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Kompostiranje
Kompostiranje je biološko-kemijski proces, pri katerem mikroorganizmi
hranila v organskih odpadkih predelajo na način, da postanejo lažje
dostopna rastlinam. Suhi in mokri odpadki, ki jih zbiramo v kompostniku, se
razgradijo v humus, ki ga lahko uporabljamo na več načinov, predvsem pa
kot odlično gnojilo.
Kompostni kup lahko sestavimo na več načinov. Veliko ljudi sestavlja t. i.
hladni kompost, kjer se na kup ali v leseni zaboj dodajajo različne odpadne
rastline, ki počasi trohnijo. Strokovnjaki pa pogosteje svetujejo sestavljanje
toplih kompostov, pri katerih načrtno nalagamo različne suhe in mokre
odpadke in pri tem ustvarjamo med njimi ravnovesje. Sestavine med
razkrajanjem sproščajo toploto, kar povzroča dvig temperature v toplem
kompostnem kupu tudi do 60 stopinj. Zato temu primerno ime. Ta način
ustvarjanja komposta sicer zahteva nekaj več truda in pozornosti, vendar
prinese boljši rezultat. Tudi mi se bomo posvetili sestavi tega tipa
kompostnika.
Če živimo na podeželju in imamo na voljo več prostora, lahko kompostni kup
sestavimo na prostem, brez odvečnih lesenih ogrodij. Sicer pa ta ogrodja
dodajo kompostnikom precej lepši videz. Priporočljivo je, da ga postavimo v
senco in na bolj zbita tla, da preprečimo odtekanje tekočine. Kompostnik naj
bo sestavljen v obliki stožca z zaobljenim vrhom. Strokovnjaki navajajo kot
idealne mere višino do enega metra, širino spodnje plošče približno 1,7
metra in širino vrhnje plošče malo več kot pol metra.
Prvo plast v kompostniku sestavimo iz suhih vej in šibja, ki bodo služili za
dobro zračenje in drenažo. Pazimo, da leseni deli niso preveliki, raje jih
nalomimo ali zdrobimo. Temu lahko sledi plast kuhinjskih odpadkov, potem

plast napol preperelega grobega komposta ali hlevskega gnoja, nato pa spet
seno ali trava, listje itn. Vsaka plast naj bo debela približno 20 cm, med seboj
jih lahko ločujemo s tankim slojem preperelega komposta. Če v kompost
vključujemo tudi pepel, je dobro, da ga dajemo na vrh hlevskega gnoja ali
vlažnih odpadkov.
V kompostu je bistveno, da se menjajo suhi in mokri odpadki ali kot
zasledimo v več virih: zeleni in rjavi del komposta. K zelenemu delu spadajo:
kuhinjski ostanki, jajčne lupine, ostanki sadja in zelenjave, sveže pokošena
trava in ostale mokre sestavine, ki jih želimo odvreči. V rjavi del komposta pa
štejemo veje, suho listje, slamo, seno, žagovino, luščine žit, lesni pepel, iglice
itn. Če dosežemo pravilno ravnotežje med rjavim in zelenim delom komposta
oziroma med vlažnimi in mokrimi sestavinami, bodo mikroorganizmi v
kompostu pravilno delovali: dobili bodo zadostne količine dušika, ki
predstavlja njihovo hrano. Da pa ga lahko pravilno izkoristijo, morajo imeti
nekaj, na kar ga lahko vežejo – in to je ogljik, ki ga v kompostu sproščajo
rastlinski ostanki.
Ko smo kompostnik napolnili, ga pokrijemo z debelo plastjo slame, sena,
listja ali smrečja. Pazimo, da bo vrh zaobljen in da stranice kompostnika ne
bodo prestrme. S tem pa naše delo še ni končano, saj moramo dozorevanje
komposta skrbno spremljati. Najbolj pomembno je, da ga primerno
prezračujemo ter pazimo na zadostno vlažnost. Za prezračevanje lahko že
med sestavljanjem kompostnika poskrbimo tako, da prečno položimo dve
debelejši palici. Ko ga bomo želeli prezračiti, ju lahko dve močnejši osebi
primeta in potreseta. Kar pa se tiče vlaženja: če bo kompost postajal preveč
moker, bomo to takoj opazili – začel bo gniti in preperevati in dobil bo močan
vonj. Če pa se nam bo zdel presuh, nam strokovnjaki priporočajo, da ga
malce zalijemo.
Čisto vse pa na kompostni kup tudi ne spada. Zavedati se moramo, da bodo
te snovi kasneje prišle v našo zemljo in posledično v tam pridelano

zelenjavo. Poglejmo, česa ne smemo odmetavati tja: ničesar, kar vsebuje
kemične snovi (steklo, guma, plastika ipd.), ostankov mesa in maščob,
iztrebkov hišnih ljubljenčkov, lupin citrusov, barvanega časopisja … in še bi
se kaj našlo.
Naš kompost bo, če bo pravilno sestavljen, pripravljen približno v 4–6
mesecih. Za gnojenje na vrtovih ga moramo presejati, njegove grobe dele pa
lahko uporabimo za naslednji kompostni kup. Z uporabo komposta bomo v
tla vnašali dobra hranila in mikroorganizme, pa tudi vitamine, hormone in
encime, saj jih je v kompostu polno! Naša zemlja na vrtu bo z redno uporabo
komposta dobila bolj kakovostno strukturo, pa še nekaj dobrega bomo
naredili za okolje, saj bomo koristno porabili veliko odpadkov.
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