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SZEMÉTBŐL FEKETE ARANY 

Az élelmiszerpazarlás kapcsán már megismerhettük az elkerülhető és a lehetségesen elkerülhető 

élelmiszerhulladékok fogalmát, melyek főként héjakat, magokat, csontokat jelentenek. Azonban még 

ezeknek a növényi és állati részeknek sem kell feltétlenül a kukába kerülniük, hiszen néhány szabályt 

betartva komposztálással újrahasznosíthatók! 

A komposztálás a kertművelésben már régóta alkalmazott módszer, egy olyan humuszképző folyamat, 

amely lebomló, szerves anyagokból áll, és élőlények hozzájárulásával, levegő, valamint nedvesség 

hatására megy végbe. A komposzt tehát nem más, mint a komposztálásból származó, sötét színű, 

morzsalékos anyag, melynek magas a szervesanyag-tartalma, s ezáltal kiválóan alkalmas természetes 

trágyázásra, talajjavításra.  

 

A kép forrása: nkp.hu 

A házi komposzt aranyat ér, de néhány nem odaillő dologgal könnyen el is rontható. Nézzük tehát, mi 

kerülhet a komposztba, és mi nem? 

Mi komposztálható? 

- Nyáron a levágott fűnyesedék azonnal mehet is a komposztba! 

- A naponta létrejövő konyhai hulladék, így a zöldségek héja, tojáshéj, kávézacc szintén 

komposztálható. 

- A kerti növények levágott szárai, hajtásai, gallyak, lehullott falevél is jó alapanyagként 

szolgálnak. A gyomok – néhány kivételtől eltekintve – szintén mehetnek a komposztra. 

- Az elhervadt virágcsokrot, az elhasznált virágföldet, a levágott hajat, a papírt, nyugodtan 

dobjuk a halom tetejére. 
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Mi ne kerüljön a komposztba? 

- A déli gyümölcsök héja általában nagyon sok tartósító- és növényvédő szert tartalmaz, ezért 

ne tegyük a komposztba. 

- Szintén ne tegyünk bele agresszív, gyökérről szaporodó gyomokat, mert ott is tovább 

szaporodnak. Ugyanezen okokból ne vegyítsünk bele beteg vagy fertőzött növényt! 

- Soha ne kerüljön a komposztra hús, hal, bármilyen hőkezelt ételmaradvány vagy mesterséges 

anyag. 

 

A kép forrása: nkp.hu 

A komposztálásra számos technika létezik (komposztáló kas, réteges eljárás, keveréses eljárás), 

kezdőként egy egyszerű fakeretben is végezhető a művelet a kert egy árnyékosabb pontján. Az 

anyagokat érdemes berakás előtt összeaprítani, s nagyon fontos, hogy a komposzttelepet 

folyamatosan kissé nedvesen tartsuk. A halmot úgy alakítsuk ki, hogy az alja és oldalai átengedjék a 

levegőt, érdemes bele 20 centiméterenként 1-1 ujjnyi laza földet is keverni. A komposzt érésének 
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folyamatát levegőztetéssel, átkeveréssel gyorsíthatjuk, így nyáron akár már 6-8 hét után is 

visszajuttatható az értékes tápanyag a talajba. 

Szerencsére azoknak sem kell lemondaniuk a komposztálásról, akik lakásban, városias környezetben 

élnek. Az egyszerű, úgynevezett „gilisztakomposztálótól”, a modern, kifejezetten erre a célra fejlesztett 

komposztáló edényekig számos lehetőség kínálkozik a beltéri komposztálásra is, ráadásul a 

kellemetlen illatok is megelőzhetők. Napjainkban egyre népszerűbbek a városokban az úgynevezett 

közösségi kertek, ahol nemcsak együtt kertészkedhetünk szomszédainkkal, de a komposztálást is 

együtt végezhetjük! 

Ön már mindent tud a komposztálásról? Tesztelje tudását az alábbi linken: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP7BBjf3dtDV84xQk8w2HgGlc6pasOixxnE17rRRMt7ce

Ehg/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP7BBjf3dtDV84xQk8w2HgGlc6pasOixxnE17rRRMt7ceEhg/viewform?usp=sf_link
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