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Földkomposzt

Nagyobb mennyiségben tartalmaz földet. Ha nincs jó
minőségű gyepszint földünk vagy kerti földünk, 
árokiszappal is helyettesíthetjük. (ne forgalmas út 
menti legyen)
Az iszapot terítsük ki alkalmas helyen 30 cm-nél nem 
vastagabb rétegben, majd szárítsuk. Csak száraz 
állapotban keverhető. 
Az iszapot, sarat 2:1 arányban keverjük növényi 
hulladékkal. A növényi részek aprítása fontos. Kétszeri 
forgatás elegendő. Viszonylag gyorsan érik. 



Levélkomposzt

Rendkívül könnyű szerkezetű, ezért szívesen 
használják földkeverékekben. 

A bükk-komposzt Ca-ban gazdag, a tölgy-
levélből készített komposzt pH-ja alacsony, 
kiváló komposzt készül nyírlevélből is. 

A dió- és vadgesztenyelevél nehezen bomlik, a 
belőlük készült komposzt csírázás-gátló
anyagokat és sok csersavat tartalmaz. Ha 
keverünk is dió- vagy vadgesztenyelevelet a 
kazalba, arányuk 5-10 %-nál ne legyen több. 

Nagy tömegű levelet adnak a gyümölcsfák is. 



A gombabetegségekkel erősen fertőzött 
lombot ne keverjük a kazalba. Az erősen 
fertőzött lombot égessük el, hamuja már a 
kazalba kerülhet. 

A levélkomposzt érését az előzetes aprítással 
gyorsíthatjuk, illetve forgatással könnyít-
hetjük, így a levelek nem tapadnak össze. 

A levelek összetapadása azért is káros, mert 
levegőtlen lesz a kazal belseje, rothadás 
indulhat meg.

2 rész levél-, 1 rész csalánkomposzt, vagy 2 
rész levél, 1 rész kerti föld keveréke a jó. 

Kétszeri forgatás után kiszórható.



Csalánkomposzt

A csalánkomposzt egyike a legjobb 
komposztaktiválóknak. 

A nagycsalán virágzás előtt levágott szárát és 
leveleit aprítsuk, majd keverjük 2:1 arányban 
kerti földdel vagy földdé érett komposzttal. 

Összerakás után a kazal gyorsan összeroskad. 

Egy hét múltán forgathatjuk először. 

1 cm vastagon kiszórva zöldségek alá, azok 
betegségekkel szembeni ellenálló képességét 
fokozza.



Kéregkomposzt

A kéreg- és fahulladék a fűrészüzemekben nagy 
mennyiségben termelődik.

Csak olyan kérget, fahulladékot, faforgácsot 
használjunk fel, amelyet nem kezeltek rovar-
vagy gombaölő szerrel, esetleg fakonzerválóval. 

A kérget nitrogénben gazdag anyagokkal 
keverjük. 

Szóba jöhet a baromfitrágya is. 

Az egyes részek mérete 4-5 cm-nél nagyobb ne 
legyen, ellenkező esetben aprítani kell. 

A kéreg vagy faforgács és baromfitrágya 
keverési aránya 2:1. 



Dúsított agyagos komposzt

Először készítsünk egy 30 cm vastag, ún. 
döngölt agyagtalpat, amely a közepén 
enyhén domború. 

Erre terítsünk 30-40 cm vastagon 
aprított kerti hulladékot, amelyben 
zöldségszártól, levéltől kezdve durvább 
szerkezetű, lassabban bomló metszési 
nyesedék, rőzsetörmelék is van. 

A kerti hulladék között még magot nem 
érlelt gyomnövény is lehet. 



Az aprított kert hulladékra szórjunk 
vékony rétegben szárított baromfi 
trágyát, erre ismét agyagos, nedves föld 
kerüljön 5-6-cm vastagon. 

Ezt ismételjük addig, amíg a kazal eléri 
az 1 méteres magasságot. 

A legfölső réteg legyen tenyérnyi 
vastagságú agyagos földterítés. 

Telepítsünk bele gilisztát, jó trágyás 
földből – amiben sok a giliszta – jó két 
maroknyit keverjünk a kazalba. 



Ennél a módszernél különösen fontos, 
hogy eléggé nedves legyen a kazal, de 
nedvesítsük túl. 

Ha gilisztát telepítünk a kazalba, a 
forgatás akár el is maradhat. 

3-5 hónap alatt finom, egynemű földet 
kapunk. 

A fahamu is sietteti az érést. 

Gyenge homoktalajok javítására kiváló.



Gyümölcs- és szőlőtörköly komposzt

• A törköly kitűnően komposztálható, különösen 
a beltartalmi értékei miatt. 

• A gyümölcsmaradványt, amelyet már majdnem 
szárazra kipréseltek, aprítsuk fel, vagy tegyük 
ki egy időre a szabadba, terítsük ki, és utána 
daráljuk le. 

• Félig keverjük össze istállótrágyával vagy durva 
komposzttal és adjunk hozzá kőzetlisztet és 
szaruforgácsot. 

• Így kiválóan lazító, érett komposztot nyerünk 
belőle. 

• Ha ősszel vagy kora tavasszal készítjük, nyáron 
már használhatjuk. 



14 napos komposzt

A legrövidebb eljárás. 

Előfeltétele, hogy a nyersanyagok eleve 
aprítottak legyenek, és nagyon alaposan 
összekevert állapotban rakjuk össze. 

Az egyenletes nedvesítés is nagyon 
lényeges. A legjobban úgy tudjuk vízzel, 
esővízzel vagy trágyalével ellátni, ha a 30 
cm vastagon szétterített keveréket 
fokozatosan locsoljuk, nem engedve, hogy 
a víz kifolyjon alul. 



A legjobb a finom fűnyesedék, a konyhai 
hulladék és a gyepszintföld keveréke. 

A gyorskomposztba ne kerüljön 
lassabban bomló, sok nyúl- vagy 
baromfitrágya. 

Ellenben, ha sikerül szerezni szárított 
galambtrágyát, azzal készítsünk 
trágyalevet és öntözzük a keveréket.

Az összerakás után 2-3 nappal forgassuk 
először.



Majd 3 napos időközönként ismételten 
forgassuk, közben kevés zeolitot vagy 
fahamut keverjünk a kazalba. 

12 nap elteltével a kazal észrevehetően 
veszít térfogatából, megroskad, ez jelzi 
az érés felgyorsulását. 

Újabb 2-3 nap múltán a komposzt 
kiszórásra alkalmas.



A komposztA komposztáálláás adals adaléékk--, vagy , vagy 
segsegéédanyagaidanyagai

Dúsító anyagok

A komposzt tápanyagtartalmát 
növelhetjük adalékanyagokkal. Például 
van, aki a helyes szén/nitrogén arányt 
műtrágya hozzáadásával éri el. Erre 
igazából nincsen szükség, a dúsítást el 
lehet érni a komposztálandó anyagok 
kedvező összeválogatásával. 



Töltő vagy kiegyenlítő anyagok

Azért van rájuk szükség, mert 
alapanyagaink általában sok szerves 
anyagot, de kevés ásványi anyagot 
tartalmaznak. A töltőanyagokkal tudjuk 
a komposzt kedvezőbb ásványi anyag 
tartalmát biztosítani. A legegyszerűbb 
töltőanyag az agyagos talaj, továbbá a 
bentonit, alginit, zeolit stb. 



Serkentőanyagok

Szerepük abban van, hogy a komposztálás 
folyamatát gyorsítják. A talaj betöltheti 
ezt a szerepet is, de igen jól bevált maga 
az érett komposzt. A cél a 
mikroorganizmusok tevékenységének 
„beindítása".



Stabilizáló anyagok

Szerepük kettős: egyrészt 
megakadályozzák az anyagveszteséget, 
másrészt lehetőséget biztosítanak a 
humuszkolloidok kialakulására. 
Ilyenek a kőporok, pl. zeolit, riolittufa, 
bentonit. Ezek a porok segítenek a 
keletkező kellemetlen szagok 
megkötésében is.



Takaróanyagok

A képződött hő visszatartására, a 
kiszáradás és a nitrogénveszteség 
megelőzésére használják őket. 
Takaróanyagként természetes anyagok 
is használhatók, például szalma, lomb, 
vékony földréteg, de jó a kimustrált 
szőnyeg, a zsákvászon is.



Meszezés

Ha a kiindulási anyagunk savanyú (pl. 
magas csersavtartalmú falevél), vagy 
ha savanyú talajnál használjuk a 
komposztunkat, akkor célszerű
meszezni a komposzthalmot.



Meszezésre akkor is sor kerülhet, ha a 
komposztba túl nagy mennyiségű zöld 
anyag, például fűnyesedék kerül, és a 
levegőztetést nem sikerül kielégítően 
biztosítani. Ilyenkor mészkőtartalmú
(CaCO3) anyagásványt, márgát vagy 
dolomitot használhatunk őrölt 
formában.



Fahamu

Vegyszerrel nem kezelt fa illetve beteg 
növények égetésénél visszamaradt 
hamu értékes anyagokat (pl.: kálium, 
foszfor, kalcium) tartalmaz. Ez 
felhasználható kis mennyiségben, 
sószerűen adagolva (2-3 kg/m3).



Nyomelemei folytán értékes, a kellemetlen szagokat 
közömbösíti, mikroelemekben gazdagítja 
komposztot.

Kőlisztek (zeolit)

Csak kis mennyiségben használatos. Metakovasav 
tartalma miatt növekedésserkentő anyagokat is 
tartalmaz, a mikroorganizmusokat is serkenti. 
Gilisztatrágyába ne kerüljön, mert az éles 
homokszemcsék tönkreteszik, legyengítik a 
gilisztákat.

Homok

Tiszta agyagot vagy agyagos talajt is használhatunk. 
Főleg szerkezet nélküli homoktalajok javítására 
kiváló. A szerkezet mellett a talaj tápanyagfelvevő
képességét is javítja.

Agyagtalaj

Mikroorganizmusokban gazdag, teljesen földdé érett 
komposzt, oltóanyagként használható a lebomlási 
folyamat gyorsítására. A szükséges mennyiség a 
komposztálandó anyag 10 %-a.

Komposztaktiváló (kész, érett 
komposzt)

Őrölt mészkő, oltott mész, égetett mész, mésztufa, 
márga, szénsavas mész. Pótolja a kalciumot, a 
savanyú pH-t kissé növeli.

Mezőgazdasági mész

Szerepe, jelentSzerepe, jelentőősséégegeKiegKiegéészszííttőő anyagokanyagok



Hol hasznHol hasznáálhatom fel a lhatom fel a 
komposztot?komposztot?

A komposztot felhasználhatja a saját 
kertjében a fák, bokrok és a 
veteményeskert ágyásaiban, de a 
balkonládákban, szobanövények 
cserepeiben is. 

Nem mindegy azonban, hogy milyen 
komposztot használ fel!



Kb. 3 hónap alatt friss komposzt
keletkezik. Kb. 12 hónapot kell várni 
ahhoz, hogy érett komposztot kapjon. 
A friss komposzt még nem teljesen 
stabil, átalakult, ezért káros anyagokat 
tartalmazhat. 

Az érzékenyebb növények
(zöldségfélék, szobanövények stb.) 
földjébe mindig kész komposztot
tegyen! 



Felhasználás előtt rostálja át a komposztot, 
hogy a nagyobb darabokat ki tudja szűrni 
belőle. Azok mehetnek vissza a következő
komposztba, hogy tovább érlelődjenek.

A kész komposztot tavasszal vagy ősszel
dolgozza be a kerti földbe. 10 m2-nyi 
területre 5-10 l komposztot szórjon és kb. 2 
mm-es vastagságú komposztréteget terítsen 
ki.

Szobanövényekhez, kerti virágládákhoz csak 
óvatosan, 2:1 arányban keverje más talajjal 
attól függően, mennyire tápanyagdús földet 
igényel a növény.



Hol alkalmazhatHol alkalmazhatóó a ka kéész komposzt?sz komposzt?

Zöldségeskertben: humuszellátás, 3-5 
kg/m2, minden második évben; a felszínen 
bedolgozva
Tápanyagigényes zöldségeknél
(paradicsom, uborka, káposzta): 
humuszellátás 4-6 kg/m2
Közepes tápanyagigényű zöldségeknél
(spenót, saláta, répa, hagyma):humuszellátás 
2-4 kg/m2 (friss komposzt nem jó)
Kisebb tápanyagigényű zöldségeknél
(bab, borsó): humuszellátás 1-2 kg/m2, mind-
háromnál trágyázás, talajjavítás, friss 
komposzt nem jó;



Díszkertnél: trágyázás; 2-4 kg/m2; évente, 

Fák esetében: trágyázás; 1 cm magasan; 
évente, fa köré.

Bogyós gyümölcsöknél: humuszellátás, 3-
5 kg/m2; évente.

Fák ültetésekor: 2-8 kg/m2; egyszeri 
alkalommal; három rész talaj, egy rész 
komposzt.

Gyepnél: trágyázás; talajjavítás 2-3 kg/m2 
(csak finomra szitált részek) minden második 
évben; finoman eloszlatva.



Honnan tudom, hogy Honnan tudom, hogy éérettrett--e a e a 
komposztom?komposztom?

Érzékszervei segítségével könnyen 
megállapítható, hogy a komposzt:

szerkezete laza, morzsalékos-e,

sötét (barnás-fekete) színű-e,

friss, erdőtalajra emlékeztet-e az illata,

földszerű-e.



KKööszszöönjnjüük tk tüürelmrelmüüket!ket!



Kihez fordulhat tanKihez fordulhat tanáácscséért?rt?

Balatoni SzBalatoni Szőőllőő-- éés Borkults Borkultúúra ra 
EgyesEgyesüületlet

8330 Sümeg, Pf. 51.
Tel.: 06-70/363-4367

e-mail: borkultura@enternet.hu
www.balatonbor.hu


