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Petrůvky – V Kompostárně Petrův-
ky letos opět vznikl nový kompost. K 
mání je i nadále za nízkou cenu a jeho 
kvalita je potvrzena pravidelným testo-
váním a certi� kací. Lidé si ho odvážejí 
po metrácích i tunách. 

Chtějí si tím zajistit vyšší úrodu. 
Eskompost, jak se toto hnojivo nazý-
vá, totiž zvyšuje kvalitu půdy ve skle-
nících, na zahrádkách i na polích. 
Zemina obohacená o tento kompost 
mnohem lépe zadržuje vodu, kte-
ré je v posledních letech ve studních 
i v podokapových nádobách citelný 
nedostatek. Letos to pocítil snad kaž-
dý zahrádkář.

Připravit se na příští sezónu je přitom 
tak snadné. Stačí přijet do Kompostár-
ny Petrůvky, nabrat si do vlastních 
nádob nebo si nechat naložit kompost 
například na přívěsný vozík a doma ho 
už během podzimu zapravit do půdy. 

Kompostárna Petrůvky, která slouží 
téměř 120 tisícům obyvatel Svazku 
obcí pro komunální služby, funguje v 
plném provozu již třetím rokem. Za 
tu dobu vyprodukovala z vytříděných 
biologicky rozložitelných odpadů už 
stovky tun kompostu a má celou řadu 
spokojených odběratelů, kteří se pro 
tento kompost i opakovaně vracejí. 

Kromě kvality hnojiva a zvýšení 
úrodnosti záhonů a políček je láká i 
cena. Ta zůstává prozatím neměnná, a 
to pouze 50 korun za 100 kilogramů 
kompostu bez DPH.

Jedinou surovinou pro vznik Eskom-
postu jsou zbytky z domácností a zele-
ný odpad ze zahrádek a dalších veřej-

ných ploch. Hnojivo v Petrůvkách 
tedy vzniká pouze z toho, co sami oby-
vatelé Svazku do hnědých kontejnerů, 
rozmístěných po obcích a městech, 
vhodí. Nyní se jim to může vrátit v 
podobě kvalitního kompostu. 

Proces jeho výroby je poměrně 
složitý. Začíná už samotným svozem 
obsahu hnědých nádob do Odpadové-
ho centra Petrůvky. Následuje rozměl-
nění zeleného odpadu ve výkonném 
rychloběžném drtiči. Tím se podpoří 
rozklad a biologická přeměna mate-
riálu. Jen jeho podrcení na začátku 
tohoto výrobního procesu by však ke 
vzniku kvalitního hnojiva nestačilo. 
„V průběhu rozkladu materiál několi-
krát překopáváme, zjišťujeme jeho tep-
lotu a vhodné podmínky pro rozklad 
udržujeme také zvlhčováním,“ popsal 
jednatel � rmy Esko-T Pavel Gregor.

Pro bližší informace se zájemci 
mohou obrátit na Ing. Petru Koudel-
kovou z � rmy Esko-T, tel.: 601 154 
761, e-mail: p.koudelkova@esko-t.cz. 
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Eskompost je opět k mání. 
Pomůže k vyšší úrodě
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