Kompost
Víte, že kuchyňský odpad, tvoří až 40 % hmotnosti směsného
odpadu? Jedná se přitom o materiál, ze kterého může
vzniknout kvalitní hnojivo pro rostliny.
Jak začít jednoduše kompostovat ve 3 krocích (i bez kompostéru)

1) Miska
Připravte si do kuchyně nádobu s víkem na odpad (misku, starý hrnec
s pokličkou, malý kyblík…), s objemem dle toho, jak moc vaříte.
Pro 4člennou rodinu, co ráda vaří zeleninu a jí ovoce, je ideální objem 1 litr.
Frekvence vynášení je pak jednou za den. Když bude odpad stát v kuchyni
déle než 2 dny, stanete se snadno chovatelem octomilek.

2) Místo
Najděte na zahradě vhodné místo, kam můžete odpad začít sypat. Postupně
vám vznikne hromada a v ní kompost. Nemusíte k tomu mít kompostér.
Ten má v mnohém sice své výhody, ale kompostovat lze i bez něj. Ideální
místo je trochu v polostínu, tak do 20 m od dveří, aby se cesta s odpadem
nestávala výpravou na několik hodin. Místo by také mělo být mimo relaxační
zónu vašeho pozemku. Nebojte se toho, nic není definitivní a hromada se dá
snadno přemístit. Na druhou stranu, kdo by se s tím chtěl furt tahat.

3) Mám to!
A máte hotovo. Průběžně noste odpady na hromadu. Pokud se nechcete stát
echt odborníkem na kompostování, nemusíte minimálně rok dělat nic dalšího.
Až se vám bude zdát hromada příliš velká, určitě ne dřív než po roce, můžete
přistoupit k bodu „Co s hromadou, když je moc velká?“

Co s hromadou,
kdyz je moc velká?
Gratulujeme, dostali jste se do dalšího
levelu kompostování. Pokud hromadu
máte déle než rok, pravděpodobně jsou
už obzvláště zbytky naspodu zpracovány
na kvalitní domácí hnojivo. Můžete vrchní
nezpracovanou vrstvu přehodit vedle a tu
spodní použít pro své záhony, květináče,
stromky, keře.

Co lze dávat na
hromadu á la
kompost?
Krom zbytků ovoce a zeleniny můžete na
svůj kompost dávat i čajové sáčky, logr
z kávy, papírové ubrousky, kartony z vajíček,
zbytky jídla – s těmi ale opatrně, může to
přilákat divou zvěř.

Nejjednodussí kompostéry na svete?
Kompostér z pletiva

Paletový kompostér

Kompostování v pytlích

Kompostér z drevených desek

Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

