
A kertekben a legnagyobb térfogatban a hul-
lott levél, az avar képződik. Komposztálással 
egyszerűen jó minőségű humusszá alakítható.

A lehullott, összegereblyézett, száraz falevelet 
aprítani kell. Ennek legegyszerűbb módja, ha a 
fűnyírót többször áttoljuk a lombkupacon. 
Háromszori áttolás (aprítás) után az eredeti tér-
fogat körülbelül a harmadára csökken.

Október végén a levélapríték már magas széntar-
talmú. A sikeres komposztáláshoz nitrogéntartal-
mú anyagra is szükség van. Ezt zöldhulladékból 
(nyírott fű) biztosíthatjuk. Az őszi fű kaszálások-
ból szénát is készíthetünk, amit alapos nedvesí-
tés után használhatunk a komposztkészítéshez. 
A konyhai hulladék magas nitrogéntartalmú, ez 
szintén kiváló adalék a levél komposztálásához.

KOMPOSZTÁLJUNK FALEVELET!
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Az átforgatás során az elpárolgott nedvességet 
pótoljuk. A 40%-os nedvességtartalom a mini-
mum ahhoz, hogy a komposztálódás folyamatos 
legyen. Ezt egyszerű marokpróbával ellenőriz-
zük. Ha a markunkban összeszorított komposzt-
ból víz jön ki, akkor sok a nedvesség, ha összeta-
padva marad, de nem ereszt vizet, az kb. a 40%, 
ha széthullik a markunkban mikor kinyitjuk akkor 
alacsony a nedvességtartalma. Mint a kinyomott 
szivacs, olyannak kell lennie állandóan.

Többszöri átrakással, jó nedvesítéssel elérjük, 
hogy fél év alatt kész komposztot kapjunk. 

Ezt rostáljuk. Az átszitált komposztot 3:1 arány-
ban keverjük össze termőfölddel. A keveréket 
tehetjük ültetőgödörbe a növények gyökeréhez, 
vagy szórhatjuk mulcsként a fák törzséhez vagy a 
növények szára köré.

A rostán fennmaradt nagyobb darabok vissza-
kerülhetnek a következő komposztunkba oltó-
anyagként.

A legegyszerűbb avarkezelés igazából az lenne, 
ha a levélaprítékot a fák törzse köré húznánk, és 
rendszeres nedvesítés mellett hagynánk elkor-
hadni, ahogy az a természetben is történik.



Az összeaprított anyagokkal megrakjuk a kere-
tünket. Az avaraprítékot nedvesíteni kell, közel 
40%-nyi víztartalomig. Ez azt jelenti, hogy pél-
dául 10 kg száraz falevélhez 6-7 liter víz szük-
séges. Ezt gondosan össze kell keverni. Ehhez 
adjuk aztán a fűaprítékot. 

Rétegezhetjük is, keverhetjük is a levél- és fűap-
rítékot. Fontos, hogy ugyanannyit használjunk 
mindkettőből, vagyis 1:1 arányban keverjük 
őket. 

Célszerű kéthetente esetleg havonta átrakni a 
komposzthalmot, hogy a belseje levegőzzön. 
Ilyenkor a keretet egyszerűen odébb tesszük, és 
vasvillával, laza mozdulattal szórjuk át az anya-
got az új helyére úgy, hogy ne tömörítsük.
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A komposztba érdemes tenni fás növényi szára-
kat, hogy szerkezete legyen, hogy levegőzni tud-
jon. Az ágakat 3-5 centiméteres darabokra kell 
aprítani kézzel vagy ágdarálóval. Ennek a meny-
nyisége akár 10-15% is lehet komposztunkban.

Ahhoz, hogy a komposztunk felmelegedjen, és 
a bomlási folyamatok megfelelő sebességgel 
végbemenjenek, legalább 1 köbméternyi tér-
fogatúnak kell lennie, vagyis 1 x 1 x 1 méteres 
halmot rakjunk. 
Ennek legegyszerűbb módja, ha raklapokból 
készítünk komposztálót. Elegendő 3 raklap, 
ezeket egyszerűen összekötjük, és már rakhat-
juk is a halmot.
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