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KEDVES KŐBÁNYAIAK!
Köszöntöm Önöket, Budapest legzöldebb kerületének polgárait!
Köszönöm, hogy közösen óvjuk környezetünket, hiszen azzal, hogy kezükbe vették
kiadványunkat, máris elindultak a fenntarthatóság útján.
Kisokosunkból megtudhatják, miért és hogyan érdemes komposztálni és azt is, hogy
miként tudják a kész komposztot használni.
Miért is jó az önkormányzatunknak, ha minél többen komposztálnak Kőbányán?
Azért, mert a komposztálás a környezettudatos életmód része, csökkenti a
háztartásokból elszállítandó hulladék mennyiségét, ezáltal annak költségét. A
szemünk előtt mehet végbe a természet önfenntartó körforgása, aminek nagyon
fontos szemléletformáló, környezeti nevelési hatása van a jövő generációjára nézve is.
Komposztálásukkal inspirációt nyújthatnak másoknak is, a közös projekt által pedig
tovább épülhet közösségünk is!
Biztatom tehát Önöket: vágjanak bele és komposztáljanak! Mi adjuk hozzá az
eszközöket, Önök pedig a lelkesedésüket, az odafigyelésüket és az idejüket!

AZ EREDMÉNY PEDIG MINDANNYIUNKÉ!

D. Kovács Róbert Antal
Kőbánya polgármestere

MI A KOMPOSZTÁLÁS?

Biokémiai folyamat, amikor különböző mikroorganizmusok (baktériumok, gombák)
enzimek, oxigén és hő segítségével lebontják a szerves anyagokat. Ez az évszaktól és
a külső hőmérséklettől függően több hónapot vesz igénybe. A folyamat egyenlőtlen
hőfejlődéssel jár, ezért időszakosan át kell forgatni a komposztáló láda tartalmát.
A kész komposzt tápanyag visszapótlásra, trágyázásra kiválóan alkalmas, de nem
virágföld, össze kell keverni termőfölddel!

HOL HELYEZZÜK EL A KOMPOSZTÁLÓT?

Lehetőség szerint félárnyékos helyen, lakóház közelében, közvetlenül a talajra,
ideális feltétellel a folyóvíz- és villanyáram csatlakoztatásra, valamint figyelve a
ráláthatóságra. Fontos a jó szellőztetés és jó, ha le tudjuk fedni.

MI KERÜLHET A KOMPOSZTÁLÓBA?
• avar
• fahamu (a széntüzelésből származó salak azonban nem ajánlott)
• éppen nem virágzó gyomnövény, fűszernövény
• gyümölcshéj, gyümölcs-maradék
• kávé - és teazacc
• lomb- és gallyhulladék
• papírhulladék
• sövények, bokrok nyírásából származó nyesedék
• zöldség- és tojáshéj
• vágott fű

Forrás: www.humusz.hu

MI NEM KERÜLHET A KOMPOSZTÁLÓBA?
• fém
• éppen virágzó gyom
• műanyag
• nagyobb ág, fatörzs (Nagyon lassan bomlanak el,
érdemes ágdarálóval felaprítani őket, de készíthetünk
belőlük mulcsot is.)
• olajos ágú növény, diólevél (A komposzt PH-értékét
tehetjük vele tönkre. Ezért érdemes őket külön
komposztálni (a fenyő komposztálási ideje 7 év is lehet.)
• szennyvíz
• vegyszeres vagy vegyszerrel szennyezett
zöldhulladék
• vegyszerrel kezelt déligyümölcs
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