Kompostér - pomocník do každej záhrady a domácnosti.
Kompostér je vhodné umiestniť do polotieňa na rovnú plochu na záhrade tak, aby
nenarušoval estetický rámec okolitého prostredia a zároveň k nemu bol ľahký prístup.
Suroviny vhodné do kompostu: zvyšky rastlín, buriny, kvety, zemiakové šupky, lístie,
pokosená tráva, rozdrvené drevo, piliny, hobliny, kuchynský odpad (káva, škrupiny, šupky,
kôstky, zvyšky jedál), zemina z kvetov, trus a podstielka drobných zvierat (okrem psích a
mačacích), extrementy hospodárskych zvierat (obmedzené množstvo), slama a iné pozberné
zvyšky, popol z dreva, novinový papier, kartón, kôra stromov, handry z prírodných tkanín.
Do kompostu nepatria: lieky a liečivá, kovy, plasty, textil, sklo, farby, staré oleje, baktérie,
chemické postreky,obsah vrecka z vysávača, zvieracie kosti a mäso, mliečne výrobky, rastliny
s vysokým obsahom pesticídov.
Základné pravidlá pre správne domáce kompostovanie :
o Do spodu kompostéru ukladáme hrubý a vzdušný materiál, ktorý by nemal chýbať ani
vo vyšších vrstvách (vetvičky, slama, suché rastliny…) k zabezpečeniu prevzdušnenia
o Miesto na kompostovanie by malo byť prístupné za každého počasia
o Miešame vlhké so suchým
o Miešame"zelené s hnedým" - dusíkaté s drevnatým
o Porézny/ materiál s hutným
o Hrubší materiál je potrebné podrtiť
o K rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu kompostovaniu môžeme pridať
zrelý kompost alebo zeminu zvlášť keď kompostujeme väčšie
množstvo jednodruhového materiálu napr. trávu, lístie a pod.)
o Nezabúdajme kontrolovať vlhkosť
o Zo zlých surovín nemôže byť dobrý kompost
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