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1. Wstęp
Kompostowanie to proces rozkładu materii organicznej
przy udziale tlenu, polegający na rozkładzie substancji
organicznych. Biorą w nim udział bakterie, pleśnie, termofilne
promieniowce i pierścienice (dżdżownice).
Kompostowanie jest procesem złożonym, na który wpływają
takie czynniki jak: kompostowany materiał, temperatura,
dostępność tlenu, wilgotność materiału kompostowanego oraz
ilość i jakość mikroorganizmów kompostujących.
Produktem końcowym kompostowania jest humus – doskonały
nawóz dla roślin zawierający dużą zawartość azotu, fosforu,
wapnia i potasu.
Powtórne wykorzystywanie roślin w postaci kompostu znane
było już 4000 lat temu. Dla osób posiadających ogródki
działkowe i przydomowe ta metoda organicznego recyklingu
nie jest niczym nowym. Jednak niewielu z nich wie, że
również
kompostować
można
organiczne resztki pochodzące
z
domowych
odpadów
(np. obierki czy resztki
warzyw i owoców).
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2. Co można kompostować?
W kompostowniku można układać resztki roślinne
– pozostałości po cięciu, pieleniu, koszeniu trawnika
i oczyszczeniu terenu. Może więc to być:
 trawa,
 zdrewniałe fragmenty roślin,
 warzywa,
 zioła,
 owoce,
 chwasty,
 korzenie i przyschnięte kwiaty.
Ważne, aby materiał był czysty, tzn. nie posiadał oznak
chorobowych i objawów żerowania szkodników. Chwasty
powinno się umieszczać jeszcze przed kwitnieniem. Z resztek
z domu lub gospodarstwa przydatne są:
 skorupki jaj,
 fusy z kawy i herbaty,
 papier (niezadrukowany),
 słoma,
 popiół drzewny,
 resztki owoców
i warzyw.
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3. Zalety kompostowania
Zalety kompostowania:
 prosta technologia,
 zmniejszenie ilości odpadów (dzięki temu dbamy
o środowisko i własną kieszeń),
 uzyskanie własnego nawozu (który w sprzedaży
kosztuje nawet do 7 zł/kg), przy jednoczesnym
pozbyciu się odpadów,
 niskie koszty przechowywania gotowego nawozu.

4. Informacje ogólne
Tradycyjnie kompost ma postać pryzmy. Uzyskanie
takiego kompostu trwa dość długo (przeważnie koło
jednego roku), a sama pryzma nie wygląda estetycznie,
szczególnie w niewielkim ogrodzie przydomowym. Dlatego
warto samodzielnie wykonać kompostownik drewniany
lub kupić gotowy pojemnik na kompost z tworzywa
sztucznego. Zaletami takich kompostowników jest większa
estetyka oraz zabezpieczenie kompostu przed warunkami
atmosferycznymi.
Przydomowy kompostownik można zakładać od wczesnej
wiosny do późnej jesieni (temperatura powietrza musi
być powyżej zera). Podczas suchego lata należy pamiętać
o systematycznym nawilżaniu pryzmy, a zimą warto okryć
kompostownik liśćmi, matami słomianymi itp., aby nie
przemarzł.
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Najlepiej gdy miejsce do kompostowania składa się
z dwóch części. W jednej części gromadzimy materiał
do kompostowania, a w drugiej kompostujemy. Nie powinno
się bowiem dorzucać żadnych odpadków na przygotowany już
materiał kompostowy.
Pryzmy kompostowe najlepiej układać tak, aby warstwy
z dużą ilością azotu (wszystko, co zielone) przekładały się
z warstwami „węglowymi” (zdrewniałe części roślin). Kompost
powinien mieć dostęp powietrza – wtedy będzie się rozkładał
bez procesu gnicia, dlatego co kilka tygodni materiał warto
przerzucić.
WAŻNE!!!
Aby kompost był jak najbardziej wartościowy,
około 70-80% jego składników powinny stanowić
odpadki organiczne.
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5. Zakładanie kompostownika
– krok po kroku
Krok 1 – WYBÓR MIEJSCA
Kompostownik najlepiej założyć
na uboczu, ale niezbyt daleko
od domu i ogrodu, by nie było
problemu z noszeniem resztek
roślinnych. Drogę do niego warto
utwardzić, aby łatwiej się po
niej poruszać. Na ogół żaden
kompostownik nie wygląda zbyt
efektownie, więc warto wybrać
takie miejsce w ogrodzie, gdzie
pryzma nie będzie rzucała się w oczy.
W pobliżu kompostownika warto
posadzić rośliny, które – gdy się zazielenią
– świetnie go zamaskują.
Krok 2 – ZAKŁADANIE
Kompost tworzymy warstwami.
Na dnie kompostownika układamy
grubą 15-20-centymetrową warstwę
z gałązek i pędów – będzie ona pełnić
funkcję drenującą. Następnie
w celu wzbogacenia kompostu
o mikroorganizmy układamy
kilkucentymetrową
warstwę
torfu albo starego kompostu.
Potem naprzemiennie układamy
warstwy odpadów z gospodarstwa domowego i resztek
roślinnych (około 20 centymetrów)
oraz
5-centymetrowe
warstwy
ziemi.
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Krok 3 – ZRASZANIE PRYZMY
Pryzma powinna być zawsze
wilgotna, więc należy pamiętać
o systematycznym jej nawilżaniu.
To szczególnie ważne podczas
słonecznego, suchego lata.

Krok 4 – PRZYKRYWANIE
Kiedy pryzma kompostowa
osiągnie
wysokość
około
120 centymetrów, musimy
ją przykryć. Do przykrycia
pryzmy
możemy
użyć
dużych
liści,
świerkowych
gałązek, worków jutowych lub
kartonów. Zapewni to ochronę
kompostu przed bakteriami gnilnymi
i grzybami.

Krok 5 – PRZEMIESZANIE
W
sezonie
wegetacyjnym
powinniśmy za pomocą szpadla
lub łopaty dwa razy przemieszać
zawartość
kompostownika.
Chodzi o to, aby warstwy
wewnętrzne znalazły się na
zewnątrz, a zewnętrzne zostały
przełożone do środka (poprawa
stopnia napowietrzenia pryzmy).
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Krok 6 – UŻYCIE GOTOWEGO KOMPOSTU
Standardowo dobrze rozłożony nawóz
organiczny uzyskamy po około 8-12
miesiącach. Będzie on miał brunatne
zabarwienie,
gruzełkowatą
strukturę i wydzielał woń leśnej
ściółki. Aby uzyskać sypki
humus musimy przesiać go przez
sito ogrodnicze.

6. Jak przyspieszyć
kompostowanie
Aby przyspieszyć procesy rozkładowe i skrócić czas
potrzebny na uzyskanie pełnowartościowego kompostu,
możemy wprowadzić do pryzmy preparaty biodynamiczne,
sporządzone z ziół takich jak: krwawnik pospolity, rumianek
pospolity, pokrzywa, mniszek lekarski,
kozłek lekarski lub po prostu
wrzucać do pryzmy dżdżownice
zebrane na działce. Prostym
sposobem jest też wrzucanie
do
kompostu
liści
żywokostu
lekarskiego.
Najbardziej
wymagający
mogą
zastosować
dla
poprawienia
właściwości
pryzmy
kompostowej
i przyspieszenia jej rozkładu
specjalne biopreparaty dostępne
w sklepach ogrodniczych.
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7. Zastosowanie kompostu
Kompost stosuje się do nawożenia roślin ogrodowych zarówno
warzyw, drzew i krzewów owocowych, jak i roślin ozdobnych,
a także do ściółkowania. Może też być stosowany jako
składnik podłoża dla upraw warzyw oraz kwiatów rabatowych
i doniczkowych.
Kompost najlepiej zastosować jesienią. Jeżeli jest w pełni
dojrzały, wkopujemy go w glebę na głębokość około 30
centymetrów. Jeżeli natomiast kompost nie jest jeszcze
w pełni dojrzały, pozostawiamy go na okres zimy na
powierzchni gleby, a wkopujemy dopiero wiosną. Kompost
w pełni dojrzały możemy również bez obaw stosować na
wiosnę. Pamiętajmy, że regularne stosowanie kompostu
pozwala zachować żyzną, próchniczą warstwę gleby, czyli
bezcenny humus.
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8. Najczęściej popełniane
błędy podczas
kompostowania
 dodawanie do pryzmy kompostowej resztek roślin,
które były porażone przez choroby lub zaatakowane
przez szkodniki (mogą one być źródłem zakażenia
w kolejnych latach),
 dodawanie związków wapnia (wapń wprawdzie
przyspiesza rozkład substancji organicznej, ale niestety
również pozbawia ją bardzo potrzebnego azotu),
 umieszczanie kompostu w dołach lub zbiornikach
betonowych (niewskazane ograniczenie dostępu
powietrza),
 dodawanie materiału niedostatecznie rozdrobnionego
i układanie zbyt grubych jego warstw (co również
ogranicza dostęp powietrza),
 dodawanie materiałów skażonych metalami ciężkimi,
pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu
ruchu,
 dodawanie materiałów wcześniej konserwowanych
chemicznie.
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