
Komposztálás 1x1

...ahogyan én próbálom….

Morovján György, 2018.12.           



Mi a komposztálás ?

 Szerves anyag (háztartási, kerti stb.) irányított, levegő 
jelenlétében történő (aerob) lebomlása

 Irányított: tudatosan olyan körülményeket hozunk létre, 
amelyek a tápanyagban gazdag, megfelelő 
nedvességtartalmú, biológiailag aktív, szerkezetes 
termék kialakulását segítik

 Fontos körülmények: komposztálandó anyag összetétele, 
nedvességtartalom, !!! levegőellátás !!!, hőmérséklet 



Mire jó ?
 Égetés alternatívája – az örök téma
 Holt szerves anyag hasznosítása – viszik vagy mégsem?
 Talajszerkezet (víztartó képesség, légáteresztés) javítása
 Szerves tápanyag ellátás a talajnak (C, N) – a műtrágyával ellentétben, 

a szerves trágya és a komposzt szén utánpótlást is biztosít, 
termőréteget képez a talajban

 Talaj nedvességháztartásának javítása
 Hasznos rovarok és mikroorganizmusok felszaporítása, biológiai 

aktivitás, “élettel teli”
 Részleges kártevőmentesítés (egyes kórokozó baktériumok, gombák)



Komposztálok, hogy a talajt éltessem !
December 5: a Talaj Világnapja 



Geológiai kitérő - a mendei löszös talaj…     
      

Qp1 – folyóvizi eolikus homok (felső 
pleisztocén)
Qp5 - lösz



Lösz:

(német: loes)

Szélhordta, törmelék mérettartományba eső üledék, 
amelynek jellemző mérettartománya 10-50 mikrométeres,  
20 % vagy kevesebb agyagásványt és ezen felül kb egyenlő 
arányban törmelékes közetet (földpát, dolomit) és homokot 
(kvarc, földpát),  tartalmaz, mésszel (kalcium karbonát - 
kalcit) lazán tömörödött formában.

Gazdag talajképző, agyagásvány tartalma miatt azonban 
hajlamos a tömörödésre, levegőzése romlik, jelentős 
mértékű a csapadék okozta szerves anyag vesztés, 
lemosódás (erózió) és elfolyó csapadékvíz (“runoff”).



A termékeny talaj feltételei

 Szilárd támasz (homok+törmelék agyag “ragasztóval”), rögök
 Vízellátottság: vízmegtartás + megfelelő vízelvezetés
 Levegőellátás (pórusok, hézagok, rögképződés)
 Tápanyagellátás: ásványi, szerves (100:10:1 C:N :P arány)
                           2-5 % szervesanyag-tartalom
 Kedvező hőmérsékleti viszonyok
 Biológiai aktivitás (lebontók, rovarok, baktériumok, gombák)
 Szervesanyag-pótlás:
 humuszképzés, tápanyagpótlás
 szerkezetes talaj kialakítása (lassan lebomló növényi 
      részek)



kb.1 literes üveget félig töltünk talajjal, vízzel feltöltve
Összerázzuk, majd 24 órán át ülepedni hagyjuk.

virágföld Löszös udvari föld
(Ady E. utca) – máshol ?

Talaj összetétel teszt



Hogyan végezzem ? avagy a komposztálás 
műveletei

 komposztáló építése (tényleg kell ?)
 komposztálható anyagok gyüjtése, aprítása
 különféle sajátságú anyagok keverése (az egyedi részek jól 

felismerhetőek)
 alulra kb. 20 cm-es hézag a levegőztetés miatt
 nedvesítés
 (adalékolás: alginit, mészkőliszt, trágya, föld, csontliszt stb. - vékony 

rétegben)
 komposztálás
 (-aktív levegőztetés: forgatás, átrakás)
 komposztálás, egységes állag kialakulása
 kijuttatás a felhasználási helyre, fajtázás (szitálás)





Alapvető folyamatok

1. Lebontás  - baktériumok, mikroszkopikus gombák, intenzív anyagcsere
       hőmérséklet emelkedés akár 60-70 fokig (termofil túlélő)
       Oxigén szükséges (aerob), szén-dioxid keletkezik
       Szén tartalom jelentősen (50-75%-kal) csökken (szén-dioxid)
       Kórokozó mikroorganizmusok, gyom magok stb. részben inaktiválódnak 

2. Átalakítás- mikroszkópikus gombák (pl. sugárgombák)
       Részleges feltárás (cellulóz, hemicellulóz, lignin, fehérjék stb.)
       Patogén mikroorganizmusok visszaszorulása, antibiotikum képzés 

3. Aprítás, átdolgozás – rovarok, gyűrűsférgek (ugróvillások, százlábúak)

4. végső aprítás, szerves maradékok feldolgozása: rovarok, gyűrűsférgek, 
    pl. földigiliszta
    Morzsalékos szerkezet (rovarok, férgek testnedvei, enzimek stb.)



Mit komposztálhatok
 és mit nem javasolt?

Papírhulladék (fekete-fehér, nem fényes, felületkezelt), tojástartó, karton
Kerti, mezőgazdasági  hulladék (fű nyiradék, ág nyesedék, magot még nem érlelt gaz,
 kukorica, napraforgó szár, szalma)
Szobanövények maradványai, virágföld
Növényevő állatok trágyája (alommal)
Fa Hamu (max. 3 %)
Fűrészpor, forgács, zacc
Adalékok (alginit, mészkőliszt, sszerves ill. Műtrágya, csontliszt stb.)
Szőr, haj, toll, tojáshéj, 
Konyhai maradék

NEM:
Festék, lakk, olaj, zsírmaradékok (zsír ??)
Nem lebomló műanyagok
Üveg
Cserép
Fémek
Ételmaradék, hús, csont (fertőzésveszélyes lehet)
Fertőzött növények (égetés indokolt lehet – körülmények !!!)
Ragadozó állatok ürüléke



Hogyan válogassam ?

- “válogassam ? - mindent bele !!!???

Optimális C:N arány kb. 25-35:1

Növényi anyagok C:N arányai

Hígtrágya      0.8:1
szalmás Istállótrágya (ló, szarvasmarha) 20-25:1
Baromfi trágya                                   15:1
Fű nyíradék                        12-15:1
Konyhai hulladék                                          12:1
Széna                        5-30:1
hüvelyes/Lucerna széna                    15:1
Zöldség, gyümölcs moslék                      20-50:1
Zabszalma                                                    48:1
Levél, hajtás nyesedék                       30-50:1
Búzaszalma                   130-150:1
Fa nyesedék, fűrészpor, forgács, papír 200-500:1

A felsorolásban a nyíl (optimális összetétel, ld. fent) felett felsorolt 
összetevőket a nyíl alatt felsoroltakkal keverjük (mennyiségek arányai !!)
N pótlás gyorsít (legjobb: istállótrágya, baromfitrágya)
 



A levegőzés szerepe

A komposztálás során talán a legfontosabb tényező a megfelelő 
oxigénellátás.

 - Laza szerkezetű komposzthalom (váltakozva nagyobb és kisebb darabok,
     Max. 3-4 cm-es, és ne legyen kisebb néhány mm-esnél
 - A komposztáló szerkezet hézagos kialakítása
 - A komposzthalom forgatása, átrakása
 - Kényszeráramú levegőztetés (ipari rendszereknél: ventillátor, fúvó) 

Szerepe:
    - Gázcsere (oxigénellátás, keletkező szén-dioxid, ammónia, kén-hidrogén eltávolítása
    - Kipárolgás biztosítása 

Hiánya:
    - Befülledés (túlzott nedvesség, anaerob viszonyok)
    - Anaerob folyamatok – kellemetlen szagok
    - Hőmérséklet emelkedés (párolgás hűt)

Védekezés: szellőztetés, esetleg nedvesség tartalom csökkentés (párologtatás)
 



Optimális nedvességtartalom

 A szerves anyag, föld rendszerint nedves, vagy könnyen 
nedvesíthető, nedvesítve nagyon nehéz (kb. 3x tömeg)

 A levelekről, lemezesen összetapadó részekről a víz egy részre 
lefolyik – szakaszosan nedvesíts, keverd az anyagokat !

 A lefolyó, kifolyó vízzel értékes tápanyagok mosódnak ki, 
vesznek el - takarás

 A komposzt nedvességtartalma akkor optimális, ha
 kézbe fogva és az ujjakat behajlítva, nem folyik víz a komposztból, de
 A kezet összeszorítva, kis mennyiség (pár csepp) kipréselhető
 A komposzt erősen színezhet, használj kesztyűt, műanyag zacskót!



Meddig tart ?
A lebontás intenzitásától, lebontó szervezetek aktivitásától függ

- a komposzt hőmérséklete (a kupac mérete min. 1.5-2 köbméteres !!),  
         évszak

- a komposzt nedvességtartalma 
- a komposzt nitrogéntartalma (nagy mennyiségű magas C:N arányú

          összetevő esetén lassú a lebomlás, pl. kizárólag levél kupac
      - gátló anyagok jelenléte (pl. gombaölő szerrel kezelt részek, anti- 
          biotikus vagy csírázást gátló növény-maradványok pl. dió, bálványfa,
          polifenolok

 Gyors komposztálás – 2-3 hét (nyár, kora ősz)
           Optimális szemcseméret, napi forgatás, C:N alacsony, beoltás

Komposztálás nyáron – 2-3 hónap

Komposztálás télen – 5-6 hónap



Komposzthalom 
összeállítása kézi erővel

Keverés (kézi szerszámokkal)
Nedvesítés
Takarás (védelem hő, fény ellen, nedvesség megtartása, 
de levegő biztosítása)

Szellőzés !!



Komposztáló  
szerkezetek



Célszerű iker kivitelben 2 db-ot megépíteni és az alsó felületen rácsozattal 
kiegészíteni
Konstrukciós anyag: pl. raklapok



Komposztáló szerkezetek            

Előnyei: Hátrányai:
viszonylag olcsó (kb. 5000 Ft)      térfogat túl kicsi (kb. 0.5 m3) 2db! 

       Könnyen összeállítható (10 perc)      forgatás nehézkes
       Levegőzés viszonylag jó!                       nem fedett (tápanyag kimosódás)



Műanyag komposztáló

 Térfogatra vetítve drágább
 Levegőztetés típusonként eltérő, 

nem mindig kedvező
 Fedett (kipárolgás, kimosódás 

ellen)
 Kész komposzt szétszedés nélkül
 eltávolítható



“Rönkágyás” - Hügelkultur (Sepp Holzer)



Terveinkből

 Komposztálásról szóló bevezető előadás (2018.12-től)

 Talajteszt-talajszerkezet a gyakorlatban
 Tesztelj és fényképezz ! 

 Komposztálás a gyakorlatban bemutatók 
 komposztáló építés
 komposztálandó anyag összeállítása, nedvesítés
 forgatás


 Termesztési teszt
 természetes talajon
 komposzttal dúsított talajon

 Láss neki, ne várj a sült galambra !



Köszönöm szépen a figyelmet !



This work is licensed under a Creative Commons 
Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

It makes use of the works of Mateus Machado Luna.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25

