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Kompost – aktivni prispevek k varovanju okolja

Kompostiranje organskih odpadkov ni
mit. Pri kompostiranju gre za plastno
nalaganje organskih odpadkov, ki
se nato razkrojijo zaradi delovanja
mikroorganizmov in vpliva kisika.
Končni izdelek tega procesa se
imenuje kompost.
To
je
dragoceno
sredstvo
za
izboljšanje zemlje v vašem vrtu.
Koristnost komposta je znanstveno
dokazana. V nasprotju z navadnim
mineralnim
gnojenjem
kompost
ohranja in izboljšuje plodnost tal.
Naslednja dobra lastnost lastnega
kompostiranja
je
zmanjšanje
gospodinjskih odpadkov.

Mogoče je tudi do
zmanjšanje odpadkov.
S
kompostiranjem
denar.

30-odstotno
privarčujete

Lastno kompostiranje je aktivni
prispevek k varovanju okolja. Pri
tem vam pomagajo kompostniki
GARANTIA®.
Na naslednjih straneh boste našli
pomembne informacije in nasvete, ki
vam bodo olajšali kompostiranje. Če
jih boste upoštevali, se boste lahko
veselili odličnih rezultatov – v dobro
vašega vrta in za zaščito okolja.
Želimo vam veliko veselja in uspeha
s kompostniki GARANTIA®.

Pravo mesto za kompostnik

Pravo mesto postavitve
Preden boste kompostnik sestavili
in napolnili, najdite ustrezno mesto
za postavitev. Pri tem upoštevajte
naslednje:
Kompostnik mora biti dobro dostopen
iz hiše in z vrta.
Kompostnik naj bo od sosednjega
zemljišča oddaljen najmanj 0,5 m.
Postavite ga neposredno na zemljo,
kar
mikroorganizmom
omogoča
dostop. Za zaščito pred glodalci ga
lahko zaščitite s talno mrežo (dodatna
oprema).

Zbito zemljo najprej zrahljajte. Beton,
kamnita tla in asfalt niso primerni za
podlago kompostnika.
Posebej hitro razkrajanje boste
dosegli,
če
boste
kompostnik
postavili na sončno do polsenčno
mesto. Sončno toploto potrebuje
za izhlapevanje vode, vendar se ne
sme popolnoma izsušiti. Postavite ga
na zaščiteno, vendar ne popolnoma
brezvetrno mesto – veter je namreč
pomemben za dovajanje svežega
zraka.

Sedaj se lahko začne!
NASVET
Če imate na voljo aktivni kompost,
ga uporabite za spodnjo plast.
Bolj kot je kompost mešan, lažji bo
razkroj. Kompostnika ne napolnite
takoj v celoti, ampak nanj počasi
nalagajte dnevne organske odpadke.
Kuhinjski odpadki imajo visok delež
vode. Pazite na dobro prezračevanje
– zadosten dovod kisika je zelo
pomemben. Moker material pomešajte
s suhim, grobega pa s ﬁnim.
Premislite,
kompostnik ni smetišče, na katerega
bi brez pomislekov odlagali kar koli.
Če želite, da bo izpolnjeval svojo
funkcijo, morate premišljeno izbirati
surovine.

Kompostiranje pozimi

Pri prvi napolnitvi za spodnjo plast
uporabite strukturni material, na
primer zdrobljene veje. Prednost
tega je, da lahko zrak od spodaj lažje
prodre v kompost in bolje odvaja
odvečno vodo. Nato sledi plast čim
bolj mešanih odpadkov z vrta in
kuhinje.

Kompostirate lahko tudi pozimi.
Da boste deloma mokre kuhinjske
odpadke lahko optimalno kompostirali
tudi v tem letnem času, jim morate
primešati jeseni nabrano suho listje
in zmlete veje. Proces razkrajanja je
pozimi zmanjšan, vendar kljub temu
prisoten, ker mikroorganizmi med
svojim delovanjem sami proizvajajo
toploto.

Razliko naredi razvrščanje.

Kaj sodi na kompost:

Kaj ne spada na kompost:

odpadki od sadja in zelenjave, kavna
in čajna usedlina, jajčne lupine
(zdrobljene), lončnice, rezano cvetje,
rabljena zemlja za rastline, pokošena
trava in listje.

meso, ribe, ostanki hrane, kruh,
klobase, sirova skorja, kosti, bolni
deli rastlin, pepel od premoga in žara,
cigarete, vsebina vrečke sesalnika in
smeti, zdravila, orehove lupine.

NASVET
Moker material pomešajte s suhim,
grobega pa s ﬁnim. Z dobrim
prezračevanjem
boste
zagotovo
dosegli dobre rezultate. Pazite, da je
kompost vlažen. Ne sme biti preveč
suh ali preveč moker.

Dodatki za dober kompost

Pokošena trava

Listje

Sveže pokošena trava vsebuje veliko
vode. Če boste na hišni kompost
naložili predebelo plast trave, se bo
le-ta zlepila in preprečila dovod zraka.
Pod plastjo brez zraka bo prišlo do
gnitja in neprijetnega vonja.

Pred nalaganjem na kompost je listje
treba zmleti/sesekljati. Tako listje ne
more tvoriti plasti, ki je neprepustna
za zrak.

NASVET
Po košnji počakajte, da se trava posuši
in jo šele nato dodajte kompostu.
Če to ni mogoče, sveže pokošeno
travo dobro premešajte s starim
materialom za kompost ali suhim
listjem, kar zagotavlja dovod zraka.

NASVET
Dodajanje suhega listja je najbolj
smiselno pri kompostiranju mokrih
kuhinjskih
odpadkov
pozimi.
Naredite si zalogo listja in ga skupaj
s kuhinjskimi odpadki dodajajte
kompostu.

Narezana suhljad

Lupine agrumov in banan

Suhljad je treba pred dodajanjem
kompostu narezati.
Zelo dobro se uporablja kot strukturni
material. Če na kompost občasno
nanesete tanko plast suhljadi, to
pripomore k dobri prezračenosti in
razrahljanosti.

Agrume lahko v običajnih količinah
prav tako odložite na kompostnik.
Ker so sadeži največkrat prevlečeni z
voskom, se razkrajajo počasneje in jih
je treba narezati. Ostanki pesticidov
na lupinah se med procesom
kompostiranja razgradijo. Najboljši je
nakup neškropljenih agrumov.
Bananine olupke in lupine agrumov
narežite.

NASVET
Ker sta za mešanje komposta
potrebna listje in narezana suhljad,
je najudobneje, da material shranite
zraven kompostnika.
V ta namen uporabite GARANTIA®
univerzalno okroglo posodo
.

Tako kompost zori
Po približno 6–10 tednih boste videli,
kako pridni so bili mikroorganizmi.
Vsebina kompostnika se zmanjša in
segreje. Material se zgosti in vlaga
izpari.
Kompost je treba prestaviti, kar je
povsem enostavno. Odprite eno
stranico kompostnika, odstranite
kompost in ga prestavite na ustrezen
prostor. Kompost je priporočljivo
presejati. Pogoj za to je suh, zgoščen
in zlepljen kompost. Fini delež lahko
uporabite kot surov kompost., grobe
dele pa ponovno vrnite v kompostnik.
(Stranico
kompostnika
najprej
zaprite.) Kompostiranje se tako začne
znova.

Preizkus stopnje zrelosti
komposta
Stopnjo zrelosti komposta lahko
preizkusite s krešo.
1. Kozarec za vlaganje do 1/3
napolnite s kompostom, posujte
s semeni kreše, nekoliko zalijte in
kozarec zaprite.
2. Opazujte rast rastlin.
3. Če so rastline zelene in korenine
bele, je kompost dovolj zrel. Če
so rastline rjave, še ni dovolj
zrel.

Kompostnik Thermo-King
®
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Thermolen – kvaliteten material

Novo

Kompostnik Thermo-King je narejen iz kvalitetnega materiala Thermolen®.
Penaste toplotne stene imajo najboljše lastnosti izolacije. Nastala toplota
ostane v notranjosti kompostnika in pospešuje razkrajanje. Thermolen® je
obstojen na UV-žarke in vremenske vplive ter tako zagotavlja dolgo življenjsko
dobo kompostnika. Lastnosti, ki prepričajo.
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Enostavno polnjenje
velikih pokrovov

z
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Najboljši rezultati zaradi idealnih
temperaturnih razmer v kompostniku
s prijemalnim pokrovom, ki poskrbi
za uhajanje vlažnega zraka. Mogoči
sta poletna in zimska nastavitev
pokrova
Lahek in udoben odvzem komposta
skozi dve veliki loputi. Čisto udobje.
Montaža z Easy-Lock-sistemom brez
orodja.
Hitro razkrajanje brez neprijetnih
vonjav zaradi prezračevalnih odprtin
na straneh in na dnu.

Talna rešetka Thermo-Kind
(dodatna oprema)
Talna rešetka omogoča najboljši
dostop
mikroorganizmom
do
kompostnika in istočasno ščiti pred
glodalci. Rešetko lahko prilagodite
kompostniku Thermo-King 400, 600
in 900 litrov. Rešetko enostavno
sestavite in jo zapognite na ustrezno
velikost – končano.

Ostali kompostniki GARANTIA®
Hitri kompostnik
•
•
•

•
•
•
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Vsebina 280 litrov
Z dvodelnim pokrovom
Lahko in udobno polnjenje z
dodatnim sklopnim pokrovom
(enoročno upravljanje)
Naluknjana talna plošča z zračnim
kanalom
Enostaven odvzem
z drsno odprtino
Pokrov s
poletno/zimsko
nastavitvijo za
uravnavanje
prezračevanja
Dobavljiv v
zeleni in črni barvi

ECO-kompostnik
•
•
•

•

•
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Vsebina 280 litrov
Z veliko prezračevalno odprtino
in lijakastim pokrovom
Gladka zunanjost in notranjost,
zaradi česar je zunaj samočistilen,
znotraj pa drseč.
S
stranskimi
prezračevalnimi
odprtinami za hitro
kompostiranje
Z drsno odprtino za
enostaven odvzem
komposta

Izkoriščanje deževnice
Stebričasti rezervoar
•
•
•

•

•
•
•

Rezervoar za zbiranje deževnice
na vrtu
Velika prostornina za shranjevanje
in majhen prostor za postavitev
Rezervoar je lepo oblikovan, ne
potrebuje veliko prostora in je
stabilen.
Odvzem vode je prek iztočne
pipe ali prozorne cevi (dodatna
oprema),
ki
služi
tudi
za
prikaz stanja polnosti, povsem
enostaven.
Dobavljiv v velikostih 330, 500 in
1000 litrov.
V peščeni in kameno sivi barvi,
100 litrov tudi v temno zeleni
Pri
nevarnosti
zmrzali
rezervoar izpraznite.
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Amfora za zbiranje deževnice
•
•
•
•
•
•

Ličen in lepo oblikovan zbiralnik
deževnice na vrtu
Velika prostornina za shranjevanje
in majhen prostor za postavitev
Enostavna montaža iztočne pipe
z navojnimi nastavki
Priložena so pritrdilna ušesca kot
zaščita pred vetrom.
Dobavljiva v velikostih 300 in 500
litrov
Pri
nevarnosti
zmrzali
rezervoar izpraznite.

Univerzalna Univerzalna
okrogla posoda
•
•
•
•

Vsestranska uporaba
Z dvema stabilnima, priročnima
ročajema
Gladka zunanjost in notranjost,
kar olajša čiščenje
Mogoče zlagati eno posodo v
drugo

Biovedro
•
•
•
•
•
•

Idealno za ločevanje odpadkov
S stabilnim plastičnim ročajem
S sklopnim pokrovom, ki se
pritrdi
Ekonomična izvedba
Z možnostjo zlaganja
enega vedra v drugega
Iz polipropilena, ki je
varen za živila

GARANTIA® – blagovna znamka
podjetja Otto Graf GmbH.
Otto Graf GmbH
Kunststofferzeugnisse
Carl-Zeiss-Straße 2-6
D-79331 Teningen
Telefax: + 49 (0) 76 41/5 89-50

Od ponedeljka do petka
od 8.00 do 17.00 ure
Telefon: + 49 (0) 76 41/5 89-839

Vaš pooblaščeni prodajalec:
ARMEX ARMATURE d.o.o.
Ljubljanska c. 2A
1295 Ivančna Gorica
Tel. : + 386 1 78 69 260
Fax : + 386 1 78 69 265
e-mail:info.armex@siol.net

