
Komposztálási hírlevél 
Miért komposztáljunk? - Mert komposztálni jó! 

 
Az év során a kertünkben keletkező úgynevezett "zöldhulladék" valójában nem érdemli meg a hulladék 
nevet. 
Tavasszal általában több zöld színű, magas nitrogéntartalmú nyesedék keletkezik a sövény- és fűnyírások 
nyomán. Ősszel, lombhullás után gyakran füstbe borul a település az avarégetés miatt. Ősszel sorra kerülő 
kerti munkák során rengeteg magas széntartalmú, barna színű hulladék keletkezik, faágak, gallyak, 
egyebek. Általában ezeket is a tűz emészti meg, jócskán terhelve ezzel a környezetet és a szomszédok 
tűrőképességét. 
Mindenki igyekszik gyorsan, "kulturáltan" megszabadulni ezektől a haszontalannak vélt anyagoktól. Ha 
jobban belegondolunk, a természet sokkal kulturáltabb és hasznosabb módon oldja meg ezt a feladatot, 
csak idő kell hozzá és az, hogy ne akadályozzuk meg benne. Sőt, ha lehet, inkább segítsük! Erre kiváló 
módszer a házi komposztálás!  
Nézzük meg, mi is történik valójában, mikor a fenti rapid megoldásokkal pucoljuk ki kertünket? 
Rengeteg értékes tápanyagot - makro- és mikroelemet - távolítunk el (növényi hulladék formájában) 
szándékosan a földünkből. Az így elveszett értékes tápanyagokat műtrágyával kell pótolni, hogy a kedvenc 
növényeinket virágzásra bírja. Pedig nem kellene ennek így történnie! 
Hiszen az erdőkben természetes módon zajló humuszképződési folyamatok során az elbomló növényi 
részek folyamatos tápanyagellátást biztosítanak az ott élő növények számára.  
A kertünkben összegyűlt zöldhulladék felhasználásának természetes módja tehát a komposztálás!  
Nem kell hozzá más csak egy kis hely, megfelelő komposztáló edény és idő. No meg egy kis jókedv, 
mellyel pikk-pakk a komposztáló ládába pakoljuk rétegenként az összegyűjtött, felaprított gallyakat, 
ágacskákat - majd gyepnyiradékot, a konyhában keletkező zöldség-és gyümölcsmaradványokat és 
egyebeket. Csupa "haszontalan" dolgot, amelyek 9-12 hónap múlva mégis a mi kertünket táplálják majd 
érett komposzt formájában. Egy különleges folyamat elindítói lehetünk. A szemünk előtt válik ugyanis a 
konyhai szerves hulladékból, a zöldségfélék, virágok szárából, a fűnyiradékból, a lehullott falevelekből, a 
levágott, összeaprított gallyakból élő, humuszban gazdag talaj. 
Amit a növény fejlődése, terméshozása közben felvesz a talajból, annak egy 
részét érett komposzt formájában már a következő évben visszajuttathatjuk. 
Ezzel nemcsak a vásárolt trágya árát tudjuk megspórolni, de olyan természeti 
körforgalom részesei lehetünk, ami egy környezetére figyelő és védő 
embertől elvárható. 
 

Milyen anyagok komposztálhatóak?  
Egy átlagos háztartásban nap, mint nap keletkezik komposztálható hulladék. 
A következőkben felsorolunk pár példát, hogy segítsük a környezettudatos 
életmódot. A konyhai és ház körüli hulladékok nagy része komposztálható, 
ilyen például a főzés során keletkezett zöldség- és gyümölcsmaradék, a 
szobanövények elszáradt ágai, levelei, a reggeli kávézacc vagy használt 
teafű, de a kenyér- és tésztamaradék és a összetört tojáshéj is ide sorolható. 
Ha tartunk kisállatot, a használt forgács, vagy csutkaalom is nyugodt szívvel 
komposztálható, sőt még a porzsák tartalma is. A kertből származó 
hulladékok közül felhasználhatjuk az lombhulladékot, lenyírt füvet. Vannak 
olyan hulladékok is (természetes vagy mesterséges) melyek nem 
komposztálhatóak. Ilyen az építkezési hulladék, vegyszerrel kezelt fahulladék, illetve a húsok, a dió- és 
akácfa, és a súlyosan fertőzött növények (rovarfertőzés, egyéb betegség). 
 
Kinek ajánljuk a komposztálást?  
A komposztálás egyszerű művelet, bárki könnyedén elvégezheti, nem igényel sok időt vagy erőfeszítést, 
csupán egy kis odafigyelést. A lebomló hulladék házi felhasználása sok előnnyel jár, hiszen 
megspórolhatjuk a pénzt a drága műtrágyákon, ha a saját humuszunkat használjuk fel, illetve a környezeti 
terhelést is csökkentjük, hiszen a hulladék nagyüzemi válogatása idő és energiaigényes folyamat. Így a 
komposztálás a nagy kerttel, a kisebb konyhakerttel vagy a kis udvarral rendelkezőknek egyaránt ajánljuk, 
hiszen a növények mellettünk élnek, gondoskodnak rólunk, így ők is megérdemelnek egy kis 
gondoskodást.    

     Tegyünk együtt a tisztább holnapért! 
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