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Úvod

• rozklad látok

• kompostové fľaše

• zmena podmienok



Ciele maturitnej práce

• hlavný cieľ: pozorovaním dokázať dôležitosť podmienok 

pri kompostovaní

• čiastkové ciele: zistiť najvýznamnejšie faktory, 

   ktoré ovplyvňujú kompostovanie 



Teoretická časť

• pôda

• rozkladný proces (hnitie, tlenie)

• faktory (vlhkosť, vzduch, teplota, prídavok pôdy) 



Praktická časť

Predpokladáme, že na kompostovanie vplýva:

• H č. 1: prítomnosť kyslíka

• H č. 2: teplota vonkajšieho prostredia

• H č. 3: vlhkosť prostredia

• H č. 4: prítomnosť pôdy v komposte



Praktická časť

• metódy – pokus, pozorovanie

• časové trvanie – 3 týždne

• materiál – plastové fľaše (10ks), nôž, lepiaca páska, 

vŕtačka, permanentná fixka, rastlinný odpad, voda, pôda

 



Praktická časť
Hypotéza č. 1 sa potvrdila.

aeróbne prostredie

anaeróbne prostredie



aeróbne prostredie

anaeróbne prostredie



Praktická časť
Hypotéza č. 2 sa potvrdila.

správna teplota (po 1. týždni)

nízka teplota (po 1. týždni)



správna teplota (po 3. týždni)

nízka teplota (po 3. týždni)



Praktická časť
Hypotéza č. 3 sa potvrdila.

správna vlhkosť (po 3. týždni)

vysoká vlhkosť (po 3. týždni)



Praktická časť
Hypotéza č. 4 sa potvrdila.

s pôdou (po 3. 
týždni)

bez pôdy (po 3. 
týždni)



s pôdou (po 3. týždni)

bez pôdy (po 3. týždni)



Praktická časť
Diskusia

• ekologický význam
• pestovateľstvo



Záver

• dôležitosť správnych podmienok pri kompostovaní

• efektívne a ekologické využívanie bioodpadov
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