


Mi kell a hatékony komposztáláshozMi kell a hatékony komposztáláshoz? 

• Az edényzet elhelyezése
• Megfelelő kiindulási anyagok
• A megfelelő homogenitás, - halomba 

rakás, - nedvességtartalom
• A komposzt átforgatása
• A komposztáló gondozása
• A megfelelő edényzet kiválasztása



Fű a komposztálóbanFű a komposztálóban 
A lenyírt fű értékes, tápanyagban gazdag, organikus 

hulladék, eredményesen azonban bizonyos 
segédanyagok hozzáadásával komposztálható.

A halomba rakott fűnyiradék hamar felmelegszik, a 
kiáramló sejtnedvekkel párosulva összetömörödik 
és erjedésnek indul.

Ahhoz, hogy mindezt elkerülhessük, a lenyírt füvet 
alaposan keverjük össze faaprítékkal vagy 
faforgáccsal (1:1 arányban), és így már a 
komposztsilóba kerülhet. A faaprítékot többször is 
felhasználhatjuk, mivel a fű komposzttá 
alakulásának kezdeti szakasza után (kb. 1 hét) még 
szinte érintetlen állapotban marad.



Mikor?

A füvet szinte egész évben dúsíthatjuk 
komposzttal. Márciusban, áprilisban, 

májusban valamint augusztusban adhatjuk a 
talajhoz, így a gyep szépen zöldell és 

ellenálló lesz. Még ősszel – októberben 
illetve november elején – is ésszerű egy kis 

adag komposztot kijuttatni, mivel ilyenkor az 
erősödő gyökereknek és sarjaknak sok 

tápanyagra van szükségük.

F e l h a s z n á l á s F e l h a s z n á l á s 



Hogyan?

A legjobb, ha a fű talajának tetejére 
szórjuk a komposztot, úgy hogy egy 
vékony réteg keletkezzen, majd ezt 
kicsit bedolgozzuk a földbe. Ha nem 
esik, jót tesz a fűnek az öntözés, ez 
elősegíti a komposzt bekerülését a 
talajba. A szétterített komposzt már 
két nap után nem látható a füvön. 



Mennyit?

A hatásfok függ a komposzt 
minőségétől, már kisebb 
mennyiségnél is. 10 liternyi érett, jól 
átrostált komposzt 10 
négyzetméternyi területre elegendő. 
Ha gyakrabban adunk komposztot a 
földhöz, a mennyiséget 
csökkenthetjük. Csak érett, jó 
minőségű komposztot használjunk.



A komposzt teaA komposzt tea

A Komposzt-tea egy kizárólag 
természetes anyagokat tartalmazó 
lomb- és talajtrágya. A Komposzt-tea 
használata elősegíti a növények 
növekedését, virágzását, termésérést, 
a gyökérzet erőteljesebb fejlődését és 
ellenállóbbá teszi azokat a 
kórokozókkal és kártevőkkel 
szemben.

Mit jelent a komposzt tea kifejezés?



A komposzt tea egy könnyen 
hasznosuló formája a komposztnak, 
amely gyorsabban hatást gyakorol a 
növényekre, mint a talajba kevert 
komposzt. A komposzt minőségi 
paraméterei közül az érettség és a 
mikroorganizmus összetétel nagyon 
fontos tényezők, ugyanis a komposzt 
teává alakítása nem tud javítani a 
komposzt eredeti minőségén.



A komposzt tea megnevezés sok különböző 
előállítási módot jelenthet, úgymint a 
komposzt kiindulási anyagként való 
használata és folyékony kivonat 
készítése, vagy némely esetben az eredeti 
komposzt folyékony változatának 
elkészítése. Az előállítás technológiája 
alapján alapvetően kétféle komposzt 
teát különböztetünk meg: az aerob 
komposzt teákat, és az anaerob 
komposzt teákat. 



Néhány érv, hogy miért használjunk komposzt teát!Néhány érv, hogy miért használjunk komposzt teát! 
Mert…
· Egészségesebbek lesznek növényeink, ezáltal 

kevésbé fogékonyak a betegségekre;
· Mobilizálja a talajban lévő tápanyagokat;
· A tea rövidebb idő alatt növeli a mikroba 

aktivitást, mint a komposzt;
· A komposzt-tea minimum 10-szer annyi aktív 

baktériumot tartalmaz, mint a komposzt;
· Javítja a talajok szerkezetét, hő,- és 

vízgazdálkodását; 



• A levelekre történő kijuttatás esetén a levelek 
felületén CO2 képzést valósít meg; 

• Ismétlődő használattal a tömörödött talajokat 
fellazítja, ezáltal könnyebb a gyökerek 
növekedése, így nagyobb a tápanyagok 
felvétele;

• A komposzt-tea visszaállítja a talaj 
mikrobiológiáját; 

• Amikor a komposzt-teát a növény levelén 
használjuk, az befedi a növény felületét és 
megvédi a káros anyagoktól;



• Nincs túladagolás-veszély;
• Nincs várakozási idő;
• Nem korrozív, így öntözőrendszeren 

keresztül is alkalmazható;
• A KOMPOSZT-TEA egyéb trágyákkal 

együtt is kijuttatható, de növényvédő 
szerekkel történő együttes felhasználása 
nem javasolt;



• A komposzt-tea ökológiai 
gazdálkodásban is ajánlott termék;

• A tea serkenti és gyorsítja a lebomlást, 
így szerves hulladékok 
komposztálásakor is fontos szerepet 
tölthet be;

• A komposzt tea használata hasonló 
hatást idéz elő, mintha 2-3 cm 
vastagságban megszórnánk a 
területünket komposzttal!



Alkalmazásáról általánosanAlkalmazásáról általánosan
A komposzt teák alkalmazhatóak a talajra kijuttatva 

illetve a növények felszínére juttatva. 
A növények felületén alkalmazott komposzt-teák rögtön 

hatnak a növényre. A jó minőségű komposztalapanyag 
hasznos mikroorganizmusokat és tápanyagokat 
biztosít a növény felszínén segítve a növényt a 
betegségek elnyomásában és tápanyagok felvételében. 
A növények felületén alkalmazandó komposzt-teának 
kell a legjobb minőségű komposztokból készülnie, hogy 
elkerülhetőek legyenek a problémák, úgymint a 
sótartalom okozta égés.

A Bonn-i Egyetem kutatói kimutatták, hogy a komposzt-
tea csökkenti a penészgomba és a lisztharmat 
előfordulását bizonyos növényeken, például a szőlőn, 
kígyóuborkán, babon és epren. 



Felhasználásáról általábanFelhasználásáról általában

A komposzt-teát alkalmazhatjuk úgy, 
hogy öntözéssel juttatjuk ki a talaj 
felszínére illetve az alkalmazott 
termesztő közegre/közegbe.

Emellett alkalmazható a növények 
felületén is, amely esetben permetként 
juttatjuk ki. 



Tárolás
A borral ellentétben a komposzt tea nem érik 

az idő előrehaladtával. A legjobb eredmény 
elérése érdekében a lehető leghamarabb fel 
kell használni. A tárolótartályokban 
napfénytől védett, hűtött helyen tárolandó 
esetenkénti keveréssel egybekötve.

Használat előtt a kannákat ajánlott 
levegőztetni, de a levegőztetés után 4-6 
órán belül fel kell a komposzt-teát 
használni!



Kijuttatás

Az esti órák, éjszaka a legalkalmasabb a 
komposzt tea felhasználásának, amikor a 
levelek sztómái nyitva vannak és 
minimális az ultraibolya sugárzás, amely 
sok mikroorganizmus számára toxikus. 



Adagolás

Egy évben 3 periódusban ajánlott elvégezni 
a komposztteás kezelést, tavasszal, nyáron 
és ősszel (tömörödött, agyagos talaj esetén 
gyakrabban!). Ajánlatos továbbá az első 
ciklusban 4-5 alkalommal elvégezni a 
beavatkozást. A betegségek megelőzése 
érdekében a komposzt-teát a leveleken 
gyakrabban kell alkalmazni. 



ElőállításaElőállítása

Amire szükségünk van:

- komposzt
- esővíz, kútvíz vagy klórtalanított  
csapvíz 
- egy kisebb párnahuzat vagy apró 
lyukú zsák, zsineg
- műanyaghordó
- levegőztető 



A komposztot (kb. 20 l-hez 3-4 marék) a 
párnahuzatba töltjük, bekötjük, 
belelógatjuk a vízbe és  levegőztetjük a 
vizet. Az oxigén segíti a mikroor-
ganizmusok elszaporodását, valamint 
megelőzi a víz poshadását. 
A komposztot pár napig áztatni kell a 
vízben, amíg szép mély barna színe nem 
lesz a lének. Ekkor már kiázott minden 
tápanyag a belőle, és lehet vele locsolni.



Kihez fordulhat tanácsért?Kihez fordulhat tanácsért?

Balatoni Szőlő és Borkultúra EgyesületBalatoni Szőlő és Borkultúra Egyesület
8330 Sümeg, Pf. 51.
Tel.: 06-70/363-4367

e-mail: borkultura@enternet.hu 

Sok sikert a komposztáláshoz!Sok sikert a komposztáláshoz!
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