
PRADĖKITE KOMPOSTUOTI!

KOMPOSTUOKITE ATLIEKAS - TAUPYKITE PINIGUS! 

Kompostuodami Jūs gaunate puikias trąšas sodo, 
daržo augalams, kambarinėms gėlėms - nereikia  
pirkti cheminių trąšų. Kompostas - ekologiškai švarus 
produktas.

Kompostuojant biologiškai skaidžias atliekas 
sutaupysite pinigų, kuriuos būtų reikėję skirti už šių 
atliekų sutvarkymą. Apie 50  proc. viso atliekų srauto 
- sudaro biologiškai skaidžios atliekos, tad tiek 
sumažės  atliekų tvarkytojams perduodamų atliekų 
kiekis.

Beveik 40 000 tonų - tiek komunalinių biologiškai 
skaidžių atliekų per metus iš  Klaipėdos regiono 
gyventojų patenka į Klaipėdos regiono atliekų 
tvarkymo centro administruojamą Dumpių 
sąvartyną! Jei šio kiekio atliekų nereikėtų surinkti iš 
gyventojų, vežti į sąvartyną, papildomai išrūšiuoti – 
mokesčių našta už šių atliekų sutvarkymą būtų daug 
mažesnė.

KAIP KOMPOSTUOTI?

Kada? Geriausia pradėti kompostuoti pavasarį arba 
vasaros pabaigoje – rugpjūčio ar rugsėjo mėnesiais.

Kur? Kompostavimo vieta parenkama nuošalesnėje 
sklypo vietoje, geriau nedideliame šešėlyje, kad 
žaliosios atliekos neišdžiūtų.

KOMPOSTAVIMO BŪDAI

PASIGAMINKITE KOMPOSTO DĖŽĘ 

Kaip kompostinės konteinerį galima naudoti (susikalti) 
stačiakampę  medinę dėžę. Ji turi būti be dugno, bet su 
dangčiu. Dangtis apsaugos kompostą nuo lietaus, kuris 
gali išplauti daug vertingų medžiagų, be kurių augalai 
negali vystytis. 
Kalant dėžę tarp lentų reikia palikti tarpus, kad gerai 
vėdintųsi, arba komposto krūvos šonuose padaryti 
skyles. Dėžės tūris turi būti ne mažesnis  kaip  1  m3. Tik 
tokiu atveju turinys  pakankamai įkais, žus piktžolių 
sėklos ir ligų sukėlėjai.  Sukalta  dėžė statoma ant žemės. 
Sliekai,  bakterijos, kiti  gyviai  pagreitins puvimo procesą, 
o drėgmės perteklius, atsirandantis yrant organinėms 
medžiagoms ir laistant, susigers į žemę. 
Kartkartėmis kompostą būtina pavartyti šakėmis, nes 
mikroorganizmams reikia oro, vasarą per karščius – 
palaistyti. Jei nusprendėte, kad į kompostinę daugiau 
nieko nekrausite,  ant  viršaus  paskleiskite  10–15 cm  
storio  žemių  sluoksnį. Organinės  atliekos  vertingu  
kompostu  tampa  maždaug po metų. Jei atliekų 
daugiau ir jos kraunamos saulėtoje vietoje, kompostas 
susiformuos po poros metų.

KOMPOSTUOKITE SPECIALIUOSE KONTEINERIUOSE!

Kompostuoti žaliąsias ir kitas tam tinkamas  atliekas  
patogiausia  specialiuose konteineriuose. Dažniausiai jie 
gaminami iš plastiko, todėl yra ilgaamžiai. Plastikines 
kompostines galima įsigyti sodo reikmenų prekybos 
centruose. 
Kompostuoti  specialiuose  konteineriuose  yra  
patogiau, nes  jie užima  mažiau  vietos, estetiškiau 
atrodo. Dėl specialistų sukurtos konteinerių 
konfigūracijos ir ventiliacijos angų jų viduje greičiau 
susidaro tinkamesnės sąlygos kompostuojamoms 
medžiagoms  irti  - geriau  išsilaiko tinkama temperatūra 
ir drėgmė, tad kompostas greičiau subręsta (iki 1 metų). 
Be to, tokius konteinerius lengviau prižiūrėti, perkelti, jie 
dera prie tvarkingos namų aplinkos. 

KOMPOSTAVIMO ABC

PATARIMAI

Apatiniam kompostinės sluoksniui, kad drenažas 
būtų geresnis, labiau tinka lėčiau pūvančios medžių 
šakos, pjuvenos ir žievė. Stambias šakas reikia 
sukapoti arba susmulkinti smulkintuvu. Kompostinės 
dugne jos pamažu pus ir bus puikus drenažas. 
Jei kompostuojate piktžoles su subrendusiomis 
sėklomis, prieš dedant jas į komposto dėžę reikėtų 
palaikyti saulės atokaitoje uždengus skaidria plėvele. 
Taip sėklos perkais, sušus ir praras daigumą. To 
nepadarius ir sudėjus piktžoles į kompostinę, jų 
sėklos su kompostu vėliau pateks į dirvą.
Kad atliekos irtų, krūvos viduje turi būti pakankamai 
drėgmės ir šilumos. Labai sausą ir karštą vasarą 
kompostuojamų atliekų krūvą reikia nuolatos 
palaistyti. Lietingą  vasarą  drėgmės  čia  gali būti per  
daug  –  derėtų įmaišyti sausų atliekų (lapų, šiaudų, 
durpių) arba perkasti, kad pagerėtų ventiliacija.  

SĖKMINGA KOMPOSTO GAMYBA

Kompostavimo sėkmė priklauso nuo to, kiek 
priežiūros tam skirsite. Siekiant kiek įmanoma geriau 
apdoroti atliekas, reikėtų laikyti tokių taisyklių:
     Kompostas turi būti gerai vėdinamas, tai galite 
padaryti reguliariai jį maišydami
      Visuomet patikrinkite drėgmę komposto 
konteinerio viduje
     Stenkitės, kad į   komposto  krūvą  nepatektų  
nepūvančių  daiktų


