TIPY PRE SPRÁVNE KOMPOSTOVANIE
ź

Biologický odpad
z domácnosti a záhrady
nemiešajme s iným
odpadom, ale zbierajme
ho samostatne napr. do
vedierka..

ź

Z domácnosti ho vynášajme
skôr, ako začne zapáchať.

ź

Vačšie a hrubšie suroviny
(napr. konáre, šupy
z melóna) zmenšujme
krájaním, lámaním, sekaním
alebo drvením tak, aby mali
max. veľkosť ako palec na
ruke.

ź

ź

ź

Suché, hnedé a drevnaté
suroviny (štiepka, lístie,
slama) si uskladníme
vo vreciach, napr. vedľa
kompostoviska.
Postupne miešajme mäkké,
zelené a šťavnaté suroviny
(tráva, ovocie a zelenina)
so suchými, hnedými
a drevnatými surovinami.
Zmes kompostovaných
surovín potrebuje aj vodu.
Mala by byť ako vyžmýkaná
špongia - vlhká, ale po
stlačení z nej nesmie vytekať
voda (max. 3-5 kvapiek).

ź

Prekopme kompost min.
2 x ročne. Prevzdušníme ho
a zároveň ho premiešame.

ź

Pri troche snahy si kompost
vyrobíme za pol roka až 1
rok.

ź

Kompost je hnedej farby,
jemnej hrudkovitej štruktúry
a vonia ako lesná zemina.
Pred použitím môžeme
kompost preosiať. Oddelíme
tým hotový kompost od nerozložených surovín.

ź

Kompost môžeme použiť v zeleninovej a okrasnej záhrade,
na trávnik, k stromom a krom, ale aj do kvetináčov.

Pre ľudí | pre planétu | pre budúcnosť

Viac informácií o kompostovaní nájdete na
www.kompost.sk.

NA ZÁVER
Nechajte sa inšpirovať týmto letákom a nájdite všetky výhody, ktoré
viete získať správnym kompostovaním biologického odpadu priamo
pri zdroji jeho vzniku. Pripojte sa k stále narastajúcemu množstvu
ľudí, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v ich okolí a aktívne spolu
priložme ruky, čas a um k úsiliu o lepšie a krajšie životné prostredie.
Kontaktujte nás, ak potrebujete pomôcť, máte záujem o viac
informácií o odpadoch, kompostovaní alebo inej téme súvisiacej
s odpadmi a toxickým znečistením, alebo navštívte naše internetové stránky www.priateliazeme.sk/spz a www.kompost.sk.
Podporte aktivity Priateľov Zeme – SPZ aj finančne. Aj akýkoľvek
jednorazový alebo pravidelne sa opakujúci príspevok nám pomôže
rozširovať medzi ľudí myšlienku dobrovoľnej skromnosti, ochrany
životného prostredia a správneho hospodárenia s odpadmi založenom na predchádzaní vzniku odpadov, triedenom zbere odpadov
a zmysluplnom využívaní biologických odpadov v mieste jeho vzniku.
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KOMPOSTOVANIE
V KOMUNITNÝCH
KOMPOSTOVISKÁCH
Komunitné kompostovanie je kompostovanie,
ktoré vykonáva skupina ľudí/domácností s cieľom
spoločne kompostovať ich vlastný biologický
odpad, ktorý vzniká v danej lokalite. Výsledkom
kompostovania je kompost, ktorý je využívaný pre
vlastnú potrebu komunity.

Komunitné kompostovanie je výborný a jednoduchý spôsob, ako
môžu aj obyvatelia, ktorí žijú v bytových domoch kompostovať
svoje biologické odpady a znížiť tak hmotnosť svojich odpadov na
minimum. Navyše z odpadu si vyrobia kvalitné hnojivo, ktoré nájde
využitie v každej domácností alebo v okolí bytového domu.

Neváhajte a pridajte sa k tým, ktorým nie je ľahostajné životné
prostredie.

ČO MÔŽEME A NEMÔŽEME
KOMPOSTOVAŤ
Pokiaľ používame na komunitné kompostovanie klasický kompostovací zásobník (napr. plastový, drevený), môžeme kompostovať len
surové rastlinné zvyšky z domácností, záhrady a verejných
priestranstiev.
Ak máme k dispozícií elektrický kompostér, ktorý zabezpečuje
dôkladnú, legislatívou požadovanú hygienizáciu biologického
odpadu, môžeme kompostovať aj varené zvyšky jedál, mäsité,
rybacie a mliečne výrobky a jedlá.

Uzamknutím kompostéra zabránime vhadzovať
biologický odpad nevyškoleným osobám

Vhodné suroviny

Nevhodné suroviny

ź

Suché, zvädnuté a črepníkové kvety

ź

Zvyšky varených jedál

ź

Tráva a seno

ź

Zvyšky mäsa a výrobky z neho

ź

Slama

ź

Zvyšky rýb a výrobky z nich

ź

Lístie (aj orechové) a ihličie

ź

Mlieko a mliečne výrobky

ź

Vypletá burina

ź

Vaječné škrupiny a výrobky z vajec

ź

Nasekané kukuričné stonky a klasy

ź

Surové ani varené kosti

ź

Pozberové zvyšky z pestovania na balkóne a v záhrade

ź

Piliny a zvyšky z drevotriesky, lakovaného a natieraného dreva

ź

Nasekané konáre zo stromov a krovín

ź

Chlieb a iné pekárenské výrobky

ź

Piliny, hobliny a štiepka z čistého dreva

ź

ź

Zhnité ovocie a zelenina

Biologické odpady z drobnochovu – výkaly, podstielka, zvyšky
potravy

ź

Zvyšky z čistenia a spracovania ovocia a zeleniny (aj citrusy
a banány)

ź

Srsť z vyčesávania zvierat, uhynuté zvieratá a zvyšky zo zabíjačky

ź

Nerozložiteľné odpady (sklo, plasty, kovy, textil...)

ź

Znehodnotené potraviny (koreniny, strukoviny, obilniny...)

ź

Lieky a liečivá

ź

Usadenina z kávy, čajové vrecúška

ź

Farebne potlačený a voskovaný papier

ź

Škrupiny z orechov, kôstky a makovice

ź

Vata a tampóny z ošetrovania pleti

ź

Studený popol z čistého dreva

ź

Plienky a hygienické vložky

ź

Papierové vreckovky a obrúsky

Informačné tabule popisujú podmienky kompostovania
a spôsob zapojenia sa do komunitného kompostovania

Pletivo s okami do 1 cm na dne kompostéra zabráni
prístupu hlodavcov ku kompostovanému odpadu

