ideátis a 25:30:í arány (tehát 25-30-szor tijbb szénre van szÜkség, mint

A mikroorganizmusok étetm kiidéséhezszijkséges anyagoknak nem csak a

nitrogénre).

T

l sok szén esetén szén-dioxid keletkezik és távozik a rendszerb l, a folyamat
igen lass . Amennyiben a nitrogén van tritsrilyban, annak jelent s része arhm nia
formájában távozik.
A nyers šzerves huttadékok szén/nitrogén aránya kÜtcinbtjz , az ideális ijsszetételt
keveréssel kett megk<izetíteni. Ez nem kiinnyLĺ fe[adat, ezért is nevezik a komposztálást,,m vészetnek''.

Az alapanyagok tápanyagtartalma is nagyon fontos a termék szempontjáb t. A komposztok els sorban a nitrogén- és a foszfor-utánp ttás szempontjáb l jelent sek, de
tartalmaznak kÜtjnbĺiz mennyiségiĺkáliumot, kalciumot, magnéziumot és mikroelerneket is. A niivényi nyersanyagok kémiai tisszetételÜket tekintve igen eltér ek,
a kĹitĺjnbtjz építelemek bomlási sebessége is más és más.

5

gazdagok.
Minét tt'bbféle anyagot keverÜnk ŕissze, annál biztosabb, hogy
tot kapunk végtermékként.

A komposztálás

j

min ségĺĺkomposz_

biol giai folyamatának fázisai

í. A komposzthalomban tejátsz d korhadási fo[yamatok id ben négy fázisra oszthat k. A kezdeti fázis már a gy jt edényben megfigyelhet , ennek során megindut
a ktinnyen tebomt szeryes anyagok kiotd dása. Ez egy rcivid h termel , mezofil
(ktizepesen meteg h mérséktetetigényt ) fázis, mely néhány ráig, esetleg egy-két
napig tart. A hĺímérséktet
áttatában

}oC-ig emetkedik.

2. A második fázis a lebomlás, amikor az sszekeverés után a h mérséktettovább
emelkedik. 50oC kcirilt a termofil (magas h mérséktetetigényt ) gombák és sugárgombák, 5oC kĺjrÜt a sp rás baktériumok végzik a bontást. ltt már a nehezebben boml
anyagok, így a cetlut z bontása is megkezd dik. Ez a folyamat ktjrÜtbetÜl egy hétig tart.

3. Ez az átatakutás fázisa, ami ismét a mezofil aktivitásnak kedvez, a

h mérséklet

45oC kĺjrĹiti. ltt a kŕĺnnyen bomt szénhidrátok és proteinek metl'ett a nehezeb_

boml cellul z és részben a tignin (faanyag) bontása is megtcirténik, illetve
megkezd dik a humusz-szeríÍ anyagok kĺalakulása,.felépÜtése.A vitágos gombafonalak ebben a 2-5 hetes fázĺsban j t fetismerhet ek.
ben

4. A negyedik az érésf ázisa, ami a h mérséktet cstjkkenésévet jár. A humifikáci
lassan befejez dik. A halom színe egyre stitétebb lesz és benépesÜt tatajtak

ét tényekket, mint példáuL az ászkák, száztáb ak, ftitdigitiszták.
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k bor állatok, rágcsát k és a fert zést
terjesztcĺ tegyek miatt;
.fert ztitt, beteg niivények (mivet a házi
komposztálás során nem tudunk a teljes
komposzthalomban otyan h mérséktetet
elérni, hogy a k rokoz k elpusztuljanak);
.hrisev áttatok a[ma szintén a fert zésveszétymiatt;
.veszélyes, magas nehézfémtartalm anyagok
(nagy forgatmri utak mettetti
nĺivényihuttadék; fíĺ,fatevét stb.) e[em,
akkumulátor, porszív gy jt zsákja;

Friss komposzt: még nem fejez dtitt be tetjesen az ásványosodás és a humuszképz dés, itt teginkább a gitiszták dolgoznak. A frĺss, 4- h napos komposzt tápanyagtartalma magas' ezért nagyon gyorsan hat. A tataj felszínén használhat , pt.
a bogy sok, fák, cserjék, veteményesek szi betakarására. Pázsĺthoz, valamint f ldkeverékek részekéntnem használhat .

Érett komposzt: befejezcĺdiitt az ásványosodás, humuszképz dés, stabit, kivát
szerkezetíí, amely mindenhol felhasznáthat . Az érett 8-12 h napos komposzt
lassan hat, kivát tatajjavít tutajdonságokkal rendelkezik, és fiitddet egyenletesen
sszekeverve fontos alapanyaga a cserepes- és balkonntivények, valamint a Veteményesek fcitdjének. Rostátás után valamennyi nłivénykult ra számára fethasznáthat

a

.

.felmagzott gyomok.

A komposzthalomban kezdetben a lebont , kés bb az építfolyamatok uratkodnak.
Afriss komposzt tápanyagtarta ma még t t magas' ezért csak korlátozottan használhat . A teljesen érett komposztban már csak kevés fiitdigitisztát tatátunk.

A komposztálás adaték- vagy segédanyagai
D sĺt anyagok
ĺ kompovi tá-panyagtartalmát

A komposztálás
alapanyagai

ndvetheijÜk adatékanyagokkat.
A hetyes szén/nitrogén
nyt petdáut mĺítrágya adagotásával tehet elérni.
Erre igazáb t nincsen szijkég, a dr]lsítást et lehet émi a komposztátand anyagok
tisszeválogatásával is.

a

A mez gazdasági, a kerti és a háztartási huttadékok.
Ebb I számunkra a kerti és háztartási huttadék
az ets dteges.

Tł'lt _ vagy kiegyenlít anyagok.

Azért van rájuk szĹikég, mert atapanyagaink áttalában sok szerves anyagot, de kev s ásványĺ anyagot tartalmaznak. A t lt anyagokkat tudjuk a komposzt kedvez bb ásványi-anyagtartalmát biztosítani. A tęegyszerĺĺbbttitt anyag az.agyagos talaj, de hasznáthat
a bentonit, atginit, zeolit stb. is.

Mi kerÜlhet a komposztál ba?
. A konyháb l és a háztartásb l:

a zcildségtisztítás huttadékai, krumpli-, gyÜmtilcs-, és
tojáshéj, káposzta- és salátatevét, kávé- éŚ teazacc,
hervadt virág, szobancivények elszáradt [eve[ei,
virágftild, fahamu (max. 2-3 kg/m3), ncivényev kisáttatok ĹirÜtéke a forgácsalommal egyijtt, tol[, sz 1
papír (pétdául setyempapír, tojásdoboz feldarabolva kis
mennyiségben, de jságpapír nem!), gyapjl:l-, pamut és
lenvászon (j t fetdarabolva, szintén kis mennyiségben).

.A kertb

Serkent anyagok

Szerepiik a komposztátás folyamatának gyorsítasa. A tataj is bettittheti ezt a szerepet, de
bevátt az érett komposzt is. A cét a mikroorganizmusok tevékenységének ,,beindítása''.

Stabilizál anyagok

Mi nem keriilhet a komposztál ba?

.Festék-, lakk-, o[aj- és zsírmaradék;
.szintetikus, illetve nem leboml anyagok
(míĺanyag,Üveg, cserép, fémek);

.az ételmaradék, h s, csont, bár ezek
lebomlanak, ne kerÜljenek a komposztál ba
-7-
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Jetent ségÜk kett s: egyrészt megakadátyozzák az anyagveszteséget, másrészt tehet séget
biztosítanak a humuszkolloidok (szemcséket tartalmaz otdatok) kiatakutására.
ltyenek a k porok, p[. zeolit, riolittufa, bentonit. Ezek a porok segítenek az esetlegesen
keletkez kellemetlen szagok megkłitésében is.

l:

tevágott fíÍ,kerti gyomok (virágzás el tt),
fa[evé[, szalma, łisszeaprított ágak, gattyak, elszáradt
virágok, palánták, tehuttott gyÜmtitcstik, faforgács,
f részpor.

kďvez

Takar anyagok
il

I

képz dtitt h visszatartására, a kiszáradás és
a nitrogénveszteség meget zésérehasználatosak. Takar anyagként természetes anyagok is
atkatmazhat k, mint a szatma, a lomb,
a vékony fcitdréteg, de
a kimustrált
nyeg,
a zsákvászon is.

A

j

u

t
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a

.
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a
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j

Jetent ségÜk kett s: egyrészt megakadátyozzák az anyagveszteséget, másrészt tehet séget
biztosítanak a humuszkolloidok (szemcséket tartalmaz otdatok) kiatakutására.
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kďvez

Takar anyagok
il

I

képz dtitt h visszatartására, a kiszáradás és
a nitrogénveszteség meget zésérehasználatosak. Takar anyagként természetes anyagok is
atkatmazhat k, mint a szatma, a lomb,
a vékony fcitdréteg, de
a kimustrált
nyeg,
a zsákvászon is.

A

j

u

t

Meszezés
Ha a kiindutási anyagunk savas (pl. magas csersavtartatm fatevét), vagy ha savany1 taLajnát hasznátjuk a komposztunkat, akkor célszenĺ meszezni a komposzthalmot. Meszezésre
akkor is sor kerÜlhet, ha a komposztba trit nagy mennyĺségíĺz<ild anyag, pt. fĹĺnyesedék

kerÜt, és a leveg ztetést nem sikerijl kietégíttíenbiztosítani.
llyenkor mészk tartalm (caco3) agyagásványt, márgát vagy dolomitot hasznáLhatunk
rcilt formában. A tojáshéj is természetes mészforrás.

Fahamu
vegyszerrel nem kezelt fa, illetve a beteg n vények égetésénétvisszamaradt hamu
értékes anyagokat (pl.: kátium, foszÍor, katcium) tartalmaz. Fëthasználhat kis mennyĺségben, s szertÍen adagolva (2-3 kglm3)

A

A komposztálás lépései

Enné[ az etjárásnát az elozetesen tisszegyíÍjt tt szeryes hulladékot, amikor az kett
mennyĺségbenrendelkezésre áll, a szabad talajfel'színen tisszerakják, kisebb hatomba

és gy értetik.

olcs

és egyszerĹĺ m dszer a szerves huttadékok hasznosítására.

SzÍÍk hetyen, kicsi kertekben azonban gondot okozhat a hetyhiány, hiszen a prizmák etég
nagy terÜletet foglalnak et. Sit s komposztálással a komposztot
vat magasabb rétegekben lehet elhelyezni, és ezel jetent s helyet nyerhetÜnk. A tcimcjrebb forma azzaL az

j

e[ nnyel is jár, hogy kisebb a fajtagos fe[Ü[ete, így jobban fet tud mel'egedni. Hátránya

azonban, hogy ícy nehezebb átrétegezni. Asil komposztálás eszkijzei a kÜtcinbŕiz , nyitott vagy zârtfa, mĹĺanyag stb. komposztkeretek, ládák, edények.

A komposztál tartátyt vagy -keretet

j

vízelvezetéstĺ,árnyékos heLyre helyezzÜk.

2. GyíÍjtés

Ztitdhuttadékaink gy jtéséhez a konyhában hasznátjunk egy

megfelel nagyság

,

tehet teg fedeles tárol edényt, amit nyáron ajántatos naponta, télen elegend hetente
a komposzt-keretbe ijríteni
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komposztál feltłjltése

komposztál atjára tegyĺlnk durva

gazdagabb anyagokat tegyÜnk.
A rétegek kijzé adatékanyagokat

sz rhatunk, amelyek javítják a komposzt min ségét.
Adatékanyagkénthasználhatunk fiildet, lignitet, vagy agyagásványokat (bentonit,
montmorĺllonit), k zettisztet, Yagy szitikátásványokat (zeolitok, rĺotittufa).
Ezek j megktit képességÜknélfogva ártatmattanítják a hetyteten kezelés miatt
ketetkez kellemetlen'szag gâzokat Savanyri tatajok min ségétjavítja a mészk
(CaCo3 tartatm agyagásvány), a márga és a dolomit rtjtt formában. Gipszet használhatunk szikes tatajoknál, mert semlegesíti a lr1gosságot. ld nként ,,csodaszerként''
hĺrdetnek kĹitiinféte serkent anyagokat, a komposztáláshoz azonban nincs szi.jkség
ilyesmire, mivet ftitddet, illetve nem
teljesen érett komposzttat ugyanolyan j t
beindíthatjuk a folyamatot.
5. Keverés

A komposztálás megtervezése

í. El készítés

5 cm-né[ kisebb darabokra aprítani.
A megniivekedett fetÜtetíĺanyagokhoz
ktinnyebben hozzá tudnak férni a mikroorganizmusok, így felgyorsulnak a bomtási
és átatakutási folyamatok. Apríthatunk
kézzelvagy géppet.

anyagot, pt. faaprítékot,hogy a [eveg zést alulr t biztosítsuk. Erre : ha már
korábban készítettÜnk- rakjunk egy
kevés kompośztot a folyamat gyorsabb
beindítása érdekében. RétegezzÜk rá a
konyháb t és a kertb t kikerĹjt kijtijnbiiz
fajtáj szerves huttadékokat. Zcitdebb,
nedvesebb, nitrogénben gazdagabb huttadékra fá-sabb, szârazabb, tehát szénben

Prizmás komposztálás

Sil komposztálás

posztát ba keriit anyagokat javasolt

4. A

.nagyÜzemi komposzttelepeken (városi parkok, lakossági ztitdhuttadék és
.mez gazdasági huttadék komposztálása) prizmás m dszer,
. kisebb-nagyobb kertészetekben prizmás m dszer,
.kiskertekben prizmás vagy sit s m dszer,
.tak ktiz isségekben prizmás vagy sit s m dszer.

A prizmás komposztálás

3. Aprĺtás

A gyorsabb lebomlás érdekébena kom-

A

Komposztálási eljárások:

rendezik

EgyeŚ anyagok bomlása már a komposztgyíÍjtéssorán elkezd dik, a h mérséktet
kezd emetkedni.

.

Komposztkészítésnétfontos a keverés és
az átrakás. Amikor megtelt a komposztgyíĺjtnk, j [ iisszekeverjuk az anyagokat, és beáttítjuk a nedvességtartalmat.
Utána 4-6 hétig nem ny lunk hozzá. A
beindut lebontási fázisban 50oC kijrÜt

gombák, sugárgombák, 5oC ktirÜt sp rás
baktériumok végzik a cukrok, fehérjék,
keményít tebontását.
A bomtásĺ folyamat els szakaszának végén
-1
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(5-6. hét) keverjíjk ismét ŕjssze
a komposzthalmot. Ezután a komposztban a h mérsékletfoLyamatosan cstjkken és
benépesĺ.it tatajtak kkat (férgek, ezerlábriak, ugr vitlások, ászkák, atkák), az anyag
tassan megstitétedik. A keletkezett frĺss komposzt a ncivények gycikerei számára még
nem etviselhet .
A íriss komposzt még egy érésifázison megy keresztÜt. Ebben a szakaszban a ftitdigitiszták tazítják, keverik az anyagot. A humuszképz dés és a ásványképz dés
befejez dik, kialakut az érett komposzt, amelyben már atig tatátunk fcitdigitisztákat.

-.**-q1"
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jobb min ség komposzt érdekébena keverést 6_8 hetente ismétetjĹik. lLyenkor
a min ségétmarokpr bávat tudjuk ellen rizni, és szÜkség esetén beáttíthatjuk
a nedvességtartalmat.
A

A kom poszthalom ba n leg gya kra bban megfi gyel het
rendellenességeĘ azok okai és kezelésĹik

Gyrĺjtés

konyhai zoldhulladék,
kerti zoldhulladék

A komposzthalom

gyujt rítése
naponta, legfeljebb hetente
a

t

T,jl száraz:

{-n prítás]1

Komposztál

amikor idcĺnk van, aprítsunk

- korhadás leáll'
- szurke

gombásodás.

Komposzthálo
es pnzma

nedves

zoldhu Iladék

Tril nedves:
- kellemetlen

fanyesédék

- barnásfekete szín,

A saját felmelegedés vagy
a száraz id miatt sok víz

párolgott el, a mikroorganizmusok tevékenysé9eleállt.

CélszertÍátrakni, átforgatni
és benedvesíteni, esetleg
friss nedves anyagot hozzákeverni.

Hosszu es zés, vagy ttil
sok szerkezet nélkÜli anyag
(f nyesedék, konyhai
hulladék), illetve
kevés szerkezetstabi l anyag.

Át kell rakni, szárazanyagot
(fanyesedéket, szal mát,
száraz levelet) kell beletenni.
Ha ĺehetséges, száraz komposztot keverjunk hozzá.

szag,

A korhadás elh z dik:
általában száraz,
- az ászkák fészekszer en jelennek meg.

felttiltése

Átrakás

Keveľés

Rothad

j

Mit tehetünk:

A fás anyag aránya

_

gy jt edény

A

rothad

oxigénhiány.

-

A

Ennek oka:

állapota:

komposztálás alapja, hogy:

az alapanyagok 5 cm_né[ kisebbek,
j az oxigénellátás,
optimátis a nedvességtartalom,
megfetet a tápanyagtartalom (C/N arány),
és a gyorsabb érésérdekében
a komposztot 6_8 hetente keverjÜk.
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komposztban.

sok a szerkezet nélktili
(nitrogénben gazdag) friss
hulladék.
Tr1l

szag:

oxigénhiány

-

tril magas
a

tril nedves, ragad

s.

Nedves, cukortartalmri
MusIicák megjelenése.

hulladék (pl. romlott
gytimolcs) van a komposzt tetején .
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Át kell rakni és
f nyesedéket, konyhai hulladékot kell hozzákeverni.
A nagyobb darabokat fel
kell aprítanĺ.

J

l fel kell lazítani,
osszekeverni és átraknĺ,
illetve ugyanrigy kell
eljárni, mint a trjl nedves
esetében.

A friss hulladékot lazán bele
kell keverni a halomba, és
leveg ztetésre van szr'ikség.
Kerti folddel vékonyan
takarjuk be.
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állapota:

komposztálás alapja, hogy:

az alapanyagok 5 cm_né[ kisebbek,
j az oxigénellátás,
optimátis a nedvességtartalom,
megfetet a tápanyagtartalom (C/N arány),
és a gyorsabb érésérdekében
a komposztot 6_8 hetente keverjÜk.

-I I -

komposztban.

sok a szerkezet nélktili
(nitrogénben gazdag) friss
hulladék.
Tr1l

szag:

oxigénhiány

-

tril magas
a

tril nedves, ragad

s.

Nedves, cukortartalmri
MusIicák megjelenése.

hulladék (pl. romlott
gytimolcs) van a komposzt tetején .

-12-

Át kell rakni és
f nyesedéket, konyhai hulladékot kell hozzákeverni.
A nagyobb darabokat fel
kell aprítanĺ.

J

l fel kell lazítani,
osszekeverni és átraknĺ,
illetve ugyanrigy kell
eljárni, mint a trjl nedves
esetében.

A friss hulladékot lazán bele
kell keverni a halomba, és
leveg ztetésre van szr'ikség.
Kerti folddel vékonyan
takarjuk be.
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