
skrytý poklad 
pro půdu

PROČ TŘÍDIT BIOODPAD?
Z bioodpadu může vzniknout kvalitní 
hnojivo, substrát zlepšující vlastnosti půdy, 
ve které je více života. Ale jen pokud se 
bioodpad dostane tam, kam má. Ideálně 
na kompost nebo přes hnědé popelnice 
na bio do kompostárny. 

31 %
bioodpad

Biodpad patří do kompostéru 
nebo kontejneru na bio.

Bioodpad vyhozený do klasické popelnice končí na skládce 
nebo ve spalovně. Zbytečně přicházíme o materiál, který mohl 
být využit mnohem lépe.
Půda obohacená o kompost lépe zadržuje vodu i uhlík, 
zásobuje rostliny živinami. Bioodpad se vozí na kompostárny. 

POZOR NA IGELITOVÉ SÁČKY! 
Pokud budete doma ukládat bioodpad do igelitového sáčku, 
následně bioodpad do kontejneru z něj vysypte. Plastové sáčky 
nelze zkompostovat. Problémové bývají i tzv. kompostovatelné 
sáčky a tašky, kterým je lépe se vyhnout. Kompostárny 
bioodpad jinými materiály znečištěný odmítají převzít, a ten 
zbytečně končí na skládce.

Bioodpad
V klasické popelnici 
tvoří bioodpad až 31 % 
celkového obsahu
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CO NAOPAK NEPATŘÍ DO BIOODPADU
 » maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.)
 »  rostliny napadané chorobami
 »  cigarety a nedopalky
 »  exkrementy zvířat, která krmíme masem
 »  odpad, který patří do jiných třídicích nádob

JAK TŘÍDIT BIOODPAD?
Nejpraktičtější je mít doma v kuchyni připravenou misku či menší 
kyblík, do které v průběhu dne dáváme různé zbytky z kuchyně. 
Slupky, odkrojky ovoce a zeleniny, mohou být i skořápky od vajíček, 
logr z kávy. 

CO PATŘÍ DO KONTEJNERU NA BIOODPAD 
 » rostlinné zbytky ať už z vázy či květináče
 »  slupky, odkrojky ovoce a zeleniny
 »  kávový lógr
 »  skořápky od vajec
 »  piliny (chováte-li doma křečka nebo morče, tak šup tam s nimi);
 »  popel z dřevěného uhlí
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CO S PEČIVEM A ZBYTKY JÍDLA?
Pečivo a zbytky jídla s chutí zpracují slepice. Pokud doma nemáte, zkuste se dohodnout 
s některým z chovatelů, zda by o zbytky neměli zájem. 
Olej z vaření slitý v PET lahvi patří do speciální popelnice. Můžete jej také odevzdávat na 
sběrném dvoře.

CHCETE VĚDĚT VÍCE O TOM DOMÁCÍM A ZAHRADNÍM KOMPOSTOVÁNÍ?
Zkuste web kompostuj.cz 


