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Megválogatva

A jó gazda lehetőleg semmit nem dob el, minden – pillanatnyilag feleslegesnek tűnő dolognak – megkeresi és megtalálja a 
helyét, a hulladékot is hasznosítja: ami éghető, azt eltüzeli; ami lebomlik, azt komposztálja és a talajt javítja vele; az 
ételmaradékot megeteti az állatokkal; a használt ruhát felszövi rongyszőnyegnek; s ami más célra használható fel, azt 
hasznosítja. Kényelemből és a városi életmód térhódítása nyomán elfelejtettük a hulladékok feldolgozásának tudását, azt, 
hogy miként hasznosíthatjuk a feleslegesnek ítélt, haszontalannak mondott kacatokat.
Örömmel tapasztaljuk, hogy mifelénk is újra hódít a környezet tisztelete, ami – többek között – abban is megnyilvánul, 
hogy a mindennapi életvitelünk során termelt szemetet nem a szeméttelepre visszük, hanem hasznosítunk mindent, amit 
lehet: üveget, fémet, műanyagot, papírt.
A gazdaszellem él, s azt látjuk, hogy egyre több a jó gazda, aki nem dob el semmit, mert mindennek megvan a maga helye, 
a maga haszna. Ez a kis kiadvány is ezt a gazdaszellemet kívánja élesztgetni.

Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke

Ökológiai bombát hatástalanítunk
 
Ez Hargita megye legnagyobb költségvetésű projektje, a 164 millió lejnyi összeg legnagyobb részét pedig uniós forrásból 
fedezik. Úgy kell tekinteni erre a projektre, mint egy modernizáló tényezőre, ami egy lépés az ésszerű 
hulladékgazdálkodás irányába. Általa egy ökológiai bombát hatástalanítunk. A pályázat megvalósítása során teljesen 
felszámolnak négy nem EU-konform hulladéklerakót, és bezárnak négy régi, műszaki és környezetvédelmi szempontból 
elavult, szintén  nem EU-konform hulladéklerakót. Gyergyóremetén megépül az Európai Unió követelményeinek 
megfelelő, végleges hulladéklerakó első cellája, és ugyanezen a helyszínen létesül egy szelektív hulladékválogató, illetve 
egy komposztálóállomás. Továbbá  nyolc helyszínen (Maroshévízen, Gyergyószentmiklóson, Balánbányán, Csíkszeredában, 
Csíkszentsimonban, Szentegyházán, Székelykeresztúron, Korondon) önkéntes szelektív hulladékgyűjtő udvarok épülnek, a 
szükséges bekötőutakkal és közműrendszerekkel együtt. 

Barti Tihamér,
Hargita Megye Tanácsának alelnöke
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A KOMPOSZT

A komposzt sötétbarna színű, ásványi anyagokban és humuszban gazdag, földszerű anyag. Szerves hulladékokból 
megfelelő környezeti feltételek (hőmérséklet, oxigén-, nedvességtartalom) mellett jön létre a mikroorganizmusok 
lebontó tevékenységének hatására. A lebontás és az átalakulás eredményeképpen – jól irányított körülmények között – 
a talaj humuszanyagaihoz hasonló, nagy molekulájú, szerves anyagokban gazdag termék képződik.

A KOMPOSZTÁLÁS

A komposztálás a környezettudatos gondolkodásmód megnyilvánulása. Olyan biológiai folyamat, amely a hulladékok, a 
melléktermékek szerves anyagait humuszszerű anyaggá alakítja át. A komposztálás nem más, mint irányított 
„humuszgyártás”. A mi feladatunk csupán annyi, hogy minél kedvezőbb életfeltételeket teremtsünk azoknak az 
élőlényeknek (mikroorganizmusoknak, gombáknak, ízeltlábúaknak és férgeknek), amelyek a szerves anyagokat tartalmazó 
hulladékokból előállítják a tápanyagban gazdag földet.
A házi komposztálás a szerves (kerti és konyhai) hulladék kertben történő komposztálását (és az elkészült komposzt 
felhasználását) jelenti. 
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A házi komposztálás előnyei: 
                                       
            csökken az elszállítandó háztartási hulladék mennyisége, 
            megelőzhetjük a kellemetlen szagokat, amit a kukában rothadásnak induló szerves anyagok okoznak,
            elkerülhetjük a környezetszennyező és egészségtelen avarégetést,
            növényeink gyorsabban és egészségesebben fejlődhetnek a komposzttal feljavított földben,
            elkerülhetjük a műtrágya és az egyéb, környezetet károsító vegyszerek használatát,
            a mocsarak rohamosan fogyó tőzege helyett a komposztot virágföldnek is használhatjuk.

Komposztálási alapanyagok: szénben gazdag, lassan bomló „barna”, illetve a nitrogénben gazdag, gyorsan bomló „zöld” 
hulladékok. 
„Barna” hulladékok: száraz, kemény szerves anyagok (gallyak, száraz levelek vagy növények).
„Zöld” hulladékok: friss, lágy és nedvdús anyagok, mint például a frissen vágott fű vagy a gyümölcs- és zöldségmaradékok.

A komposztálásra nincs egyetlen recept, a folyamat többféleképpen megvalósítható.
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Komposztálási javaslatok:

          
          1. Gyűjtsünk össze minél több barna és zöld hulladékot! Minél nagyobb a komposzthalom, annál jobban tartja a 
nedvességet, és tartalma annál gyorsabban bomlik le.
          
          
          2. A komposztládában megközelítőleg ugyanannyi barna és zöld hulladékot helyezzünk el. Fontos az ideális 
rétegrend: alul a nagyobb ágak, gallyak (barna hulladék) kerüljenek, ezekre helyezzük a leveleket, majd a zöld hulladékot, 
ezt követően újra a barna hulladék következik, és így tovább. Az ételmaradékokat mindig valamilyen alapanyag fedje!
          
          
          3. Figyeljünk a nedvességtartalomra! A halmot jól locsoljuk meg vízzel, hogy mindenütt egyformán nedves legyen 
(körülbelül annyira, mint egy nedves szivacs, ami nem száraz, de nem is csöpög). Takarjuk le természetes anyagból 
(gyapjúból, lenből, kenderből) készült régi szőnyeggel, hullámpapírral vagy műanyaggal, ami tartja a nedvességet, és véd a 
záporok tápanyagkimosó hatása ellen.
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1. 3.2.

Hibák és megoldások

          1. Kellemetlen szagot érzünk?
          Forgassuk át a halmot, és tegyünk hozzá barna hulladékot!

          2. Száraz a halom? 
          Locsoljuk meg vízzel, tegyünk hozzá zöld alapanyagokat, és forgassuk át a halmot!

          3. Muslincákat látunk?
          Forgassuk át a halmot, és tegyünk hozzá leveleket vagy füvet!

Miért ne kerüljenek szerves anyagok a hulladéklerakóba?

A hulladéklerakóba kerülő szerves anyagok reakcióba léphetnek különböző anyagokkal, ennek eredményeként mérgező 
lúgok keletkezhetnek, és ezek a talajba jutva szennyeződéseket okozhatnak.

Ha a szerves anyagok hulladéklerakóba kerülnek, az értékes nyersanyagok nem juthatnak vissza a természetes 
körforgásba (amelynek során például a száraz falevelek termékeny talajjá bomlanak, a lebontó élőlények táplálékhoz 
jutnak, illetve a keletkezett talaj a növények számára biztosítja az élethez szükséges feltételeket). 

A szerves hulladékból a lebomlás során szén-dioxid, metán és víz keletkezik. Míg a szén-dioxid és a metán üvegházhatású 
gáz, a keletkező csurgalékvíz sok mérgező anyagot moshat ki a többi hulladékból, és így szennyezheti a környezetet. A 
metán agresszív üvegházhatású gáz, ami a légkörbe jutva a szén-dioxidhoz képest huszonháromszor erősebben fejti ki 
káros hatását. Ezt előzzük meg azzal, hogy a keletkezett biogázt elégetjük vagy más típusú energiatermelésre használjuk.
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Hogyan javítja a komposzt a talajt?

A komposzt alkalmazása a kertben javítja a talaj szemcseszerkezetét és vízmegőrző képességét. Az agyagos talaj fellazul, 
és jobban szellőzik, a homokos talaj kötöttebbé válik, ezért jobban megőrzi a vizet. Komposzt használatával nő a 
talajszerkezet stabilitása, csökken a porosodás, továbbá nő a talaj termőképessége is. A komposztban gazdag talajban a 
növények egészségesebben fejlődnek,  erősebbek és ellenállóbbak lesznek a kórokozókkal és a kártevőkkel szemben.

Lehet-e komposztáló edény/láda nélkül komposztálni?

Lehet. A kertben komposzthalmot is készíthetünk, de az edény vagy a láda jobban tartja a hőt és a nedvességet, és 
könnyebben rendben lehet tartani a bennük elhelyezett alapanyagokat. Ugyanakkor városi környezetben is 
alkalmazhatók, nem csökkentik a kertek esztétikai hatását.



Miről ismerjük meg a kész komposztot?

A komposzt kész állapotában a hozzáadott anyagok már sötétbarna színűek, homogénné válnak, a halomnak édes 
földszaga van, és a humuszban gazdag, termő talajréteghez hasonlít. 

Mennyi időt igényel a komposzt elkészítése?

A spontán, természetes komposztálási folyamat egy-két évig is eltarthat. Az elkészülési időt úgy csökkenthetjük, ha 
komposztáló baktériumokat adunk a rakáshoz, és megteremtjük az ezeknek megfelelő feltételeket (hőmérséklet, 
nedvesség). A komposztálási idő továbbá az időjárástól, a felhasznált anyagoktól és az alapanyagok előkészítési módjától 
függ. 
A halomba összerakott és gondosan kezelt alapanyagok általában egy év alatt barna, jól kiszórható anyaggá válnak. 
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A zöld és barna alapanyagok aránya

A nedves, zöld anyagok (frissen vágott fű, zöldség- és gyümölcsmaradék, valamint szerves trágya) és a barna alkotórészek 
(avar, fás anyagok) egyensúlyának köszönhetően a komposzthalomban megnövekszik a hőmérséklet, beindul az erjedés, 
az alapanyagok „megérlelődnek” és komposzttá alakulnak.
Ha kizárólag barna alapanyagokat komposztálunk, akkor ez a folyamat lassú.
Ha pedig a folyamatban kizárólag nedves, zöld anyagokat használunk, száraz barna anyagok nélkül, akkor a halmot 
gyakran forgatni kell, ellenkező esetben könnyen befülled. Ebben az esetben az anyagok a magas nedvességtartalom 
miatt rothadásnak és penészedésnek indulhatnak.

Hideg, hó, havas eső, eső

Télen a hőmérséklet csökkenése miatt a komposzthalomban lelassulnak (néha teljesen leállnak) a bomlási folyamatok. 
Hogy ezt megakadályozzuk, növeljük a halmot, vagy eredetileg is készítsünk nagyobb rakást, hiszen az jobban tartja a hőt. 
A másik megoldás, ha letakarva vagy lefedve védjük a halmot az esőtől és a hótól. A túl sok víz késlelteti a bomlást, de ha 
letakarjuk a rakást, az segít a bomlási folyamatok fenntartásában.

A megfelelő szellőzés fontossága

A komposzthalom megfelelő szellőzése, oxigénellátottsága a bomlási folyamat szempontjából fontos, mert a bomlási 
folyamatok nagyrészét aerob mikroorganizmusok végzik. 

Mi nem kerülhet a komposztálóba? 

Összefoglalva: szintetikus, illetve nem lebomló anyagok (műanyag, üveg, cserép, fémek), festék-, lakk-, olaj- és 
zsírmaradék, főtt ételmaradék, hús, csont (bár lebomlanak, de a fertőzést terjesztő legyek, illetve a kóbor állatok 
csalogatói), húsevő állatok alma (szintén a fertőzésveszély miatt), veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok, nagy 
forgalmú utak mellől származó növényi hulladék, szárazelem, akkumulátor, impregnált fahulladék, citrusfélék héja, 
magvas gyomok, a gyomok gyökerei, fertőzött, beteg növények.
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Konyhai hulladék

Szintetikus anyag
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Figyelem!

Ha gyomnövényeket adunk a komposzthalomhoz, a halmot néhány napig tartsuk 40–60 °C-on, hogy magvaik 
elpusztuljanak. Bizonyos gyomnövények – mint például a kúszótarack, a gyalogbodza, a mezei szulák, a madársóska stb. – 
magvai a komposztálás ideje alatt nem mindig pusztulnak el, ezért a komposzt szétszórását követően előfordulhat, hogy 
ezek a gyomnövények nagyobb mennyiségben jelennek majd meg a kertünkben. Ennek elkerülése érdekében ezeket a 
növényeket a komposztrakásra történő kihelyezés előtt rakjuk fekete nejlonzsákba, majd tegyük néhány hétig a napra. Ezt 
követően a növényekből készítsünk aprítékot, és csak ilyen formában helyezzük azt a halomba vagy a komposztládába.

Óvatosan bánjunk a súlyosan rovarfertőzött növényekkel is, amelyek között a peték vagy a spórák – maguk a rovarok is – 
életben maradhatnak. Ha a halom hőmérséklete nem elég magas, ezek a kártevők nem pusztulnak el, és különböző 
gondokat okozhatnak (így pl. az üszöggomba, a lisztharmat stb.).

A bürök, az oleander, a ricinus és más, ezekhez hasonló mérgező növények árthatnak a talajnak, ezért kis mennyiségben 
használjuk fel őket a komposztálásban. 

Bizonyos növények – például a diófa, a boróka, az akác, a babér, a ciprusfa, az eukaliptusz – a talajra és más növényekre 
ártalmas savakat, illetve gyantát tartalmazhatnak. Néhány levél ezekből nem rontja a komposzt minőségét, de ha nagy 
mennyiségben kerülnek a halomba, akkor a bomlás során keletkezett anyagok gátolhatják majd az egészséges 
növényfejlődést.

Figyeljünk az olyan növények komposztálására is, amelyek túl sok savas vegyületet eredményezhetnek a bomlás során, 
vagy összetételüknél fogva lassíthatják a bomlási folyamatot (ilyenek például a fenyőfélék tűlevelei). A talaj elsavasodását 
kiváltó anyagok – például a tűlevelek – számára speciális komposzthalmot kell készíteni. Az ezekből készült komposzt 
csökkenti a talaj pH-értékét, és serkenti a savas körülményeket kedvelő növények – például az eper, a kamélia, az azálea és 
a gardéniák, áfonya – fejlődését.

Megjegyzés! A közhiedelemmel ellentétben a dió- és vadgesztenyefa levele is komposztálható, azonban hosszú idejű érlelésre 
van szükség ahhoz, hogy növekedésgátló anyagaik elbomoljanak. Ha sok dió- vagy vadgesztenyelomb képződik, érdemes ezek 
számára külön tárolót létrehozni.
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Készítsünk komposztládát!

Komposztládát saját kezűleg is könnyen készíthetünk, nem kell hozzá más, csak néhány korhadásálló léc vagy deszka, 
facsavarok, körfűrész és fúrógép. A faláda oldalait csavarral egymáshoz fogatott lécekből alakítjuk ki, amelyek között 
szellőzőnyílásokat hagyunk (egyszerűbb megoldás, ha raklapokat vásárolunk, és azokból kockaformát alakítunk). A láda 
alja értelemszerűen nyitott, a ládát azonban úgy tervezzük meg, hogy a hulladék behelyezése, valamint a kész komposzt 
kiemelése ne okozzon különösebb nehézséget. A láda méretét az adott terület nagysága és az ott képződő hulladék 
mennyisége befolyásolja. A komposztládát árnyékos, könnyen megközelíthető helyre helyezzük. 
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Ne tegyük cementre a komposztládát!

Köztudott, hogy a szerves anyagok bomlási folyamatában a giliszták és a bogarak is kiveszik részüket. A komposztáló 
edényt azért kell a földre helyezni, hogy ezek az élőlények hozzáférhessenek a komposztálandó hulladékhoz.
A komposzt az élő talaj jelképe, több mint talajjavító anyag, több mint tápanyagforrás. A komposztálás folyamatában 
hangsúlyos szerepet kapnak az alábbi parányi élőlények:

          A mikroorganizmusok többnyire egysejtű, szabad szemmel nem látható élőlények, amelyek nagy szerepet vállalnak a 
szerves anyagok lebontásában. 
          A makroorganizmusok közül a giliszták és rovarok a legjelentősebbek. Ezek keresztülfúrják vagy átrágják magukat a 
leveleken és más szerves anyagokon, miközben légjáratokat gyártanak, így hozzájárulnak a komposzthalom megfelelő 
szellőzéséhez.
          A baktériumok és a gombák a különböző szerves anyagok emésztése közben hőt termelnek, és a szerves anyagok 
folyamatos keverése mellett tápanyagokat bocsátanak ki. 
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Milyen következményekkel járhat az egyoldalú műtrágyázás?

A műtrágya – ahogyan neve is mutatja – mesterséges úton célzottan a növények számára előállított „tápanyag-
koncentrátum”, amelynek legfőbb alkotóelemei a foszfor, a kálium és a nitrogén (ezek az anyagok a zöldtömeg növelését, 
a virágzás elősegítését, a termés mennyiség- és minőségbeli növekedését szolgálják). A műtrágya túlzott vagy 
szakszerűtlen használata környezeti hatását tekintve kedvezőtlen lehet: a felsorolt vegyi anyagok talajba jutásuk révén 
többek között a talajvizek elszennyezését, a talaj elsavasodását eredményezhetik. A műtrágyázott területeken a 
gyomnövények is „erőre kapnak”, így ezeken a területeken gyakoribbá válik a különböző gyomirtószerek használata, ami 
szintén káros hatással lehet úgy környezetünkre, mint saját egészségünkre nézve.

Komposzt vagy műtrágya?

A növényeknek pontosan arra van szükségük, amit a komposzt biztosít számukra: kis adagokban, fokozatosan és hosszú 
időn keresztül nyújtott tápanyagra. A komposzttal feljavított föld egészséges, dús fejlődésre ösztönzi a növényt. 
A komposzthalom mikroorganizmusai felszabadítják a növények egészséges és ellenálló fejlődéséhez szükséges 
tápanyagokat. Az általuk szabadon bocsátott tápanyagok optimális módon megfelelnek a növények szükségleteinek, 
ezért a komposzt használata ajánlott a szintetikus műtrágyák túlzott vagy szakszerűtlen használata helyett.  
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a 2007-2013-as Környezeti Ágazati Operatív Program keretében megvalósított projekt

Teszünk a szelektív hulladékgyűjtés érdekében! Hiszünk a jövőben!

Készült Hargita Megye Tanácsának megbízásából
2015

Jelen tájékoztató anyag nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió vagy a Román Kormány hivatalos álláspontját.

CSATLAKOZZUNK MI IS!
A KOMPOSZTÁLÁS ÚJRAHASZNOSÍT!

H A R G I T A   M E G Y E   I N T E G R Á L T   H U L L A D É K G A Z D Á L K O D Á S I   R E N D S Z E R E
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