
Do nádobky s vlhkým kompostem vysejeme 
semínka øeøichy zahradní. Když nám po týdnu 
vìtšina semen vyklíèí, kompost už neosahuje 
žádné škodlivé látky pro rostliny a mùžeme ho 
použít v zahradì. Pokud vyklíèí jen málo 
semen, musíme kompost ještì nechat zrát.  

Vyzrálý kompost je hnìdé až tmavohnìdé 
barvy, nezapáchá, ale voní jako lesní pùda.

Kompost výbornì zadržuje vodu, provzdušòuje pùdu a 
obsahuje velké množství minerálních látek. Vkompostu 
roènì.
Kompost výbornì zadržuje 
vodu, provzdušòuje pùdu a 
obsahuje velké množství 
minerálních látek. Vyzrálý 
kompost používáme hlavnì na 
jaøe pøi  výsadbì rost l in. 
Kompost nikdy nezaoráváme, 
jen ho opatrnì zapracujeme do 
zemì. Na dostateèné zásobení 
pùdy živinami postaèí 1-2 cm 
vrstva kompostu roènì.

Vermikompostování je metoda 
kompostování, kdy dochází k 

rozkladu organického 
materiálu pøevážnì pomocí 

Použít lze bìžnou žížalu hnojní ideální jsou však 
kalifornské žížaly, které se rychle množí a dokážou 
intenzivnì pøemìòovat bioodpad na vermikompost. 
K vermikompostování se výbornì hodí jednoduchá 
nádoba, která udrží jak žížaly, tak kompostovaný 
materiál na jednom místì. Nádobu mùžeme umístit 
uvnitø v bytì, v domì èi venku.

Vyzrálý kompost vzniká pøibližnì po tøech 
mìsících kompostování. 

Jsou to vlastnì žížalí výmìšky 
obsahující látky,  které chrání 
rostliny pøed chorobami a 
zlepšují jejich rùst.
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Voòavá hmota tmavé barvy, ze které dokáží 
rostliny postupnì èerpat živiny a minerální 
látky potøebné k rùstu, kvetení a plození.
 Vzniká kompostováním.

Pøirozený proces rozpadu biologického materiálu 
pùsobením pùdních mikroorganismù a žížal. 

Tedy témìø vše nepotøebné ze zahrady spolu 
s organickými zbytky z kuchynì vám poslouží 
jako základ pro velmi kvalitní a levné hnojivo.

P snížíme množství odpadù, které nám z 
domu odvážejí na skládky nebo do spaloven
Pz odpadu si vyrobíme kvalitní hnojivo 
Psnížíme náklady na zpracování odpadù

V podstatì mùžeme kompostovat všechny 
biologické odpady, které vznikají v domácnosti a 
na zahradì.  

Materiál nevhodný na kompostování:
Ptextilie, sklo, plasty, kovy, èasopisy
Pdøevo ošetøené lakem, chemikálie, léèiva
Pexkrementy masožravcù
Pzbytky masa,kosti, mléèné výrobky, olej ..

Pro kompost je nejvhodnìjší polostinné, 
závìtrné místo. Kolem mùžete vysadit rozmanité 
keøe, které jej zakryjí, èásteènì zastíní a budou 
na místì udržovat vyšší vlhkost (napø.tykve,  
cukety, okurky). 

Kompostovat mùžeme volnì na hromadì nebo 
v kompostérech (nádoby na kompost). 
Kompostéry mùžete zakoupit hotové, nebo 
velmi jednoduše vyrobit. Postaèí vyšší ohrádka 
z prken, dìrovaný sud èi popelnice. 

. Mezi zemí a kompostem nesmí být žádná 
neprostupná bariéra, jinak by do nìj pùdní 
mikroorganismy a žížaly nemìly pøístup.

Kompostujeme pouze upravené (posekané, 
podrcené, nalámané) biologické odpady. Èím 
jsou menší, tím se rychleji rozloží. Jednotlivé 
biologické materiály nevrstvíme na sebe, ale 
vzájemnì dobøe promícháme. Pozor – pro 
optimální proces kompostování je tøeba 
dodržet stejný pomìr hnìdých a zelených 
materiálù.

Aby proces kompostování probíhal správnì, 
musíme zabezpeèit dostateènou vlhkost a 
provzdušnìní, tím dochází ke zvýšení teploty a 
urychlení tlení materiálu.
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