
A kertes házakban keletkező zöldhulladékokat házilag is komposztálhatjuk. A házi komposztálásra 
ugyanazok az alapvető szabályok érvényesek, mint minden más komposztálási eljárásra, így kiemel-
ten fontos a szerves anyag keverék jó szén/nitrogén aránya, megfelelő nedvességtartalma és megfe-
lelő levegőztetése. Természetesen a házi komposztálással kapcsolatban az egyik legalapvetőbb fel-
adat annak megválaszolása, hogy milyen a háztartásban keletkező szerves hulladékot lehet házilag 
felhasználni. Íme néhány példa a háztartásokban keletkező, jól komposztálható hulladékokra: 
• Vágott fű, gyep 
• Lomb-, gallyhulladék 
• Sövények, bokrok nyírásából származó hulladékok 
• Konyhai biohulladékok (ételmaradékok, húsmaradékok, növényi héjak) 
• Fahamu és papírhulladékok 
• Háziállatok tartásából származó hulladékok (baromfi- és egyéb alom) 

A házi komposztáláshoz célszerű valamilyen jól átszellőző ládát alkalmazni. Ilyen komposztládát ké-
szen vehetünk, vagy magunk is készíthetünk. A komposztládát készíthetjük deszkából, téglából és 
dróthálóból is, de minden esetben oda kell figyelni arra, hogy biztosított legyen a komposzt jó átszel-
lőzése. A komposztládát -lehetőség szerint- helyezzük árnyékos, jól megközelíthető helyre. 

Ha megvan a komposztládánk megkezdhetjük annak megtöltését. A kertekben legnagyobb mennyi-
ségben keletkező zöldhulladék (fű, nyesedék) önmagában is jól komposztálódik, így célszerű a kom-
posztálónkat zömében ezzel az anyaggal megtölteni. A zöldhulladék szén/nitrogén aránya az ideális-
nál rendszerint egy kicsit magasabb, de ha egy kis konyhai hulladékot vagy háziállatok tartásából 
származó almot (pl.: baromfialmot) teszünk hozzá ezt az arányt optimálisra állíthatjuk, mivel a kony-
hai hulladékok illetve almok szén/nitrogén aránya az optimálisnál általában kevesebb. A komposztlá-
da aljára minden esetben célszerű valamilyen jól átszellőző anyagot (pl.: gallyakat, rőzsét) helyezni.. 

A folyamatosan töltött komposztládában -tapasztalataim szerint- körülbelül egy év alatt keletkezik jó 
komposzt. A komposztládát lehetőség szerint mindig alul nyissuk meg és onnan szedjük ki a kész 
komposztot. A kész házi komposzt földszerű, jó tápanyagtartalmú anyag, melyet felhasználhattunk 
kiskertünk tápanyag utánpótlására, faültetéshez, de akár virágföldhöz adott tápanyagpótló adalékként 
is. 

A házi komposztálóban nyugodtan komposztálhatunk gyomnövényeket is, bár ezeket célszerű a 
komposzt anyag közepébe helyezni, hogy minél hosszabb ideig minél magasabb hőmérsékleten le-
gyenek. A komposztálás során kialakuló magas (60-70 0C) hőmérséklet biztosítja, hogy a gyommag-
vak elveszítsék csírázó képességüket, így nem kell attól tartanunk, hogy a kész komposzt felhaszná-
lásakor „gyommaggal vetjük el” kertünket. 

Természetesen a komposztáláshoz nem muszáj komposztládát használnunk, komposztálhatunk kis 
prizmákban, halmokban is, de a komposztládás megoldással ellentétben a prizmás eljárásnál -a leve-
gő utánpótlás biztosítása érdekében- többszöri átforgatás szükséges. A komposzt átforgatásánál vi-
gyázzunk, mert esetleg darazsakkal találkozhatunk! 
 
Sikeres komposztálást kívánok! 
 
 Szili Dániel 
 környezetmérnök 
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