
01weiki.bio

 

JAK ZALOŽIT 
A OPEČOVÁVAT 

ZDRAVÝ 
A KVALITNÍ 
KOMPOST

http://www.weiki.bio


03weiki.bio

Proč kompostovat?

Proč je lepší žádný než 
špatný kompost (a jak mít 
ten nejlepší)?

Co budeme potřebovat?

Vybíráme kompostér

Kam kompostér umístit?

Zakládáme kompost

Vrstvíme

Kompostujeme

Fáze kompostování

Nemáme zahradu – 
nevadí! Vyřeší to vermi-
kompostér nebo Bokashi

Hotovo! Jak kompost 
správně používat?

Klikněte na 
kapitolu, která 
vás zajímá.
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Co se může stát, 
když založíme 
kompost špatně?

• Zaplevelíme si celou 
zahradu.

• Rozneseme si do záhonků 
zákeřnou plíseň a další 
patogeny.

• Znečistíme spodní vodu.

• Otrávíme členy rodiny 
a nejspíš i sousedy široko 
daleko smrdutým závanem.

A to přece nechceme. 
Proto nebudeme do kom-
postu vyškrabávat zbytky 
od guláše, ani kdyby nám 
to radilo padesát zahrad-
níků, a radši se přidržíme 
geniálně jednoduchého 
systému.
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To je úplné minimum, ke 
kterému připočítejme pár 
litrů rezervu. Lepší rovnou 
větší než později litovat 
a měnit.

Pro menší zahrady stačí 
kompostér nebo malé 
kompostovací silo. Pro 
větší zahrady nad 2000 m2 
už to bude nejspíš kompo-
stovací silo, tedy ohrádka.

Pokud si chceme kompostér 
vyrobit sami, navrhneme si ho 
tak, abychom aspoň z jedné 
strany mohli libovolně zvy-
šovat nebo snižovat stěnu. 
Usnadníme si tak překopávání 
i odebírání humusu. Stříška 
pomůže se zastíněním i proti 
lijákům.

Dřevěný kompos-
tér nezapomeneme 
naimpregnovat, 
jinak by se poměr-
ně brzy sám stal 
součástí kompostu.

Jednoduché pravidlo pro 
výběr velikosti kompostéru:
1 m2 zahrady = 1 l kompostéru.
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• Maso, kosti, uhynulá zvířata
• Pecky a slupky z tropického ovoce
• Rostliny napadené plísní nebo jinými 

nemocemi
• Noviny a časopisy
• Plenky
• Piliny z dřevotřísky
• Listí z ořešáku
• Popel z uhlí a cigaret, vč. nedopalků
• Prach z vysavače
• Oleje a tuky
• Výkaly koček a psů

• Zeleninové a ovocné 
odpady

• Trávu, listí, plevel, uvadlé 
květiny

• Hlínu z květináčů
• Vaječné skořápky
• Kávové a čajové zbytky
• Zbytky jídel (v malém 

množství)
• Papírové ubrousky, 

(nepotištěnou) lepenku
• Trus býložravých zvířat
• Piliny, hobliny, štěpku
• Seno, slámu
• Vychladlý popel 

z dřevěného uhlí
• Papírové, kukuřičné 

a dřevěné pelety, které 
slouží jako podestýlka 
drobných domácích 
mazlíčků – vegetariánů

Nekompostujeme: Kompostujeme:

Výkaly koček a psů zvyšují 
riziko, že si na našem 
kompostu začnou ve velkém 
pochutnávat patogeny 
a paraziti, takže by byla 
potřeba mnohem větší 
hygienizace kompostu.
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Domácí vermikompostéry 
se navíc vejdou všude, při 
správné péči nepáchnou, 
a ještě zvládnou udělat 
parádu. Čisté svědomí 
jako bonus navíc – snížíme 
objem odpadu z domác-
nosti v průměru o třetinu.

Není humus jako humus. Kromě jeho 
zralosti záleží i na vnějších podmínkách 
a vstupních surovinách, které do kompo-
stu vložíme. Mezi ty nejkvalitnější patří 
jednoznačně biohumus. Tímto pojmem 
označujeme humus vzniklý rozkladem 
organického materiálu za pomoci žížal, 
takzvaným vermikompostováním.

1. Vermikompostování 
pro každého

Jak na to?

Vyberme si vhodnou velikost vermikom-
postéru a násadu žížalek. Obojí můžeme 
objednat snadno online, žížaly k nám 
dorazí ve speciálním boxu udržujícím 
potřebné vlhko. Ve vyšší nádobě kompos-
téru bude vznikat kompost a do spodní 
odtéká žížalí čaj, vysokokalorické hnojivo 
pro pokojovky a balkonové rostlinky. Před 
zálivkou ho vždy ředíme s odstátou vodou.

Než žížaly vypustíme na „pracoviště“, nej-
dřív dno kompostéru vyložíme vhodnou 
podestýlkou: skvělé je kokosové vlákno, 
ale žížaly si vystačí i s čistou lepenkou, 

papírovými ubrousky, 
platem na vajíčka nebo 
ruličkami od toaletního 
papíru.

Hotovo? Čas 
vypustit žížaly 
a zároveň podávat 
sváteční oběd na 
přivítanou.
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