
1 .Compostul  nu miroase urât ,  dacă :

-  se respectă echi l ibrul :  pentru 1  aport de

mater ie umedă (coj i ,  legume fructe

str icate ,  iarbă verde , )  adăugați  aceeași

cantitate de mater ie uscată ( lemn

măcinat ,  f runze uscate ) ;

-  b iodeșeuri le sunt mărunțite iar conținutul

amestecat la f iecare aport ( la o adâncime

de 20-30cm ) ;

-  este aer is it  la cel  puțin 2  luni  ș i  echi l ibrat

la nivel  de umiditate pentru a- i  menține

temperatura crescută ;

2.Compostul  nu face muște dacă acoperim

mereu stratul  umed sub cel  uscat pentru a

împiedica muștele să depună ouă .

3.Compostul  nu atrage rozătoare ,  dacă

recipientul  este căptușit  cu plasă cu

ochiur i  mici  ș i  nu conține carne ,  oase ,

mâncare gătită ș i  produse lactate .

4 .Compostul  este ușor de făcut dacă

sunteți  format și  informat de către

persoane pregătite în acest sens .

 
 

 Împreună putem contribui pentru un aer respirabil și
menținerea sănătății solului în orașele din România

prin reducerea amprentei de carbon și dând naștere la
un sol fără ingrașaminte chimice. Cum? 

Prin compostarea deșeurilor biodegradabile. Acestea
nu mai sunt transportate cu camionul și depozitate

sau arse la groapa de gunoi, ci valorificate "in situ"

printr-un proces natural.

 

VA RASPUNDEM
ORICAND LA

INTREBARI

Cu pr ietenie ,  
Crist ina BRIZIOU ,  Ghid Compostare

și  Comunicare Urban Cultor
0742188912

cr ist ina@urbancultor .ro
www .foodfortheearth .eu

ADEVARUL DESPRE
COMPOST

 COMPOSTAREA LA BLOC

Un proiect :

Susținut de :

#FoodForTheEarth

Partener :



În bucătăr ie dar ș i  în grădină ,  producem

deșeuri  organice (coj i  de legume și

fructe ,  iarbă tăiată ,  f runze moarte ,

vegetale de la toaletarea spați i lor

verzi ) .  Acestea ocupă 40-60%  d in

deșeuri le menajere .  Vestea bună este

că există soluț i i  pentru a le da o nouă

viață .  Le putem valor i f ica ș i  recic la în

mod natural  ș i  gratuit  pr in compostare

sau mulcire .

 

Colectez deșeurile biodegradabile din

bucătărie în găletușa pentru compost și

le mărunțesc bine.

La 2-3 zile vărs continutul găletușei în

lada de compostare de la bloc și

amestec bine.

Peste biodeșeurile mele adaug un strat

de lemn măcinat pus la dispoziția mea

lângă lada de compostare.

Câteva luni mai târziu, recuperez

compost maturat, pentru grădina de la

bloc sau pentru ghivece.

1.

2.

3.

4.

VALORIFICAREA SI
RECICLAREA
DESEURILOR
ORGANICE Toate deșeuri le biodegradabi le se

compostează în t imp ,  dar pentru a

composta la bloc ,  recomandăm

colectarea următoarelor restur i  ș i

mărunțirea lor pe cât posibi l .

CE POT COMPOSTA LA
BLOC?

CUM CONTRIBUI?O COMUNITATE CARE COMPOSTEAZĂ REDUCE LA
JUMĂTATE COSTUL PENTRU SERVICIUL DE
SALUBRIZARE PENTRU FRANCTIA UMEDĂ.

COJI DE FRUCTE SI LEGUME

FRUCTE SI LEGUME STRICATE

cartoane de oua si rulouri de carton

saculeti de ceai 

zat si filtre de cafea din hartie

resturi de flori

carton maruntit fara scoci 

frunze din gradina, iarba uscata sau verde
dar in cantitati mici si fara seminte

SE COMPOSTEAZA GREU

citrice
coji de avocado

coji de nuci, alune
codite de ananas

 

NU SE COMPOSTEAZA
LA BLOC

carne 
peste 
oase

mancare gatita
uneiuri

produse lactate
litiera animalelor

 


