Czy do kompostowania
potrzebujemy wiedzy
teoretycznej?

K

ompost pojawił się w historii ludzkości prawdopodobnie razem z rolnictwem. Dawniej nikt nie wyliczał proporcji węgla i azotu, nie wrzucano
na pryzmę papieru (bo go nie było) ani nie używano rozdrabniarki do

gałęzi. Mimo to kompostowano z sukcesem. Jak więc sobie radzono? To jasne,
korzystano z doświadczenia i własnych obserwacji.
Choć ani wiedza teoretyczna, ani tabelki z liczbami, mierzenie temperatury czy stosowanie przyspieszaczy nie sprawią, że materia organiczna
stanie się kompostem, warto znać pewne podstawy, aby procesy w naszym
kompoście przebiegały prawidłowo.
Kompost powstaje dzięki niezliczonym rzeszom organizmów rozkładających
materię na związki organiczne przyswajalne przez rośliny. Organizmy te pojawiają się wszędzie tam, gdzie mogą znaleźć pożywienie – nie musimy ich specjalnie zapraszać. Kompostowanie dzieje się – czy nam się to podoba, czy nie – bez
naszego udziału. Jest to dla mnie niezwykle fascynujący proces, pełen niezwykłych
wydarzeń i bohaterów, którym chcę poświęcić nieco uwagi.
Do kompostowania potrzebujemy naprawdę podstawowej wiedzy. Jeśli jednak
chcemy wiedzieć więcej i prowadzić swój kompostownik w sposób możliwie najwydajniejszy – tym lepiej!
Na moich warsztatach z kompostowania pojawiają się osoby mające kilkanaście
lat doświadczenia, które mimo to uważają, że nadal mogą dowiedzieć się czegoś
nowego. Sama sprawdzam każdą nową informację, która może przydać mi się
w kompostowaniu, i jestem pewna, że zawsze pozostaje coś nowego do odkrycia.
Cieszę się, że Wy także, drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy, chcecie pogłębiać wiedzę. Trzymam za Was kciuki!
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Kompostownik na warszawskim Jazdowie

Kompost zrobi się sam,
jeśli mu na to pozwolisz!

Krótka historia mojego kompostu

K

ompostowaniem zajęłam się kilka lat temu, oczarowana procesami zachodzącymi w naszej działkowej pryzmie. Odkąd pamiętam, byłam zafascynowana naturą, choć uważałam, że nie wszystkie jej tajemnice są

dla mnie dostępne. Poznanie tajemnicy kompostu było dla mnie wyzwaniem.
Kompost jako zjawisko, jako proces i mikroświat, stał się dla mnie objawieniem,
kiedy postanowiłam jeszcze lepiej gospodarować odpadami domowymi. A właściwie – próbować nie generować tych odpadów. Był rok 2017, zaczęliśmy
w domu odkładać wszystkie resztki organiczne i co jakiś czas zawoziliśmy je
na działkową, 30-letnią pryzmę kompostową. Działkowy kompost piękniał
i zyskiwał nowe kolory, a powstająca materia organiczna była żyzna jak
nigdy dotąd.
W tym momencie zrozumiałam, że jeżeli chcę pożytecznie i odpowiedzialnie
zarządzać swoimi odpadami biodegradowalnymi, to część z nich po prostu musi
być kompostowana. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób oddaję naturze niewykorzystaną materię, która w łatwy sposób zostanie zagospodarowana przez mniejsze i większe istoty żyjące. W przyrodzie naprawdę nic nie ginie.
Podczas zimowych miesięcy dostęp do naszego działkowego kompostu jest właściwie niemożliwy. Kiedy jednak jako rodzina zaczęliśmy odkładać bioodpady, nie
mieliśmy już odwrotu: kompost stał się częścią naszego życia. Dlatego na zimę
skonstruowałam kompostownik do domu, który może stać zarówno na balkonie,
jak i w kuchni. Mieszkają w nim dżdżownice, te ciche bohaterki, które dzień po
dniu z naszych odpadków wytwarzają wermikompost.
Za nami miesiące fascynujących doświadczeń z materią organiczną.
Doświadczeń, które można określić zamiast „zrób to sam/a” jako „niech
się robi”. Kompost powstanie bez naszego szczególnego udziału, jeśli tylko
przygotujemy mu podłoże. Co nie zwalnia nas z bycia uważnymi w doglądaniu tych procesów. I o tym właśnie jest ta książka.
Jestem mamą dwóch chłopców, którzy kompostowanie i obecność dżdżownic
w domu traktują jako część normalnego życia. Zaproście swoje dzieci do wspólnego kompostowania, dzięki temu poznają świat od zupełnie innej strony.
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Kompost może być
rodzinną rozrywką

Pisząc tę książkę, szukałam wiedzy w źródłach fachowych i poradnikowych,
w tym kilkunastu anglojęzycznych. Nie wszystkie źródła zaspokoiły moją ciekawość, zorientowałam się też, że o wielu aspektach kompostowania mówi się bez
głębszego zastanowienia nad niezwykłością tego procesu. Chciałabym przekazać
Wam jak najwięcej zgromadzonej wiedzy, a jednocześnie zarazić Was moją fascynacją i niemalejącym podziwem wobec sił natury.

Dlaczego kompost jest ważny?
Mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie oddalenie się człowieka od natury powoduje wyłącznie katastrofy. Zanieczyszczenie naszej planety odpadami – nie tylko
plastikiem, ale też nieprawidłowo składowanymi innymi odpadami – niebawem
zacznie przypominać sytuację z filmu „Wall-e”.
Kompostowanie to jeden ze sposobów, żeby uratować naszą Ziemię – i ziemię. Glebę zmęczoną nawozami sztucznymi, wyjałowioną, zanieczyszczoną.
Dzięki kompostowaniu możemy przywrócić ziemi jej życiodajne właściwości,
a jednocześnie nauczyć się szacunku do naturalnych procesów wplatających się
w cykl życie – śmierć. Szanujmy naszą planetę, jej zasoby i jej naturalne cykle.
Włączmy się w nie i kompostujmy!
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Część pierwsza: teoria
(w zjadliwej formie)

Po co kompostować?
Wydaje się, że w Polsce kompostowanie przez ostatnie dziesięciolecia było w jakiś
sposób spychane na margines i łączone głównie z zapalonymi działkowcami oraz
rolnikami. Mało kto w mieście zastanawiał się nad kompostowaniem w domu.
Również dziś, kiedy opowiadam o swoim domowym kompostowniku, wzbudzam
czasem zdziwienie i niedowierzanie. Dżdżownice jako zwierzęta domowe?
Jednak postrzeganie kompostowania zmienia się na plus: w dobie odwracania
się od nieograniczonej konsumpcji i szukania sposobów na redukcję odpadów
kompostownik okazał się niezwykle przydatnym elementem domowego lub przydomowego wyposażenia. W miastach powstają kompostowniki społeczne, które
odczarowują mit kompostu jako śmierdzącej sterty odpadków (choć wciąż trudno
jest przełamać wyobrażenie takiego kompostownika wśród mieszkańców, którzy
całe życie spędzili w mieście i nigdy nie kompostowali).
Czterokomorowy kompostownik w Ogrodzie
Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego

Chciałabym, żeby kompostowanie stało się czymś całkowicie normalnym
i w mieście, i poza miastem. Dzięki właściwemu zagospodarowaniu odpadków
z naszych gospodarstw domowych możemy zrobić wiele dobrego dla naszej planety. Według mnie działanie na małą skalę pozwala mieć o wiele lepszą kontrolę
nad tym, co stanie się z bioodpadami.
Oczywiście, gdy mieszkamy w mieście, w budownictwie wielorodzinnym,
możemy nasze odpadki umieszczać w odpowiednich kontenerach, ale czy
naprawdę zostaną zmienione w kompost w kompostowni przemysłowej, zależy
od wielu czynników. Między innymi od tego, czy nasi sąsiedzi używający tego
samego kontenera prawidłowo segregują swoje odpady. Partia bioodpadów zanieczyszczona np. psimi odchodami albo odpadkami mięsnymi nie zostanie przyjęta
do kompostowni.
Jeśli spróbujemy samodzielnie zagospodarować odpadki z naszej kuchni czy
ogrodu, zamiast przekazywać je odbiorcy odpadów, zyskamy dużo większą świadomość na temat naszej konsumpcji. Może zauważymy, że marnujemy za dużo
jedzenia? Czasem oglądanie swoich śmieci bywa powodem do całkiem zauważalnej zmiany przyzwyczajeń.
Głównym powodem, dla którego namawiam wszystkich do spróbowania
swoich sił w kompostowaniu, jest jednak przekonanie, że kompost może
przyczynić się do uratowania naszej planety przed zalewem źle składowanych, niewykorzystywanych odpadów. Składowiska nieposegregowanych
śmieci pełne są naprawdę wszystkiego, a niewłaściwe przechowywanie odpadków sprawia, że ogromny potencjał drzemiący w materii jest całkowicie marnowany. W dodatku wysypiska śmieci są źródłem gazów cieplarnianych (głównie
metanu), powstających w efekcie beztlenowego rozkładu materii.
Kompost ratuje nasze ogrody i naszą planetę także przed nawozami sztucznymi, których ani produkcja, ani użycie nie są obojętne dla środowiska. Gotowy
nawóz naturalny jest też bezapelacyjnie najlepszym z możliwych materiałów do
odżywiania ziemi. W naturze nic się nie marnuje i każdy jej element bierze udział
w nieustającym cyklu obumierania i odnawiania się. Gdy nasze bioodpady nie
trafiają we właściwe miejsce, czyli do obiegu materii, zabieramy naturze
coś, co do niej należy.
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