Kompostimise juhend
Eesti tingimustes on oluline, et kompostikast oleks päikese käes ja sellel oleks kaas. Kompost vajab
valmimiseks soojust, ilma kaaneta muutub sisu liiga märjaks ja kipub haisema.
1.
2.
3.
4.
5.

Pane ühte kompostikasti sektsiooni vaheldumisi pruuni ja rohelist ainet.
Vahel keera komposti hargiga, et see õhku saaks.
Üle paari-kolme kihi võib lisada mulda või sõnnikut.
Hoia kompostikasti kaas suletuna, et seal oleks võimalikult soe.
Kui üks kompostikasti pool on täis, lisa kõige peale sooja hoidvat materjali (muruhake, hein,
põhk jne) ja kasuta sel hooajal teist poolt.

Mida kompostida?
Kompostikasti tohib panna peaaegu kõike, mis muutub mullaks. On räägitud, et komposti ei tohi
panna tsitrusekoori või umbrohtu. Kuigi tsitruseliste koored tapavad komposteerivaid baktereid,
tuleb lihtsalt jälgida, et seda poleks korraga palju. Ka umbrohu seemned on kõikjal mullas, nende
kompostist eemale hoidmine on tüütu ja tulutu.
Ideaalis võiks olla rohelist ja pruuni materjali pooleks või pruuni materjali rohkem:
ROHELINE (lämmastik)
•
•

Köögijäätmed – puu- ja juurviljade jäägid, toidujäätmed, kohvi- ja teepuru, munakoored
Aiajäätmed – niidetud rohi, umbrohud, tagasi lõigatud taimed, värsked lehed, juured

PRUUN (süsinik)
•
•
•
•
•
•
•

Oksad, saepuru, koorepuru. Oksad lühemaks murda, et nad kiiremini komposteeruksid
Puulehed võib sügisel kokku varuda, et saaks suvel kompostile lisada
Matt paber ja ajalehed, läikiv kriitpaber ei sobi
Pruunid paberkotid, mida enam kasutada ei saa
Papp, munakarbid tükkideks rebituna
Majapidamispaber (mis ei ole kemikaalidega kokku puutunud)
Kuivanud hein, põhk

Mida kompostikasti mitte panna?
•

•
•
•
•

Biolagunevad nõud, kõrred ja kotid ei ole komposteeruvad. Biolagunev tähendab, et plastiku
vahele on pandud taimset segu, kuid järele jääb ikka plastik. Kõige parem on neid üldse mitte
kasutada, aga kui see on hädavajalik, siis lähevad nad olmeprügisse.
Teepakid - sisaldavad plastikut, ei komposteeru (hea alternatiiv on purutee ja teesõel).
Läikiv paber (näiteks ajakirjad) – tint ei ole komposteeruv.
Liha, kala, kondid – iseenesest komposteeruvad (kondid väga kaua), kuid meelitavad ligi
närilisi.
Koerte ja kasside väljaheiteid – sisaldavad sageli parasiite. Samas, kui kass käib puitpelletite
peal ja sealt julgad välja korjata, on kasutatud saepuru väga hea pruuni materjali allikas.

Mida teha, kui…
•

Kompost hakkab haisema – järelikult on ta liiga märg. Lisa pruuni materjali, kaeva hargiga
läbi.

•

Kompost on liiga kuiv – pane rohelist materjali või jäta vihmase ilmaga kaas pealt lahti, et ta
saaks niiskust. Võib ka kasta.

