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Návštěva kompostárny ve Šluknově
Dne 8. 11. 2018 jsme navštívili blízkou kompostárnu a dozvěděli
se, jak využít kompost, co lze kompostovat, jak jej vyrábět anebo
co se děje v kompostu. Nákup kompostérů, výstavba kompostáren
a technologie na zpracování odpadu jsou podporovány dotacemi
až do výše 90% uznatelných nákladů. Během kompostování se
z bioodpadu stává materiál obsahující humus, ve kterém se váží
organické a minerální látky a voda, které jsou pak k dispozici pro
rostliny. Hotový kompost je tedy kvalitním hnojivem, které
obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme. Výrobu
kompostů v objemu nad 150 t / rok lze provádět v průmyslových
kompostárnách.




Kompost, rozkládající se
organická hmota.
Kompost je organický
prostředek pro zlepšení
půdy obsahující organické
látky a rostlinné živiny
získaný biologickým
rozkladem směsi zejména
z rostlinných zbytků.

Kompostér
Měl by být umístěn na rovné ploše. Neměl by být vystaven
přímému slunci, dešti a větru. Je vhodné jej umístit přímo
na hlínu, aby se do kompostu mohly bez problému dostat
půdní organismy.

Co lze kompostovat?
Měli jsme možnost vidět různé stroje, které zpracovávali
danou organickou směs. Z domácnosti například zbytky
ovoce a zeleniny, skořápky z vajíček, kávové a čajové
zbytky, papírové kapesníčky a ubrousky. Ze zahrady to
může být posekaná tráva, listí, větvičky, plevele, kůra, trus
býložravců či hobliny. Suroviny nevhodné ke
kompostování jsou například kosti, zbytky potravin (vařené
zbytky jídla), popel z cigaret, plasty, kovy, sklo a časopisy.

Tři fáze kompostování
V první fázi dochází k prudkému rozvoji bakterií a plísní. Tím prudce
roste teplota substrátu na 50 – 70 °C a zároveň se uvolňuje CO2, pH
klesá pod vlivem tvorby organických kyselin (octová, mravenčí,
propanová, máselná). Dochází k rozkladu rozložitelných látek, zejména
cukrů, škrobů a bílkovin. Vzrůstá kolonizace kompostu termofilními
houbami, jež mají důležitou úlohu při pozdější tvorbě humusu. V této
fázi je nutné zajistit dostatečné provzdušňování například
přehazováním.
V druhé fázi probíhá rozklad obtížněji rozložitelných látek (celulóza,
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lignin, proteiny). Teplota začíná klesat na 40 až 45 °C a kompost získává hnědou barvu
a zemitou strukturu.
Ve třetí fázi je kompost prakticky vyzrálý. Tato fáze nastává po cca 5 - 12 měsících od
založení kompostu. Zralý kompost má homogenní strukturu a voní po lesní půdě.

Finální díla projektu
Dne 12. 4. 2019 proběhla závěrečná prezentace našich
děl vytvořených z odpadků či nepotřebných věcí. Prohlédnout si
je můžete ve fotogalerii níže.
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Účastníci projektu:
Bělinová, Horčičková,
Štětková, Krátká,
Pondělíčková, Nechutná,
Havlasová, Šuma, Mikuš,
Brokl, Šimková, Cviková,
Pham, Nácovský.
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