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Ha kizárólag nedves konyhai zöldjavak
kerülnek a komposztálónkba, könnyen rothadási folyamat indulhat el, és kellemetlen
szagok keletkezhetnek. Ezért javasoljuk,
hogy a nedves anyagokra rétegenként szórjunk néhány marék faforgácsot vagy szalmát. Ezt a célt szolgálja a sövény- vagy
ágnyesedék is, amely az átszellôzés biztosításával akadályozza meg a túlnedvesedést.
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A komposztképzôdési folyamathoz leginkább levegôre, megfelelô nedvességtartalomra és hôre van szükség. A megfelelô –
közepes – nedvességtartalom elérése érdekében ajánlatos a komposztáló tetejét
mindig zárt helyzetben tartani. Így elkerülhetjük a csapadék által okozott túlnedvesedést éppúgy, mint a túlzott kipárolgás
következtében bekövetkezô kiszáradást.
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Faforgács: nincs rothadás
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Ötletek:
Helyezze ezt a kiadványt jól látható helyre pl. a hûtôszekrényére!
A konyhai zöldjavak külön gyûjtésére használjon fedeles tárolóedényt!
Aprítsa a komposztálóba kerülô anyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra!
Tartsa szem elôtt: a jó komposzt sokféle alapanyagból készül!
Forgatás

Rostálás

Felhasználás

Komposztálási

Információ:

www.hírkomposzt.hu
Olvassa Ön is országos,
elektronikus hírlevelünket!
Kiadja: Szike Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület Postacím: 1162 Budapest, Formás utca 41. Telefon/
fax: 409-0449 Drótposta: komposzt@komposztalok.hu Honlap: www.komposztalok.hu Írta: Gellért Miklós,
Eleôd-Faludy Gabriella, Szentirmai-Zöld Máté Fényképezte: Gellért Miklós Tördelés: Havasi Gábor Nyomda:
Folprint Nyomda (http://www.zoldnyomda.hu).
Megjelent 5.000 példányban, CYCLUS OFSZET papírra, melyet 100%-ig újrahasznosított hulladékpapírból, klórszármazékok és optikai fehérítõ felhasználása nélkül állítottak elõ. Ennek következtében
közvetlenül érintkezhet élelmiszerrel, illetve játékszerrel (BGA-Standard, Német Szabványügyi Hivatal). Ásványolajmentes, újratermelõdõ növényi olaj alapú, környezetbarát nyomdafesték. Izopropilalkoholmentes nyomtatási technológia. Vegyszermentes nyomóforma készítés.

Tevékenységünket
támogassa adójának

1%

-ával.
Közhasznú szervezetünk adószáma:

18174566-1-42

útmutató
Ami komposztálható, és ami nem
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A komposztálóba kerülhet:
Zöldségek, szárak, levelek

Tojáshéj

– pl. krumplihéj, káposztatorzsa,
kukoricacsutka, paprikacsuma stb.

– apróra összetörve

Gyümölcsök, héjak, magok
– fonnyadt, rothadt, penészes is
– a déligyümölcsök héja megmosva
(a mosás felesleges, ha bio vagy organikus)

Olajos magvak, csonthéjak
– avas, penészes is

Nyers gabonák, lisztek
– lejárt szavatosságú is

Kávé, tea, fûszer- és gyógynövények
– kávézacc szûrôpapírral együtt
– teafû, filteres tea címke és zsinór nélkül

Nem kerülhet a komposztálóba:
Hôkezelt ételmaradékok,
húsok, csontok

Vegyszerek, gombaölôszerek,
gyom- és rovarirtószerek

– odavonzhatja a kóbor állatokat,
rágcsálókat, legyeket

– ezekkel kezelt növények sem

– hervadt, elszáradt részek

Festetlen, fehérítetlen, natúr papír

Záptojás

– pl. tojástartó, hullámpapír, karton,
WC-papír-guriga stb.

– a fertôzést terjesztô legyek miatt

Haj, köröm, toll, szôr
Növényevô állatok ürüléke

– a fertôzést terjesztô legyek miatt

–
–
–
–
–

– alommal együtt, ha az természetes anyag

– emlôsök, halak, madarak stb.

Vágott virágok, szobanövények

(pl. faforgács, zeolit stb.)

Lomb
– lassan lebomló levelek is
(pl. dió, tölgy, platán stb.)

– a lombot helyben is hagyhatja
– a nagyobb mennyiségû lombot külön
komposztáljuk vagy mulcsozásra
használjuk

Levágott fû
– csak egy-egy rétegben,
kiszárítva vagy faforgáccsal, szalmával,
faaprítékkal keverve
(felesleges összegyûjteni, ha gyakran nyírjuk)

Gally, sövénynyesedék
– csak egy-egy rétegben, aprítva

Faforgács, szalma, faapríték
Fahamu (maximum 3-5% )

Ha aprít, gyorsít!

Húsevô állatok ürüléke
Állati tetemek
Cigarettacsikk
– a mûanyag füstszûrô nem bomlik le

Festett, fehérített papírok
– pl. újságpapír, színes papír, italos karton
szalvéta, egyéb nyomdatermékek stb.
(szelektíven gyûjthetô!)

Fémek
– pl. konzervdoboz, aludoboz, alufólia stb.
(szelektíven gyûjthetô!)

Üvegek
– pl. üvegpalackok, ablaküveg stb.
(szelektíven gyûjthetô!)

Mûanyagok
– pl. mûanyag palackok, fóliák,
zacskók stb.
(szelektíven gyûjthetô!)

Pelenka
Gyógyszerek
(a lejárt szavatosságú
készítményeket
leadhatjuk
a gyógyszertárakban)

Textíliák, kötöttáruk
(mivel rendszerint vegyi
festékekkel kezelik,
kivéve az organikus
termékeket)

Egyéb veszélyes hulladékok
elemek, akkumulátorok
izzók, fénycsövek
festék, olajok, oldószerek
gumiabroncsok
számítástechnikai, elektronikai hulladékok
(a veszélyes hulladékokat leadhatjuk
a hulladékudvarokban)

