EU támogatásból lehet komposztáló ládához jutni
A házi komposztálás Nyugat-Európában már hosszú idő óta elterjedt és közkedvelt
hulladékhasznosítási megoldás. A német, osztrák, francia kertesház-tulajdonosok már nagyon
régen felismerték, hogy pazarlás a - háztartási szemét mintegy harmadát kitevő – szerves
hulladékot a többi kommunális felesleggel együtt a kukákba hajítani. A krumplihéj,
almacsutka, illetve a többi szerves eredetű (fű, falevél stb.) hulladék a szelektív
hulladékgyűjtés rendszerébe ugyan nem illeszthető be, azonban ezek komposztálása házilag is
megoldható. Ami több előnnyel is járhat. Az egyik, hogy hozzávetőleg 30%-kal kevesebb
szemetünk képződik, ami egyfelől környezettudatosság, másfelől anyagi megtakarításként is
jelentkezik, a másik pedig – ez persze csak azoknál jöhet szóba, akik megfelelő felhasználási
területtel rendelkeznek hozzá – az, hogy a házi komposzt kiváló tápanyagforrása lehet
növényeinknek. És nem csak a kertben, hanem akár egy virágcserépben is. Mivel a
komposztálás tulajdonképpen a természetes úton történő szerves hulladékbomlást jelenti, így
a végtermék felhasználása mindenképpen egészségesebb az egyéb szóba jöhető tápanyagok
(pl. műtrágya) használatánál, hiszen semmi mesterséges, vagy vegyi összetevője nincsen, bio
az egész.
És bár a komposztálásnak igazából csak előnyei vannak, sokakat mégis elriasztanak a kezdeti
költségek (komposztláda, zsák). Nekik jelenthet különösen nagy segítséget az, hogy
folytatódik a Zöldtárs Alapítvány komposztálási programja. Ennek keretében 2010-ben is
lehetőség van ingyen komposztládát szerezni. Európai Uniós pályázati forrásból a Zöldtárs
Alapítvány és helyi civil szervezetek segítségével, az érdeklődő családok és iskolák számára
lehetővé teszi, hogy egy 1 m3-es keményfa komposztládához juthassanak a következő
településeken: Őcsény Decs, Sárpilis, Szálka, Alsónána, Várdomb, Alsónyék, Bátaszék,
Pörböly, Báta. Ráadásként az Alapítvány egy kis tájékoztató füzetet is mellékel a ládákhoz,
amelyből mindenki elsajátíthatja a komposztálással kapcsolatos alapokat, tudnivalókat.
A komposztálni vágyók igényüket a jelentkezési lap kitöltésével jelezhetik, mely a
www.zoldtars.hu honlapról letölthető. Egyéb információkat és kérdéseikre válaszokat pedig
az info@zoldtars.hu címen kaphatnak.
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