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CINE FACE COMPOST

ÎN CE SE COMPOSTEAZĂ
Se pot folosi lăzi de compost din
comerţ, din plastic reciclat, izolate
cu polistiren expandat, dotate cu un
sistem de scurgere a apei şi cu fante
pentru aerisire. Au usă în partea din
faţă pentru o uşoară golire a
compostului ajuns la maturitate şi
capac.
Fiecare îşi poate construi singur o
ladă din lemn, plasă de sârmă etc..
Însă, trebuie ca amestecul să fie
protejat şi aerisit.
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Scade cantitatea de deşeuri din gospodărie
cu mai mult de 50%;
Obţine cel mai sănătos îngrăşămât;
Îmbunătăţeşte solul grădinii în ceea ce
priveste pH-ul şi textura, drenajul apei,
păstrarea unidităţii;
Recoltează fructe şi legume sănătoase;
Îşi protejează plantele în zilele friguroase şi le
apără de boli şi paraziţi;
Economiseşte bani pentru îngrăşămintele
chimice şi pentru pământul de flori din
comerţ, care adeseori conţine substanţe
chimice;
Participă la reducerea preţului plătit de
comunitatea locală pentru transportul şi
depozitarea gunoiului;
Contribuie la protejarea apelor freatice care
sunt uneori contaminate de scurgeri din
depozitele de deşeuri;
Protejează mediul prin scăderea cantităţii
emisiilor de gaze cu efect de seră aşa cum este
metanul.

FĂ COMPOST!
GRĂDINA TA ARE NEVOIE DE EL.

NU-ŢI ARUNCA VIITORUL LA GUNOI.

Proiect finanţat din fonduri acordate de către
Guvernul Norvegian prin intermediul
Programului Norvegian de Cooperare pentru
Creştere Economică şi Dezvoltare Durabilă în
România

DIN CE SE PRODUCE COMPOSTUL
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Sunt bune pentru compost:
Resturi din grădină - iarbă cosită, frunziş,
buruieni, plante uscate, crengi uscate;
Resturi vegetale din bucătărie;
Compost finalizat, resturi de la animale,
pământ, rumeguş;
Hârtie simplă, carton, păr, pene.
Nu sunt bune pentru compost:
Resturile de mâncare gătită;
Plantele bolnave;
Fructe sau coji de fructe exotice;
Animale moarte, oase, carne putrezită, lactate;
Excremente de câine sau pisică;
Sticlă, ceramică, pietre, metal, plastic,
cauciuc;
Cenuşa de orice fel, praful din aspirator;
Hârtie cerată, hârtie tipărită color;
Chimicale.

1. Suprafaţa pe care se pune recipientul pentru
compost se decopertează şi se afânează.
2. Primul strat va fi format din resturi din
grădină, mărunţite.
3. Al doilea strat va fi un amestec de pământ,
compost, puţin gunoi de grajd.
4. Se adaugă apoi, succesiv, straturi de deşeuri
din bucătărie şi grădină, verzi şi uscate, de
texturi diferite, mai mărunte, mai mari,
acoperite din când în când cu pământ
(proporţie: o parte de deşeuri din bucătărie la
două părţi de deşeuri din grădină).
•
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Informaţii suplimentare pe:
www.gestiunedeseuri.ro
www.traiverde.ro

EVENTUALE PROBLEME

DEPUNEREA DEŞEURILOR
PENTRU COMPOSTARE

REGULI
Deşeurile lemnoase trebuie mărunţite.
Combinaţi deşeurile mărunte cu cele mai
mari; amestecul trebuie să fie afânat.
Protejaţi amestecul de soare; trebuie să
rămână umed.
Stropiţi puţin straturile nou adăugate.

Deşeurile nu fermentează
Cauza: Materialul nu este bine amestecat sau nu
are suficientă masă verde.
Soluţie: Adăugaţi deşeuri verzi şi amestecaţi.
Adăugaţi puţină apă.
Grămada emană mirosuri urâte
Cauza: Amestecul e prea umed.
Soluţie: Adăugati deşeuri uscate. Amestecaţi.
Amestecul este uscat, şi mucegăit
Cauza: Prea multe deşeuri uscate.
Microorganismele nu-l descompun.
Soluţie: Grămada trebuie desfăcută, întoarsă,
amestecată cu deşeuri verzi, bogate în azot.

COMPOSTUL COPT
Săptămâni

Temp.

1 -2

↑ 70ºC

Descompunere
foarte activă

3 -4

↓ 40ºC

Descompunere
moderată

5 -8

↓ 20ºC

Compost
proaspăt

8 -12

→ 20ºC

Compost copt

Activitate

