
/Âł{RADA l Živĺny pro rostliny

!ł; íroda zakládá všudyp ítomq
pkompost p edevším na podzim,
l kdy opadá listí a nadzemní části
mnoh ch rostlin usychaií. Na zahĺadě
ii napođobujeme, odpad ovšem
sousťedíme na jedno místo a z něj poté
na záhony. Kompost je základembudoucí
uĺody, a pokud ho dob e namícháme
a uložíme, dočkáme se q;Íživné, kypré
prsti t eba iiž na jďe. Na zahradě
iv domácnosti mrižeme nďézt i užitečné
p ísady, které kompost ieště vylepší
a zráĺríurychlí.

Dobľ základ
Základem dob e zraiícího, kvďitního
kompostu j e vyvážeqí poměr uhlíku
a dusíku - materialy, łteré jsou bo-
hatší na ahlíłł, by měly p evažovat.

Abylĺompost
pěkně zľâl

đu. Pokud materiály p edeĺn podľtíme či
nasekáme, bude rozklad rychleiší.

Labužnické p Ísady
|estliže máme dob4i základ, mližeme
kompost ieště vylepšit ruzn1imi ingredi-
encemi.

Knmenruâ moučłjĺ, Lłeré se i u nás
začínají pozvolna používat, ačkoli zatím
nejsou k dostání zcela běžně, mohou b t
velmi užitečn m đophikem minerálri
(podrobně jsme o nich psali v záiiovém
Receptá i). |iž tradíční a dostupn je

đolomiticlši vápenec, zdľoi vápníku
a ho číku, ktenj'mrižeme využít rorměž,

ien k vyloženě kyselomilqim rostlinám
pakv sledn substrátvhodn 'nebude.

ovšem iinak je vápníkv kompostuvelmi
prospěšn1fi podpo í bakterie v práci
a vyrovnává pH' Zdĺoje jako mlet1 vá-
penec či dĺcené vaječné sko ápĘ dođaií
kompostu více složek než pálené vápno,
které navíc mťrže prisobit zbytečně agre_

sivně. |ednotlivé vrstvy kompostu stačí
moučkami lehce poprášit a zamíchat.

Dďším p írodním zdrojem minerďri
je d evěn pąel, ktenj' je uvoh\uie ještě

rychleji nežkamenné moučĘ. Pokud
topíme d evem, máme ho dostatek.
Kuili obsahu vápníku pľo něi platí totéž'
co pro vápenec, jinak ie ovšem p íměsí
velmi prospěšnou' Měli bychom ho však
na kompost dtikladně rozprášit a promí-
chat tak, aby v něm nez stďy hĺoudy
nebo větší shluĘ popela. Ty pak v kon-
taktu s vodou wo í draseln louh,lte4i
pro mikĺobiální život a rozklad kompostu
p ízniv není' (|eho služby ovšem m že-
me využít p i čištění začouzeného skla
krbov'.fch kamen- stačí na namočen
papír nabrat trochu popela a staľé saze
mizí se skla jako mávnutím kouzelného
pľoutku. obyčeĺnrî popel spolehlivě na-
hradí speciální p ípravĘ na čištění.)

Steině jako mnohé z nás ráno povzbu-
dí káva nebo čai, proces zrání nakopne
startér. Pracovité milaoorganismy si
sice kompost naidou samy a isou p ítom_

KoMPosTÉR- oHRÁDKA, NEBo HRoMADA?
Úspěšně lze kompostovatvšemizpr)soby. Pro malé za-
hrady jsou ideátní kompostéry, ate měty by byt atespo
dva - zatímco v jednom hmota zraje, druhy m žeme
dopt ovat. Pokud máme odpadu vĺce, nakrmĺme s ním
ivětší ohrádky. Jejich vyhodou oprotiVotné hromadě
je,že drŽÍ materiál pospotu. P ítiš matá nebo nízká
kupka totiŽ nevytvo í v první fázi rozktadu Žádoucĺ
tepto. To proces zrání urychtĺ á ztíkviduje i houbové
choroby či semena ptevei . Kompost nikdy neoddětu-
jeme od země pevnou podtážkou. Stěny mohou b t jak
jednotĺté, tak vzdušné, s mezerami mezi tatěmi. U dob e
namíchaného kompostu není postľanní větrání nutné.
Mrjže sice k provzdušnění p ĺspět, ovšem na druhou
stranu V mezełách rád ľaší plevel. Menší části kompos-
tu tudy mohou také vypadávat, pľoto vzdušnou ohrád'
ku doplnÍme pletivem.

ovšem ináłotné hromadě lze kompostovat, pokud
bude kolem 2m šíroká a 1,5m vysoká ohrádka o tĺbo-

e

e svrchu

né i na materiálech, které do kompostu vkládáme, ale vždycĘ
se mriže hodit násada, lłteĺá se rychle namnoží, proces urychlí
a zkvďitní. Lze vyzkoušet běžně dostupné startéry násady mik-
roorganismli namíchané pro tento čel, nebo p imíchat paĺ lopat
kompostu, kteď ie iiž zčásti rozložen1. Poslouží obvykle stejně
dob e a je zdarma - ovšem ne vžđy ho máme k dispozici.

Pokudie kompost sprármě namíchan avoda má z ohĺádĘ
kudy odtékat, nemusíme se bát p emokení. A pokud neprší
avložili isme suché listí, prospěje kompostu zálivka. Buďvodou,
nebo ještě prospěšnějším kop ivovr_im zákvasem či zkvašen m
a silně nďeděn1iĺn dnibežím trusem' Poslouží zarove jako zdĺoje
živin, doplní dusík i dďší cenné složĘ a navíc buđe do iisté míry
prisobitiiako startérzrání. l

Je čas Založit poslednî letošní kompost" /Vebo vy\epšit
stavaj'ící a utoŽit ho k zimnímu spanku, během ktereho
m Že spokoieně zrat, aby na ja e posloužil živinami.
TEXTJANA BUCHAROVÁ / FoTo SHUTTERSTOCK
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Pat í mezi ně lĺstí, sláma, piliny, papír.
Kompost z nich je pěkně vzdušn - ale
pokud budou chybět materiďy bohatší
na dusík, rozkladbude pomal avy-
sledq substrát chud}i. Velkou porci
dusíÍaĺ obsahuie čerstvá tĺáva, tnrs
a moč, zbytky hrachu a fazolí. Na dusík
bohaté materiďy by v kompostu neměly
chybět, ovšem pokud by p evažovaly'
promění se obsahve slizkou zapácha-

iící hmotu. Rozklad probíhá anaerobně
a nevábně. P esto nakonec doběhne
av'1isledekpoužívat lze, ovšem na dusík
paradoxně bohat'. bift nemusí - spousta
ho totiž unikla ve formě čpavku. Materi-
aly bohaté na dusík a uhlík je teba dob e
promíchat. Vyvážen pro kompostování
ideální poměr naideme u sena, slamna-
tého hnoje, většiny kuchy ského odpa-
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