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ZAâRADA
p edvídavízahrádká i, kte í si nechali menší kupičky suchého listí či
kousky větviček nebo t eba đevěné
štěpky. Lze znichpak vŽdy odebĺat
část a vytvo Ít dalšívrstvu. Pokud
jste si zásoby neuděla]i, zkuste se

podívat po zahrađě,t eba najdete
neshrabané listí, které opadalo aŽ
poté, co jste zahIadu uklidili' Jĺstou
v1ihodu mají majitelé krb , p ípadně ti, kte í topÍ d evem. Mají zdľoje
uhlÍku tÍm pádem dost. I když pokud
jde o mnoŽství

d evěného popela,
je t eba blŹt spÍše
st ÍdmějŠÍ.Rozhodně sem nepat Í
popeluheln.

Také v zimě je dobré
VIChní VIStVu
kompostu promíchat

V MRAZECH oPATRNĚ
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Pravidelné ,,dokrmování kompostu" p es Zirnu Se
Vyplatí' Bez něj se totiŽ neobejde Žádny zahradkáŤ'
Na ja e je potom rád, kdyŽ má čerstvlŹ pekně po ruCe
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když uŽ v zimě nesečeme
zahradu a v bec na zahradě
práce moc není, na kompost je
Isxoaa zapomínat. P ece jen i v kuchyni vyprodukujeme během
zimních měsíc poměrně dost odpadu, kteĺ}Íje pro kompost tiplně
ĺdeálnÍ.A nesmÍme zapomínat, Že
onenzázĺačn pľoces - p eměnu
odpadu a zbytkťr na kvalitnĺ zeminu - majÍ na starosti živéorganismy a mikroorganismy. Nechat je
teđyněkolik měsĺc bez potravy
nenÍ vhodné. Samoz ejmě - nějak
si pomohou. Ale myslete i sami
na sebe: zapár tridni nastane čas
jarnÍ v] sadby a pak se bude kvalitnÍ kompost hodit'
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Právě ty đnĺ
kđyvenku vládnou
skutečně t eskuté mrazy a vše je
promrzlé do většíhloubky' jsou
jedin] m obdobím, kdy není vhodné
na kompost nic p idávat. Ale jakmile
mrazy trochu povolí, určitě mriŽete'
s kompostováním zase pokračovat.
Naštěstí tak jde opravdu jen o pár

v zI e
o

ZDRoJE UHLĺKU l DUSĺKU
Základem spěšného kompostování je jeho správná struktura. ono

nestačína kompost házet to, co nám
zrovna p ijde pod ruku. ZjednoduŠeně se íká, Že by se měly vŽdy st ídat
zelená a hnědá. Tedy tráva a zbytky

rostlin (to během zahľádká ské sezony) a such 'materiál, t eba d evní
Štěpka,listÍ, hobliny či t eba suchá
tIáva. První sloŽka totiŽ dodává
dusíkatélátky, během zimy její

tilohu zastane právě větŠina odpadu
z kuchyně. Ten se vyplatí skutečně
si skladovat - do kompostu pat Í veškeré od ezky ze zeleniny, ale dát sem
mrižete t eba i čajovésáčky, kávovou
sedlinu či vaječnésko ápky, pokud

It

chováte slepice či králíky, lze vyuŽít
i jejich trus. A]e pozor, rozhodně ne
Žáđnémaso ani v1kaly masožrav 'ch
zvi at| Naopak své mÍsto v kompostu
mají i veškeré odum elé zbytky pokojov ch rostlin. PIotože na kompost
by se mělo p idávat vŽdy co největŠí
mnoŽství najednou, rozhodně se
vyplatí po ídit si domri nějakou nádobu na bio odpad, v nížbudete vše
shromaŽďovat. Nemusí to bl t zrovna
domácí kompostér, kter1Í se nehodÍ
všuđe,a navíc pot ebuje i svou péči.
Koupĺt se ale dají rrizné nádoby
s otvoIy, které zajistí provzdušněnÍ
odpadu a vlastně pomohou nastartovat procesy, které pak probíhají
v kompostu. Pro ty tiplně nejlínější
jsou tady biologÍcky odbouratelné
sáčky. Do nich mriŽete kuchytiské
zbytky shromaŽdbvat a pak je vyhodĺte najednou i s pytlÍkem.
Trošku většíproblém je p es zimu
se zdrojem uhlĺku. Tady mají v hodu
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dní v roce. Kompost sám o sobě se
totiż zah ívá tÍm, jak probíhá rozklad jeho obsahu. Samoz ejmě platí,
Že čÍmvětŠímnožství,tÍm spÍše
se poda í teplotu uvnit kompostu
udrŽet v Žádaném rozmezí' Čímvětší
chlad, tím hlouběji se ,,pracovníci"
v kompostu schovávají. Používáte-li plastové kompostéľy, uĺčitěje
na zĺmu zavírejte.
U otev en 'ch hromad kompostu
mriŽete vyuŽÍt jutové pytle nebo
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zbytky chvojÍ,

kter mi povrch

kompostu zakryjete, aby nepromrzl
do hloubky.

p idávánÍ

Pi

nov1Źch

věcí pak stačĺvrchní vĺstvu ođhrnout. Nejlepší,co mriŽete udělat,
je nově p idanl' materiál promÍchat
s nejvrchnější vrstvou kompostu.
Rozhodně ale nechoďte do hloubky,
v zimě se kompost v Žádném p Ĺ
padě nep ehazuje, jenom byste tÍm
pustili dovnit zimu' Jakmile máte
vrchnÍ vlstvu promíchanou,
jĺ zase klidně p ikľ1it.
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VLASTIMIL

ŠlľoElÁŘ,
zahradník
a florista

Dobr; m pomocníkem i v zirně
jsou takzvané aerátory kompostu. Jde obvykle o kovov prut
většinou spirálovitě zatočen1i.
Tím dodáte dovnit kompostu
vzduch nutn1i pro život mikroorganismri, ale zárove nepustíte
dovnit p ílišmnoho chladu,
kteľ by je ohrozil.
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