és fogyasztási [ehetősé9eket népszerűsítő,
terjedósü ket e[ősegítő mintaprojektek
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Kedves Környezettudatos Barátu nk!
Köszönjük, hogy 0nök is óvják környezetüket!
A kukába dobott háztartási huttadék csaknem egyharmada olyan szerves a[apanyag,
me[ybő[ a kerti- és szobanövényeink számára nélkü[özhetetlen tápanyagokban gazdag humuszt készíthetünk.
Miért jó a komposztálás?
A növényi- és áttati hultadékokbót rendkívü[ értékesanyagok keleikezhetnek, ami tökéletesen a lkaImas a ká r vi rá gfö[d nek, a ká r konyhakert trá9yázásá ra.

Mia komposzt?
A komposzt szabad szemmel nem látható étőtények, úgynevezett ,,mikrobák" áltat

növényi- és átlati eredetű huttadékokbó[ etőátlított anyag, ame[y tápanyagban rendkívüt dús, hozzájárul, növényeink táp[á[ásához, gyorsabb fej[ődésóhez és egészsé9éhez.

A komposztátás etőkészítő tépései:
Készítsünk e[ő egy helyet a komposztátó [ádák számára, ahoI kotl,égánk összeszere[i
a tádát. A hety tegyen árnyékos és ne áLtjon vízben még a tavaszi- ésőszi időszakokban sem.

Mi kerüthet a komposztátóba?
- a konyhábóL és a háztartásból: zöldségtisztítás hutladékai, krumpl,i, gyümötcs
és tojáshéj, káposzta és sa[áta[evé[, olajos magvak, csonthéjak, kávé és teazacc,
hervadt virág, növények elszáradt levelei, növényevő kisátlatok ürüiéke a faforgácsha[ommaI együtt, to[[, szőr, papír kis mennyisé9ben [selyempapír, tojásdoboz
feldarabolval, gyapjú, pamut és [envászon feldarabolva szintén kis mennyiségben.
- a kertbő[: [enyírt fű, kerti gyomok Ívirá9zás etőtt), fatevé[, szaIma, összeaprított
á9ak, gattyak, elszáradt virá9ok, pal,ánták, l,ehut|,ott gyümölcs, faforgács, tűrészpor.

Mi NEM kerüthet a komposztátóba?
- festék, [akk, otaj és zsírszármazék
- szintetikus, illetve [e nern bomtó anyagok [műanyag, üveg, cserép, fém)
- ételmaradék,hús, csont - bár ezek lebom[anak, ne kerüljenek a komposztálóba a
kóbor áttatok, rágcsá[ók és a fertőzéseket terjesztő l,egyek miatt
- elhu[[oti állattetemek, húsevő áltatok alma - szinién a fertőzésveszély miatt
- gyógyszer, cigarettacsikk, textíliák, kötött áruk, vegyszerek, gombaötő szerek,
gyo m - és rova ri rtós zer ek, g u m ia b ro n c s, izzők, f é nycsöve k
- festett, fehérítettpapírok Ip[., újságpapír, színes papír, szatvéta)
- veszélyes, magas nehézfém iartatmú anyagok Inagy forgatmú utak me[[őt származó növényi huttadék), e[em, akkumulátor, porszívó gyűjtőzsákja

Aprítás
A gyorsabb lebomlás érdekébenajánlatos a komposztátóba kerül,ő anyagokat 5 cmnél, kisebb darabokra aprítani.
A kom posztátó

f

ettöttése

durva anyagot, p[. faaprítékot, hogya levegőzést a[u[ró[ biztosítsuk. Erre - ha már korábban is készítettünk - rakjunk egy kevés komposztot
a folyamat gyorsabb beindítása érdekében,de enél,küI. is megfel,el,ő minőségű komposztot készíthetünk. Erre rétegezzűk a konyhából, és a kertből kikerü[ő kütönböző
íajtájúszeryes hulladékokat, majd újabb adag faapríték,amire jöhet a zötdség- és gyümölcshulladék újra. Zötdebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hutl,adékra fásabb,
szárazabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk, ne túlozzuk e[ a magasabb víztarta[mú anyagok mennyiségét [p[.: romlott barack, megbarnu[t banán, stb,)

A iáda atjára tegyünkva[amilyen

Keverés
Az álta[unk átadott [ádákban
keverni az anyagokat.

-

azok kiatakításának köszönhetően

-

nem szükséges

A nedvességtartalmat a marokpróbávat tudjuk ellenőriznil
Ha a komposzt összenyomva
- vizet ereszt, tú[ nedves
- ha összetapad, optimátis

- ha szétesik, akkor tú[ száraz.
Ha mindent jó[ csináttunk, akkor akár 3 hónap atatt kivá[ó komposztunk lehet, e[[enkező esetben az egész folyamat egy évig is eltarthat.
Minét többf é[e anyagot keverünk össze, anná[ biztosabb, hogy jó minősé9ű komposztot kapunk vé9termékként.
Mit tegyünk azért, hogy a komposztálás ne jelentsen többletmunkát
- Egy új hutl,adéktáro[ót helyezzünk a [akásba, amibe csak a biohuttadékokat gyűjtsük.
- Ne tegyünk bele olyan anyagot, ami nem kerülhet a komposztátóba [pt.: halpuco[ás maradéka].
- Ürítsük naponta-kétnaponta a biohu[[adékos edényt a komposztá[óba.
-Amennyiben túlzottan sok a romlott gyümötcs, á[[ati eredetű anyag Ip[.: túról a
komposztá[óban, tegyünk be[e faaprítékot, [ehu[[ott íaleve[eket vagy levá9ott füvet.
- A l,áda a[járótvegyük ki a kész komposztot, kézi kislapátta[.

Mire hasznáthatjuk a komposztot?
- konyhakertben kitűnő anyag a talajjavításhoz
- ültetéskor a növények a[á kerütő földbe lehet keverni, fejirágyázásként
- [akásokban virá9cserepekbe, balkon[ádákba rakhatunk betőte.

Eredményes munkát kívánunk Önnek!

Nógrádkövesd Közsé9 Önkormányzata
2ó91 Nógrádkövesd, Madách út 1.
1el,.:351378-621
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A p.ojékt az Európai Unió támogatásáva[,
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