KUCHYŇSKÝ BIOODPAD DO SMĚSNÉHO ODPADU NEPATŘÍ
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně
do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším způsobem nakládání s biologicky
rozložitelným odpadem především odpadem z kuchyně (včetně plesnivého pečiva) je kompostování.
Přirozeným rozkladem bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů, které
právě tento odpad zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad
přímo mizí před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký konec tuto problematiku
uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná věda a v následujícím
návodu se o tom přesvědčíte. Je potřeba dodržet základní podmínky:
1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. Zelený odpad je bohatý na dusík a vodu (např. tráva)
a hnědý odpad je bohatý na uhlík (např. suché listí). Pozor
ovšem v období podzimu! Suché listí je dobré kombinovat
například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy na sebe nalepí
a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kterém steče veškerá voda,
jádro kompostu vyschne a proces rozkladu se zastaví. Listí je
lepší ponechat v pytlích a průběžně přidávat na kompost spolu
s trávou. Smíchat trávu s listím můžeme také jednoduše
poházením listí na trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li
listí, můžeme použít popel ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!).
2. správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důležité, protože jakmile je v kompostu více vody, než má
být (tzn. po zmáčknutí kompostu v dlani z něj vytéká voda (viz. první obrázek zleva), začne kompost hnít a
tím pádem zapáchat. Velkému množství vody se dá předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny,
suché listí, nebo nerecyklovatelný papír – papírové utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je v kompostéru
málo vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype (viz. prostřední obrázek), organismům se přestává dařit,
v kompostéru se mohou objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté stačí kompost zalít vodou. Pokud
kompost zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná voda a hmota drží při sobě, máte vyhráno (viz. obrázek
vpravo).
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3. přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak, jak má, je dobré jednou za čas kompost „překopat“. Nejen že se
kompost provzdušní, ale také budou mít organismy k nové hmotě přístup ze všech stran, a ne pouze ze
spodu, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady platí známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte
ho! A opravdu to funguje.

Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
-

-

Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od času přidejte zeminu.
Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak
kompost zalejte. Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně vlhký.
Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich na kompost přijít příliš mnoho
zároveň.
Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO a také pečící papír.
Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po celou dobu kompostování.
Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. Pokud se nerozloží, není
problém je z kompostu vysbírat.
Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti organismů, rozmělňují bioodpad (čímž
kompost provzdušňují) a také jsou indikátorem toho, že je kompost v pořádku. Je-li s kompostem
něco špatně, žížaly jej opouštějí.
Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí například u větví. Pokud domácnost
nevlastní štěpkovač, může si pomoci sekačkou na trávu, která větvičky rozmělní na menší kousky.

Kompostovat se dá několika způsoby, například na volně ploše, na starém hnojišti nebo v nádobě
přímo určené ke kompostování (v kompostéru). Třetí varianta je v dnešní době nejvýhodnější, protože
esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také částečně chrání kompost před promáčením a
vysušením.
Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného odpadu především toho kuchyňského
do kompostérů, předejdete zápachu ve vašich popelnicích se směsným komunálním odpadem,
a navíc se zbavíte složky odpadu, za kterou obec/město potažmo i vaše domácnost zbytečně platí
nemalé peníze.
Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímáte o efektivní třídění odpadů, máte
možnost na YouTube zdarma zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 6. až 8. díl. Mnoho úspěchů
v kompostování a nezapáchající popelnice přeje tým mojeodpadky.cz
Ing. Radek Staňka
vedoucí týmu MOJE ODPADKY

KUCHYŇSKÝ BIOODPAD
DO POPELNICE NEPATŘÍ!
PŘIJĎTE NA BESEDU O KOMPOSTOVÁNÍ
V PONDĚLÍ 3. 7. 2017 V 17:00 HOD DO KULTURNÍHO DOMU.
TĚŠÍME SE NAVIDĚNOU!

