Kompostovanie a správne triedenie

Začala sa sezóna posedení na terasách a prácach v záhradkách. S tým súvisí aj starostlivosť o naše okolie
a jej zelene. Pravidelné kosenie trávnika, strihanie ruží , oberanie kvetkov, ktoré dokvitli a s tým súvisí aj
tvorba zeleného odpadu. Podľa zákona sme povinný tento odpad triediť a správne separovať.
Naša obec Lozorno poskytuje občanom viacero možností triedenia zberu. Je to využitie miestneho
Kompostoviska, ktoré sa nachádza v blízkosti Poľnohodpodárskeho družstva, alebo má vlastné domáce
kompostárne.
Obec Lozorno minulý rok rozdalo 350 kusov kompostérov a tento rok opäť vyhradila obec finančné
prostriedky, aby sa dostali kompostárne aj do domácností, ktorým sa predchádzajúci rok neušlo. Ich
správnym používaním dokážu obyvatelia získať kompost , ktorým vedia spätne využiť v záhradkách ako
zdroj živín, ktoré rastliny vyčerpali z pôdy.
Kompost vzniká zložitými biologicko-chemickými procesmi. Je potrebné aby bol dobrý podiel suchej a
mokrej zložky biologického odpadu a teda aj podiel dusíkatej a uhlíkovej časti.
To v praxi znamená, že nestačí mať v kompostárni len trávu, ale aj suchú ( Uhlíkatú) zložku biologického
odpadu ako drevo, stonky, suché lístie, slamu atď.
Platí pravidlo, že čím menšie sú častice, tým je rýchlejší proces kompostovania. Taktiež je dôležité, aby
bol zabezpečený dostatočný prísun kyslíka a na to nám slúži miešadlo, ktoré nám pomáha premiešavať
masu v kompostárni. Nesprávnym kompostovaním sa proces spomaľuje a prichádza k nežiaducím
procesom ako je hnitie ( ak je príliš veľa vody) alebo naopak k vysušovaniu materiálu.
Kompost je hnedej až tmavohnedej štruktúry, nezapácha ale vonia ako lesná pôda. Najlepšie ho je
aplikovať na jeseň, ale aj hocikedy v priebehu roka na povrch pôdy. Na dostatočné množstvo je potrebné
cca 1-2 cm.

Kompost nám dáva späť živiny, zlepšuje mechanické, fyzikálne ale aj chemické vlastnosti pôdy. Vytvára
prostredie pre živé organizmy.Budme ohľaduplný k prírode a vráťme jej to čo nám ona sama poskytla.
Týmto apelujem na Vás obyvateľov, aby ste neuvážene nevyhadzovali odpad na skládku ,,zeleného
odpadu” na Hlbokej ulici, ale využili možnosť kompostoviska a svojich domácich kompostárni a využili
tým si sami vytvoriť hnojivo. Nebuďte ľahostajní k budúcim generáciam a k pôde, ktorá Vám poskytuje
zeleninu a ovocie.
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