
Komposztálás 
 
  

 

A jó komposzt elviselhetı szagú, és csak ritkán csalogatja a nemkívánatos állatokat. 
A halom kialakításának, valamint a komposztföld hasznosításának kérdéseire az 
alábbi 10 alapszabály adja meg a választ: 
 
1. A komposztálandó anyagokat ne földbe ásott gödörbe győjtsük, hiszen akkor nem 
szellızik kellıen át. Levegı nélkül a komposztból rothadó szemétdomb lesz. 
 
 
 
2. A természetes talajon álló, épített, komposzt a megfelelı. 
A test csonka kúp kialakítása és az alsó alaplap perforált része 
biztosítja az oxigén cirkulációját, a szükséges nedvesség-tartalmat 
és szellıztetést az aerob lebomlási folyamat alatt 
alulról az edény alján kialakított furatokon keresztül bejutnak a földlakó 
élılények (pl. giliszták), oldalról átjárja a levegı, felül pedig 
könnyedén utántölthetjük. 
 
 
 
 
3. A komposztálandó anyagokat érdemes rétegesen elrendezni. A metszésbıl 
származó nagyobb gallyakat rakjuk legalulra, erre következzen az egyre finomabb 
főnyesedék. Tömöríteni nem szabad. 
A magvaikkal késıbb kárt okozó gyomnövényeket célszerő a halomban középre 
besorolni, mert ott magasabb a hımérséklet és tökéletesebb a korhadás. 
 
4. A rovarokat és egyéb nemkívánatos állatokat csalogató anyagokat a komposztálás 
után nyomban fedjük be földdel. Ha erre nincs mód, inkább mondjunk le a 
hasznosításukról. 
 
5. A korhadás elısegítésére néha adhatunk a komposzthoz egy lapát kerti földet, 
kıport, vagy már korábban érett komposztot, amely gyorsíthatja az érési folyamatot. 
 
6. A komposztnak és a benne élı parányi lényeknek nedvességre van szükségük. 
Célszerő ezért árnyékos helyet választani, és ha nyáron mégis kiszáradna a 
komposzt, akkor egy kanna vízzel újra átnedvesíteni. 
 
7. A túlzottan nedves komposzt sem ideális, ugyanis a hézagokat kitöltı víz gátolja a 
szellızést, így rothadási folyamat indulhat be a halom belsejében. Az állandóan 
nedves környezetet a giliszták sem kedvelik. 
 
8. A feltöltött komposzthalmot fedjük be az ısszel összegereblyézett avarral, 
valamint a komposztláda fedelét zárjuk le. A jól szigetelı növénytakaró elısegíti a 
komposzt bemelegedését, megakadályozza a kiszáradását és csökkenti a heves 
záporok alkalmával tapasztalható tápanyag-kimosódást. 



 
 
 
9. A komposzt egy teljes évig érik. Ha gondosan rétegeztük egymásra alkotóelemeit, 
nem lesz más dolgunk, mint várni a minél alaposabb korhadást. Egy év elteltével, 
egy durva rostával válasszuk el a morzsás szerkezető humuszos komposztot az épen 
maradt növényrészektıl, és dolgozzuk be a kerti ágyások felsı pár cm-es rétegébe. 
 
A komposztálás alaplépései:  
 
1. Győjtés 
 
Konyhai zöldhulladékaink győjtéséhez használja KOMPOLYT komposztáló ládát, 
zárható, nyitható fedıvel, 
 
2. Aprítás 
 
A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülı anyagokat 5 cm-
nél kisebb darabokra aprítani. 
 
3. A komposztáló feltöltése 
 
A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a 
levegızést az edény alján lévı furatokkal együtt alulról biztosítsuk. Erre, ha van kész 
komposztunk, rakjunk belıle egy keveset a folyamat gyorsabb beindításához. Erre 
rétegezzük a konyhából és a kertbıl kikerülı különbözı fajtájú szerves hulladékokat. 
Zöldebb, nedvesebb, nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, tehát 
szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. A rétegek közé adhatunk 
adalékanyagokat (földet, kızetlisztet, vagy szilikátásványokat: zeolitok, riolittufa), 
melyek javítják a komposzt minıségét, továbbá megkötik a helytelen kezelés miatt 
keletkezı kellemetlen szagú gázokat is. Savanyú talajoknál jó talajjavító a mészkı, a 
márga és a dolomit ırölt formában. Gipszet használhatunk szikes talajoknál, mert 
semlegesítik a lúgosságot. A komposztálásnál nincs szükség különleges serkentı 
anyagra, mivel földdel, illetve nem teljesen érett komposzttal ugyanolyan jól 
beindíthatjuk a folyamatot. 
 
 
A komposzt típustól és módszertıl függıen 0,5-3 év alatt érik meg. Az érett 
komposzt barna színő, földszagú, könnyen morzsolódó. A keletkezett komposztot 
felhasználhatjuk az kertben talajjavításhoz, balkonládába vagy virágcserépbe, 
növények átültetéséhez. 


