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Tocarea resturilor vegetale
un beneficiu durabil pentru gradina dumneavoastra

In special toamna se creaza cel mai
mult deseu de gradina datorita
curatarii pomilor si copacilor, aranjarii
gardurilor vii, curatarea frunzelor
cazute in gradina, ultima tundere a
gazonului, etc. In special atunci se
simte nevoia unui tocator de gradina
pentru ca in loc sa aruncam sau sa
dam foc la resturile vegetale le putem
transforma in ingrasamant natural
pentru gradina.
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Astfel, cu tocatoarele de gradina
VIKING puteti transforma deseurile
din gradina dumneavoastra in
compost, numit si "aurul naturii". Acest
compost contine exact nutrientii
necesari pentru ca plantele si pomii sa
se dezvolte anul urmator. Toate astea
fara sa mai cheltuiti bani in plus
pentru achizitionarea de ingrasaminte
chimice. Prin maruntire reduceti si
volumul resturilor vegetale cu pana la
75%
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7 reguli
pentru un compost de calitate

Ÿ Pregatiti atat material verde (bogate in

Ÿ Pentru ca ramele sunt benefice si

azot) cat si material brun (bogate in
carbon). De exemplu, puteti combina
resturi de iarba rezultate de la
tunderea gazonului cu resturi
lemnoase provenite de la curatarea
pomilor
Ÿ Compostul are nevoie de aer, asa ca nu
lasati materialul rezultat in containere
inchise sau in orice loc unde nu
patrunde aerul
Ÿ Nu asezati materialul pe fundatii de
beton, caramida sau piatra, pentru ca
trebuie sa fie in contact cu solul astfel
ca ramele si alte organisme sa poata
ajunge la compost

absolut necesare pentru un compost
de calitate, le puteti atrage cu resturi
de ceapa, arpagic, brumarele, frunze de
ceai.
Ÿ Creati ordine in gramada de compost.
Astfel, se recomanda ca stratul de jos
(nu mai mult de 20 de cm) sa fie
format din resturi tari, lemnoase, taiate
grosier si peste el sa puneti material
bine maruntit.
Ÿ Raspanditi iarba de gazon taiata peste
gramada de compost, pentru a preveni
degradarea
Ÿ Daca este seceta udati putin gramada
pentru ca viermii au nevoie de
umiditate. Nu udati excesiv compostul,
doar cat sa mentineti umezeala.

Sfaturi utile:
Ÿ Cu cat materialul care-l puneti in compost este mai proaspat tocat cu atat mai repede

acesta se va descompune si va crea conditii mai bune pentru producerea compostului.
Ÿ Procesul dureaza cateva luni, in functie de perioada anului si de temperatura
Ÿ Cand compostul este la maturitate si este gata pentru a fii folosit trebuie sa produca un
miros placut de sol de padure si ciuperci.
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