 Din bucătărie şi din casă :

 găinaț și bălegar de

 resturi de fructe şi de

cal,vaca,porc ,etc.

zarzavaturi nefierte/coji de ouă;

 rumegus,fân,paie

 pâine veche(fără unt, ulei) ;
COMPOSTUL

 plante de cameră moarte;

CE NU ESTE PERMIS

Proces de descompunere si

 pământ de flori vechi

 păr

transformare a substantelor organice

 pliculețe de ceai/frunze

 cadavre de animale,

solide de catre microorganisme (in

 boabe de cafea

 aşternutul de la pisici,precum

principal bacterii si fungi) intr-un
material stabil, care poate fi valorificat
in agricultura ca și îngrășământ natural.

ROLUL COMPOSTULUI
Compostul este utilizat pentru
fertilizarea si condiţionarea solului.
Este un proces simplu, natural.
CE TREBUIE SA AJUNGĂ LA
COMPOST

și excremente de câine,pisică
 Din grădină :

sau umane

 cositură de iarbă;

 sticlă, metal, materiale

 resturi de lujeri de arbuşti şi

plastice,

flori;

 lacuri, resturi de vopsele,

 frunze;

 medicamente,

 buruieni (înaintea formării

 uleiuri vechi

seminţelor);

 materiale de ambalaje

 ramuri de la tăierea arborilor,

(scutece, cutii de lapte),

gardurilor vii, arbuştilor

 paie în cazul în care au fost

(mărunţite sau tocate);

tratate

 fructe căzute.

 oase ;

iarbă;

 cărbune și cenuşă de cărbune ;

METODA DE REALIZARE
 Se alege un loc mai putin însorit din
grădină și ferit de vânt ,unde se poate
pune recipientul de compostare direct

TIPURI DE COMPOST
 Compostarea in groapa sau sant
săparea unei gropi sau a unui șant de

pe pământ sau pe iarba .

40-50 cm adancime, umplerea cu

 Se colectează suficiente resturi astfel

resturi vegetale și acoperirea cu

încât primul strat să aibă cel putin 30

pamantul sapat anterior.

cm .

 Compostarea in container

 Se adaugă resturi de bucătărie și din

implica inchiderea materialelor

grădină , până la umplerea recipientului

reziduale pentru compostarea activa

(acolo unde există )

intr-un container

 Resturile adăugate trebuie să fie
mărunțite
 Dacă este cald , se stropesc din când
în când resturile adăugate
 Se amestecă din când în când resturile
din recipient pentru a avea destul aer .
 Se realizează toamna şi se foloseşte
dupa 5-6-12 luni,când compostul este
închis la culoare,miroase a pământ.
 Se poate lăsa o luna la maturat înainte
de folosire.

