
KOMPOSZT



Mi a komposzt?
• Komposztnak nevezzük a komposztálásból származó, 

szilárd, morzsalékos, sötétbarna színű, földszerű, 
magas szervesanyag-tartalmú anyagot.

• Amely szerves hulladékokból, maradványokból, 
elsősorban mikroorganizmusok, valamint a talajlakó 
élőlények tevékenységének hatására jön létre, 

megfelelő hatások (oxigén, megfelelő 
nedvességtartalom) mellett.



A jó komposzt
• A komposztérlelésre alkalmas anyagok választéka igen 

nagy, mégis gondosan kell megválasztani, hogy milyen 
szerves hulladékot használunk fel a komposzt 
készítéséhez. 

• Jó alapanyag a metszéskor levágott nyesedék, a 
szőlővessző, a nyári hajtások, a gyomnövények, a 
nádtörmelék, a törköly, a kemény fákból származó 
fűrészpor stb.

• Az alapszabály az, hogy csak egészséges, betegségektől 
(penész, rothadás) mentes anyagok kerüljenek a 
komposztkazalba, illetve a komposztálóba.

• Jól bevált szabály az, hogy olyan a komposzt, mint a 
szendvics: minél többféle anyagból áll, annál jobb!

• Felhasználható komposztálásra a konyhai hulladék, a 
burgonya, a dinnye, a bab és a borsó héja, a kifőzött 
tea, a kávézacc, a tojáshéj, sőt a fatüzelésű kályhák 
hamuja is.



Mire jó a komposzt?

• Első sorban azért, mert benne a szükséges tápanyagok lekötött formában vannak 
ugyan, mégis a növények folyamatosan felvehetik őket. Ez az óriási előnyük a 
műtrágyákkal szemben, amelyek csak addig elérhetőek a növények számára, 
ameddig egy kiadós eső be nem mossa őket a talaj mélyebb rétegeibe.



Mi komposztálható?

• konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, krumpli, tojáshéj 
(összetörve), kávézacc, tea-filter tartalma (sajnos a teafilterek is 
tartalmaznak műanyagot!) vagy tealevél, elhervadt, vágott virág, 
elszáradt cserepes növények;

• kerti hulladékok: elnyílt virágok, lehullott gyümölcs- és zöldség, ágak, 
gallyak, lombok, fűnyesedék, kerti gaz;

• egyéb hulladék kis mennyiségben, aprítva: kezeletlen fa,(nem 
festékes, nem szennyezett) papír,

• karton, haj és köröm, fahamu.



Mi nem komposztálható

• Főtt ételmaradékot - főként húst és halat, mártásokat és levesmaradékokat -, 
kenyeret és csontokat, mert ezek gyakran tartalmaznak adalékokat, illetve 
fertőzésveszélyesek.

• a faszén hamuját, üveget, fémet és műanyagot, színes újságot, pelenkát, a 
porzsák tartalmát;

• veszélyes anyagokat, úgymint: fáradt olajat, használt sütőzsiradékot, 
vegyszereket, festéket, elemet, növényvédő szert, gyertya maradékot.

• A felirat ellenére szigorúan tilos a lebomlónak nevezett bevásárlószatyrokat a 
halomra hordani, mert azok ugyanúgy műanyagból készülnek, csak szétporladnak, 
ezzel beszennyezve a komposztot (a kapható "környezetbarát" zacskók kb. 95% 
ilyen).



Iskolai komposztalás

• Lehet komposztálni.

• Ha megettünk egy almát vagy egy körtét akkor a csutkáját lehet komposztálni.

• Tojásos ételek után a tojáshéjjat is lehet.

• Elhervadt virágokat is lehet.

• Lehullott ágakat,gallyakat is lehet.

• Karton papírokat is lehet.



Köszönöm a figyelmet!

• Készítette: Vidovszky Blanka


