PROČ KOMPOSTÉR?
Domácí kompostování má u nás silnou tradici. Málokterá zahrada rodinného
domu nemá na svém pozemku místo, které se hovorově označuje jako „hnojiště“,
„jáma“, nebo „kompost“. Všechny tyto výrazy vyjadřují jedno a totéž. Místo, na které
se nosí posečená tráva, kuchyňský bioodpad, odřezky ze stromů atd.
Takovéto místo se na českých zahradách nacházelo po celé generace a mnozí z
našich rodičů a prarodičů ovládají zásady správného kompostování bravurně. Vědí
totiž, že když se takto podaří zpracovat bioodpad, zahrada vzkvétá a vlastní
kompost je v tomto případě k nezaplacení.

Kompostování v kompostérech na tuto tradici navazuje a dále ji rozvíjí:
1. Optimální prostředí pro tvorbu kompostu
Problémem typických kompostovacích hnojišť a jam (příklady na obrázku) je to, že
nevytvárejí optimální prostředí ke kompostování.
Často se stává, že bioodpad uvnitř zahnívá. To je nežádoucí jev. Správně totiž
kompost vzniká tzv. „tlením“, které vyžaduje specifické provzdušnění. Toto
provzdušnění řeší kompostéry různými způsoby, každopádně je to důležitým
přínosem pro vytvoření optimálního prostředí pro tvorbu kompostu.

Kromě provzdušnění je podstatnou vlastností moderních uzavřených kompostérů
také jejich regulace teploty uvnitř kompostu. Vyplývá to z jejich konstrukce, která
udržuje vnitřní teplotu na úrovni, která nejlépe vyhovuje procesu kompostování.

2. Estetika na zahradě
Pěkna zahrada je potěšením a zároveň vizitkou lidí, kteří ji vlastní. Kompostéry
a kompostovací sila jsou řešením, které nahradí nevzhlednost „hnojišť“ a
„kompostovacích jam“. Výrobci kompostérů jsou si toho vědomi a kompostéry
navrhují tak, aby na zahradě dobře vypadaly a přirozeně zapadaly do každé zahrady.
Vedlejším efektem je taktéž odstranění zápachu, který se často zbytečně šíří z místa,
kde se hromadí bioodpad.
3. Hospodaření s odpady
Nejlepším způsobem jak řešit problém s jakýmkoliv odpadem je předcházení jeho
vzniku. V případě biodpadů je to navíc velmi jednoduché díky domácímu
kompostování. V moderní zodpovědné společnosti se bioodpad nespaluje, nevyváží
na nelegální skládky, ani nevyhazuje do komunálního odpadu. Zvláště v případě, že
se z vlastního bioodpadu dá vytvořit přírodní hnojivo (kompost), které je možno
následně aplikovat do jakékoliv půdy na zahradě. A tím pádem tak zvýšit její kvalitu.
V tradičních západních zemích Evropy si toto lidé uvědomili už dávno. Ve střední
Evropě každoročně výrazně roste zájem o kompostéry. To znamená, že si i v České
republice stále více uvědomujeme zodpovědnost za hospodaření s vlastním
odpadem, což je pokrok v rámci hospodaření s odpady v Česku. Kromě informací
o správném kompostování v kompostérech Vám také rádi poradíme s výběrem
správného kompostéru přesně pro Vaši zahradu.

