RADY

PRE ÚSPEŠNÉ
KOMPOSTOVANIE

Každý Slovák priemerne ročne vyprodukuje viac ako 400 kg
odpadu, ktorý končí na skládkach. Takmer polovicu tohto
odpadu tvorí biooodpad. Každá obec pla� za množstvo skládkovaného odpadu. Čím viac ho vyprodukujeme, tým je to drahšie.
Preto je veľmi dôležité, aby na skládke končilo čo najmenej
bioodpadu, ktorý sa dá premeniť na kompost.
Na druhej strane je tu ekologický problém. Bioodpad sa na
skládke nerozloží tak jednoducho, ako si to mnohí myslíme. Hnije
bez prístupu vzduchu a tak vznikajú skleníkové plyny. Skládkovanie je tre�m najväčším producentom plynov, ktoré spôsobujú
klima�cké zmeny. Kompostovanie je preto najjednoduchší
a najprirodzenejší spôsob, ako využiť biologicky rozložiteľný
odpad.

OBECNÁ KOMPOSTÁREŇ
Lokalita HRABINA

Juraj Búda 0918 436 686
Mgr. Jana Balleková 0907 334 994

Na kompostárni môžete
odovzať:
odpad zo záhrady, ktorý sa nezmestil
do kompostéra (tráva, slama, seno,
lístie a pod.) a drevnú štiepku

Prevádzkové hodiny:
Streda 15:00 - 17:00 hod.
Sobota 09:00 - 12:00 hod.
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PRAKTICKÉ POUŽÍVANIE KOMPOSTÉROV
kompostér umiestnite tak, aby ste nemuseli s bioodpadom
chodiť ďaleko na trávnatú alebo hlinitú plochu

okolo kompostéra by mal byť dostatočný voľný priestor, pre
jednoduchú manipuláciu s náradím

nemal by byť umiestnený na priamom slnku, ani v blízkos�
zdroja pitnej vody či záplavovom území

ak chcete zamedziť neželaným návštevníkom (hlodavce),
pod kompostér môžete umiestniť ple�vo s malými očkami
(ideálne otvory ple�va max. 1,5 cm)

v blízkos� kompostéra si vytvorte priestor na zber
uhlikatého (suchého materiálu) – lís�e, tráva, drevná
š�epka, ktoré sú potrebné na zabezpečenie vyváženého
pomeru kompostovaného materiálu

pre lepšie výsledky, premiešajte obsah kompostéra pri
každom vložení bioodpadu prekopávačom kompostu
alebo vidlami

ČO PATRÍ
DO KOMPOSTÉRA:
zvyšky ovocia
a zeleniny
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rolky
z toaletného papiera

škrupiny
z vajec

kávová
usadenina a čaj

pečivo
a cestoviny

pokosená
tráva

lístie

burina a seno

drevná štiepka

studený popol

ČO NEPATRÍ
DO KOMPOSTÉRA:
kosti
mäso a kože
oleje

mŕtve telá
zvierat
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zvierací
trus
varená strava

JRK Slovensko

www.menejodpadu.sk
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SPRÁVNA VLHKOSŤ

Obsah kompostéra by nemal byť
veľmi suchý ani veľmi mokrý.
Vlhkosť skontrolujete tak, že
hrudku materiálu stlačíte v dlani.
Nemalo by z neho �ecť veľa vody ani by
nemal byť úplne sypký. Mokrý obsah hnije
a zapácha, pri vysušenom sa kompostovanie
zastaví.

VYVÁŽENÝ POMER ZELENÉHO
A HNEDÉHO BIOODPADU

Pri kompostovaní miešajte
zelený (vlhký) a hnedý (suchý)
materiál. Zabezpečíte vyvážený pomer materiálov pre vznik kvalitného
kompostu. Vyhnete sa hni�u, zápachu
a vzniku mazľavej hmoty, alebo veľmi
suchému obsahu, kedy sa kompostovanie
zastaví.

Zmenšite vkladaný bioodpad,
ideálne na veľkosť palca. Zabezpečíte lepšiu cirkuláciu vzduchu
a bioodpad sa rýchlejšie rozloží. Materiál
sa vám bude jednoduchšie premiešavať
a rýchlejšie sa odparí aj prebytočná vlhkosť.
Vyhnete sa zápachu, hni�u či hmyzu.

ČO S HOTOVÝM KOMPOSTOM
mliečne
výrobky
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SPRÁVNA VEĽKOSŤ
KOMPOSTOVANÉHO MATERIÁLU

DOSTATOČNÝ PRÍSTUP VZDUCHU

Kompostovanie je proces za prístupu vzduchu. Preto je dôležité
pravidelne obsah kompostéra
premiešať prekopávačom alebo vidlami.
Bioodpad sa rýchlejšie rozloží a opäť sa
vyhnete neželaným prejavom hni�a.

Kompostovaním sa objem bioodpadu výrazne
redukuje. Ak sú dodržané op�málne podmien-ky, z plného kompostéra môže vzniknúť len
štvr�na kompostu. Hotový kompost má konzis-tenciu a vôňu ako lesná pôda. Môžete ho mať
hotový už po jednej sezóne. Primiešajte ho do
pôdy na jeseň do hĺbky 1-2 cm alebo do výsad-by v kve�náčoch v pomere 1:1 so zeminou.

