
Tiszta életet egy tiszta világban!

K örnyezetvédelm i 
és V ízügyi
M inisztérium

Ez a rovat a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium támogatásával jött létre.

írta: Fliegl M ónika, rajzolta: Mirtse Áron

Konyhából a virágcserépbe
A Kiskakas a komposztkészítésről mesél

— Kiskakas barátom, azt ígérted, meg

tanítod nekem, hogy készíthetek kom- 

posztot a konyhában, kertben keletkező 

hulladékból. Menjünk ki a kertbe, lás

sunk hozzá!

—Várj egy kicsit, BotAnika! N éhány 

dolgot tudnod  kell, m ie lő tt nekilát

nánk. Tudod-e, m i a kom poszt, és 

hogyan alakul ki?

— Gondolod, éppen én nem tudom!?

A  komposzt tápanyagban gaz

dag, jó  szerkezetű föld, ami 

a szerves anyagok lebomlásával 

alakul ki.

-  így van. A kom poszt neve 

a latin com positus szóból 

szárm azik, ami annyit jelent: 

összetett. Alapanyaga növényi 

eredetű konyhai vagy kerti 

hulladék, amit kü lö n 

böző apró állatok

-  m in t a földigiliszta 

vagy az ászkarák — fel 

aprítanak, m ajd bak tériu 

m ok, gom bák bontanak  le, 

így m ár nektek, növényeknek 

is könnyen „fogyasztható” .

— Akkor lássuk, mire lesz szükségünk!

-  Először is kell egy hely. A lebontó 

szervezetek akkor végzik jó l a m un

kát, ha megfelelő körülm ényeket te 

rem tünk  nekik. Szeretik a nyirkos, 

m eleg helyet, de nekik is szükségük 

van levegőre. A  kom poszto t rakhat

ju k  dom b form ában (prizm a), vagy 

készíthetünk fából rácsos szerkezetű, 

jó l  szellőző ládát is. Kertészeti bo l

tokban is lehet kom posztálóedényt 

kapni. Sőt van olyan edény is, am it 

zárt helyen, például pincében hasz

nálhatunk. É n  a m agam  részéről 

a dom bot szeretem  leginkább, azon 

lehet jó k a t kapirgálni!

— A  nagy körtefa árnyékában éppen jó  

helyen lesz! Ha ültetünk mellé som

vagy fagyalsövényt, az egy-két év múlva 

szépen eltakarja a kert felől.

Komposzt-bár -  Gyertek, virágocskáiml 
Kukac bácsi készített nektek 
finom tápanyagotl

Nagyon örülünk, hogy sokan válaszoltatok az első részben feltett kérdésekre! A beküldött válaszolók 
közül a szerencsések, akik Sünis szatyrot nyertek: Horváth Borbála (Budapest), Vadler Júlia, Emma és 

Vilmos (Budapest), Varga Márton (Miskolc), Rózsás Gyöngyi (Sopron), Kovács Andrea (Miskolc). 
Az éves előfizetést a sorozat végén, az összes beküldő között sorsoljuk ki.
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Mit vigyünk a komposztra?
Gyümölcs és zöldséghulladék, nem 
magzó kerti gyom, kerti növények 
szára, levele, levágott faágak, 
faforgács, nem festékes papír, kar
ton, kávézacc, teatű, levágott fő, 
összetört tojáshéj, növényevő állatok 
alma, trágya, fahamu, tőzeg, törköly, 
szalma.

A déligyümölcsök, citrusfélék 
hóját tartósításként erős vegysze
rekkel kezelik, amelyek elpusztítják a 
lebontást végző élőlényeket. Ilyen 
hulladékot csak alaposan megmos
va tegyünk a komposztra!

NE tegyünk a komposztra:
Állati eredetű hulladékot (kivétel a 
tojáshéj, apróbb csontok), húsevők 
ürülékét, nem lebomló szemetet 
(műanyag), üveget, vegyszereket, 
festékes papírt, festett, pácolt fát, 
fertőzött, beteg növényi részeket.

A forgalmas utak mentén a növé
nyeken megtapadhat a nehéz
fémekkel szennyezett por, innen 
származó anyagot sem érdemes 
használni. Fenyő, gesztenye és dió 
levelét lehetőleg ne használjuk, 
bomlásukkor káros anyagok 
szabadulhatnak fel.

Komposztjavításra alkalmas 
gyógynövény a csalán, a cickafark; 
ezekhez adhatunk kamillát, útifüvet, 
tölgyfakérget, macskagyökeret. 
Gyógynövénypor készítése: a 
gyógynövényeket 30-35 C°-on, 
szellős, árnyékos helyen meg
szárítjuk, kézzel összemorzsoljuk, 
egyenlő arányban keverjük.
A gyógynövényport a földtakarás 
előtt szórjuk a halomra. 
Gyógynövényoldat: A gyógynövé
nyeket zománcozott edénybe vagy 
fahordóba rétegezzük, téglával vagy 
deszkával nyomjuk le. Annyi vizet 
öntsünk rá, hogy ellepje, az edényt 
fedjük le, de ne légmentesen. 3-4 
napig meleg helyen erjesszük. A 
nyert oldatot szőrjük le, és kb 100- 
szorosára -  lehetőleg gyűjtött eső
vízzel -  hígítva használjuk. A gyógy
növényoldatot 20-30 centiméteren
ként fúrt lyukakba öntjük. Az eset
legesen megmaradó oldatot lefedett 
edényben tárolhatjuk.

Jó kapirgálást kíván a Süni!

— Kezdjük a szerszámoskamrában! 
Kell egy lapát, vasvilla, gereblye, lo
csolókanna. Ha m inden megvan, in
dulhatunk. Ássunk 20-25 cm-es ár
kot a tervezett domb alján, ebbe fek
tessünk hosszában vékonyabb ágakat. 
Ez a csatorna elvezeti a komposzt 
aljáról a felesleges vizet, így nem  fog
nak az anyagok rothadásnak indulni. 
Erre az alapra rétegezzük az anyago
kat. Akkor lesz jó  a komposzt, ha a 
nedves és szárazabb anyagokat elke
verve rakjuk fel. Nedves a konyhai 
hulladék, friss kerti gyom, vágott fű. 
Száraz a karton, faforgács, fakéreg, 
szalma, széna. Ha a nedves anyagokat 
nem  tudjuk szárazzal keverni, 
szikkasszuk meg, m ielőtt a dombra 
tennénk! Ha a növényi anyagok már 
kb. 20 cm vastagon vannak,
fedjük be vékonyan földdel.
— M ihez kell a kanna?

— Nyáron a nagy melegben időnként 
a domb felszínét meg kell nedvesíte
ni, hogy a lebontó szervezetek folya
matosan dolgozhassanak. De ha iga

A háztartási hulladék 20-30 %-a komposztálható lenne, ha külön 
gyűjtenénk. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg szeméttelepeken lerakott -  és 

káros anyagokkal szennyezett -  szemét egyharmada-egyötöde fel
használható lenne a növénytermesztésben. Öt szeméttelepből egy 

feleslegessé válna, és csökkenne a műtrágyák használata is.

zán finom földet szeretnél, készíthet
sz gyógynövényes oldatokat is. Ezek 
növelik a komposzt tápanyagtartal
m át, segítik a komposzt érését. H a 
már a tápanyagnál tartunk: földtaka
rás előtt felhalmozhatunk egy-egy 
réteg szarvasmarha- vagy lótrágyát.
— És én mikor ültethetem végre „asztal

h o z” a gyerekeimet?

— Kedves BotAnika, arra kicsit még 
várnod kell! A komposztot először 
három hónap múlva átforgatjuk, 
megkeveijük, télire lombbal vagy ju 
tazsákkal lefedjük. Érett kom poszt- 
föld csak egy év múlva lesz belőle, de 
akkor szétteríthetjük a földön, vagy

virágcserépbe tehetjük, és jöhet
nek a növények!

Műtrágya
•  Az esővízzel gyorsan kimosó
dik, nitrátokkal terhelve meg a 
felszín alatti és a folyóvizeket
•  Nem, vagy csak kevés m ikro
elemet tartalmaz

• Gyorsan épül 
be a növények
be, ezzel a ter
mészetesnél 
gyorsabb 
növekedésre 
serkentve 
azokat

Komposzt
• A nagyobb szemcsék és a fo
lyamatos bomlás miatt hosszan 
megtartja a tápanyagokat
• Sok mikroelemet tartalmaz
• Lassan, folyamatosan épül be 
a növényekbe, meghagyva a nö
vény természetes bioritmusát
• A földön elterítve megóvja a 
talajt a kiszáradástól
• Biztos táptalajt ad a növények 
fejlődését segítő -  pl. nitrogén- 
megkötő -  mikroorganizmusok 
számára
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