Komposztáló edény átvételével és használatával
kapcsolatos gyakori kérdések
1. Mikor és hogyan értesül a lakosság arról, hogy megkapja-e a megigényelt
komposztáló ládát?
2016. március 15-e után a Városgazdasági Nonprofit Kft. telefonon vagy e-mailben értesíti ki
a lakosságot, hogy mikor és hogyan veheti át a komposztáló edényt.
2. Mi történik 5 év elteltével az edényekkel?
5 év után a komposztáló edény a lakosnál marad, azt nem kell visszaszolgáltatni.
3. A komposztáló edényeket üríteni fogják a hulladékszállító munkások?
Nem! Ezeket az edényeket házi komposztálásra kapja a lakos és a keletkezett komposztot a
kertjében hasznosíthatja.
4. Mi történik a komposztáló edénnyel, ha a lakos 5 éven belül elköltözik?
Amennyiben továbbra is Kecskemét területén lakik, akkor be kell jelenteni a Városgazdasági
Nonprofit Kft.-nek a megváltozott lakcímet és el lehet vinni az edényt. Azonban ha elköltözik
a lakos a városból, az edényt vissza kell szolgáltatni.
5. Van-e lehetőség arra, hogy a lakos az év folyamán később igényelhessen
komposztáló edényt?
4000 komposztáló edény került beszerzésre. Amennyiben a jelenlegi akcióban nem sikerül
kiosztani az összes edényt, úgy a későbbiekben új akció kerülhet meghirdetésre.
6. Hogyan kell komposztálni és mi kerülhet az edényekbe?
A komposztálás lépései
1. Gyűjtés
Konyhai zöldhulladékaink gyűjtéséhez használjunk egy megfelelő nagyságú tárolóedényt,
lehetőleg fedővel, amit nyáron ajánlatos naponta, télen hetente a komposztálóba üríteni.
2. Aprítás
A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülő anyagokat 5 cm-nél
kisebb darabokra aprítani.
3. A komposztáló feltöltése
A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot, hogy a levegőzést
alulról biztosítsuk. Erre a rétegezzünk a konyhából és a kertből kikerülő különböző fajtájú
szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb, nitrogénban gazdagabb hulladékra fásabb,
szárazabb, tehát szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. A rétegek közé adhatunk

adalékanyagokat pl. földet, melyek javítják a komposzt minőségét, továbbá megkötik a
helytelen kezelés miatt keletkező kellemetlen szagú gázokat is.
4. Keverés
Komposztkészítésnél fontos a keverés és az átrakás. A bomlási folyamat első szakaszának
a végén (5-6. hét) keverjük ismét jól össze a komposzthalmunkat. Hogy jobb minőségű
komposztot kapjunk, a keverést 6-8 hetente ismételjük
Mit helyezhetünk el kiskerti komposztáló ládánkba?
A KONYHÁBÓL ÉS A HÁZTARTÁSBÓL:
~ zöldségtisztítás hulladékai
~ elszáradt növény
~ tojáshéj
~ kávé- és teazacc
~ virágföld
~ fahamu (max. 2-3 kg/m3)
~ növényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt
~ papír (selyempapír, tojásdoboz feldarabolva)
~ gyapjú-, pamut és lenvászon (jól feldarabolva)
KERTBŐL:
× falevél
× szalma
× ág, gally (aprítva)
× levágott fű
× kerti gyomok (virágzás előtt)
× lehullott gyümölcsök
× istálló- és baromfitrágya
× forgács, fűrészlap
Mi nem kerülhet a komposztálóba?
¤ festék, lakk, olaj- és zsírmaradék
¤ szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (műanyag, üveg, cserép, fémek, porszívó
gyűjtőzacskó)
¤ ételmaradék, hús, csont (Ezek lebomlanak, de ne kerüljenek a komposztálóba a kóbor
állatok, rágcsálók és a fertőzést terjesztő legyek miatt!)
¤ fertőzött, beteg növények
¤ húsevő állatok alma (Szintén a fertőzés veszélye miatt.)
A komposztálás fő szabályai







az alapanyagokat aprítsuk 5 cm-nél kisebb darabokra
jó oxigénellátás
optimális nedvességtartalom
megfelelő tápanyagtartalom (szén/nitrogén arány)
minél többféle alapanyag használata
a gyorsabb érés érdekében a komposztot 6-8 hetente keverjük össze

