SOUSEDSKÉ
KOMPOSTOVÁNÍ
Sousedské kompostování je společné kompostování vymezené skupiny lidí (komunity).
Komunitní kompostování si mohou zřídit sami občané
svépomocí, a zajistit tak možnost kompostovat v místech, kde
doposud není systém odděleného sběru bioodpadu ani systém
komunitního kompostování zaveden obcí.

Ekonomické a ekologické výhody
komunitního kompostování
Kompostováním předcházíme vzniku odpadu – organické zbytky z kuchyně tvoří až 40% množství komunálního odpadu.
Přispíváme k ochraně životního prostředí – organické
zbytky neskončí zbytečně na skládkách nebo ve spalovně.
Slupky z kuchyně nejsou odpad, ale cenný organický
materiál!
Účastníci získávají zdarma kvalitní kompost pro
vlastní pěstování květin, bylin a zeleniny za oknem,
na balkonech atd.
Váš odpadkový koš už nebude zapáchat a vynášet ho
budete méně často.
Kompostování je součástí zdravého životního stylu
a odpovědným chováním každého z nás.
Humus obsažený v kompostu přispívá ke zlepšení
kvality půdy a zvyšuje její vodozádržnost, čímž předcházíme přehřívání terénu v parných létech. Kompost
aplikovaný okolo bytových domů tak pomáhá vytvářet
příjemné prostředí.

Vraťte ho
do života,
třiďte
BIOmateriál

Komunitní kompostér SIVA TRIO

Jak začít?
Informujte potenciální účastníky komunitního kompostování (sousední byty, domy).
Najděte vhodné místo pro komunitní kompostér (zastíněné, přístupné ze zpevněné cesty).
Zajistěte souhlas majitele pozemku s umístěním komunitního kompostéru.
Ověřte možnosti dotace na místním úřadě, získejte
finance a kupte komunitní kompostér nebo založte
komunitní kompostoviště.
Šiřte osvětu a umístěte na kompostér informaci, co lze
do kompostu dávat.
Biomateriál můžete doma třídit pohodlně pomocí
kompostovatelných sáčků a košů, ve kterých se nezapaří
a snižuje se tvorba výluhu.

Způsoby komunitního kompostování
Speciální komunitní kompostéry SIVA DUO
(pro 10 – 15 domácností) a SIVA TRIO (pro 15 – 22
domácností) jsou určené pro bytovou a sídlištní zástavbu.
Zateplený otočný kompostér Jora 270 (pro 10 – 12 osob)
nebo Jora 400 (pro 20 – 30 osob) se snadno obsluhuje,
otáčením nahradí překopávání, kvalitní výsledek
poskytne již za 4 týdny!
Dřevěné vícekomorové kompostéry Jery DUO
a Jery TRIO jsou přizpůsobeny k pohodlné obsluze
i překopávání.
Jednoduchou možností společného kompostování
je vytříděný biomateriál uložit do sběrné nádoby na
bioodpad (pokud je svoz bioodpadu v obci zaveden).
Materiál pak bude společně zkompostován na velké
kompostárně.

Dejte mu
smysl života,
třiďte
BIOmateriál

Sběrná nádoba na bioodpad

Potřebujete více informací? Obraťte se na nás!

