
KOMPOSTOWNIK to np. skrzynia, którą 
można wykonać samodzielnie z desek, żerdzi, 
siatki drucianej i innych materiałów lub gotowy 
pojemnik, wykonany najczęściej z tworzywa
sztucznego, dostępny np. w sklepach ogrodni

KOMPOSTOWANIE to przyjazny śro-
dowisku sposób przetwarzania odpadów orga-
nicznych. Dzięki organizmom glebowym nastę-
puje tlenowy rozkład bioodpadów, w wyniku 
którego powstaje wartościowy nawóz bogaty 
w składniki mineralne i azot.

Zakładamy KOMPOSTOWNIK,
na co należy zwrócić uwagę:

KIEDY ZAKŁADAMY KOMPOSTOWNIK

Kompostownik najlepiej założyć od wiosny do jesieni, 
przy dodatnich temperaturach.

MIEJSCE PRZEZNACZONE NA KOMPOSTOWNIK

Powinno być osłonięte od słońca i wiatru, żeby
zgromadzony w nim materiał nie przesychał. Dla 
zacienienia pryzmy korzystne jest ulokowanie
kompostownika w sąsiedztwie leszczyny
czy bzu czarnego.
Podłoże pod kompostownikiem powinno być
przepuszczalne – zapewni to odpływ nadmiaru wody,
a jednocześnie umożliwi bio dostęp do resztek
dżdżownicom i pożytecznym mikroorganizmom.
Lokalizacja musi spełniać również wymagania prawne 
– odległość od granicy działki sąsiedniej, drogi lub 
chodnika – powinna wynosić minimum 2 m.

TWORZENIE KOMPOSTU

Rozpoczynamy od ułożenia warstwy drenażowej
z rozdrobnionych gałęzi o grubości od 1 do 5 cm.
Do następnej warstwy można wykorzystać ziemię 
ogrodową lub zeszłoroczny, przerobiony kompost.
Będzie ona pochłaniać wodę wymywając
z górnych warstw substancje mineralne.
Kolejne piętra to resztki ogrodowe i kuchenne -
mogą być przekładane warstwami ziemi
lub drobnymi gałązkami. Kompostownik
nie powinien przekraczać 1,5 m wysokości.
W czasie długotrwałej suszy pryzmę należy
polewać wodą. Można również stosować gnojówkę 
roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika.
Materiał w kompostowniku nie powinien być ubity -
najlepiej przemieszać go raz na 3 miesiące.

ZABEZPIECZENIE KOMPOSTU

Na okres zimowy pryzmę zaleca się okryć materiałem 
izolacyjnym, np. ziemią, torfem, liśćmi lub słomą.
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 czyli sposób na produkcję własnego nawozu organicznego

KOMPOSTOWANIEKOMPOSTOWANIE

fot. PIXABAY.pl

fot. PIXABAY.pl

Lokalizacja KOMPOSTOWNIKA
na nieruchomości

5 m - od okien i drzwi zewnętrznych
do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

2 m - od granicy działki sąsiedniej

2 m - od drogi (ulicy) lub ciągu pieszego

5 m
2 m

2 
m

-czych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkówtechnicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019, poz. 1065).
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Mieszając kompost co najmniej 
dwa razy w roku (pierwszy raz od 
czterech do sześciu tygodni po jej 
ułożeniu).

Dodając zeszłoroczny
kompost i / lub rozdrobnione 
odpady.

Zebrane na działce dżdżownice 
można wrzucić do pryzmy, a one 
doskonale przerobią zieloną ma-
terię.

Warto również dodać obornik, 
wapno oraz gnojówki z roślin, tj.: 
krwawnik pospolity, rumianek 
pospolity,  pokrzywa, mniszek 
lekarski, czosnek, skrzyp.

W jaki sposób można
przyspieszyć
proces kompostowania?
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Zalety kompostowania
na własnym podwórku
Kompostownik zajmuje niewiele miejsca w Twoim ogrodzie, a dzięki 
niemu uzyskujesz w tani i prosty sposób wartościowy nawóz bogaty
w składniki mineralne, zwany „czarnym złotem” ogrodnika. 

Własny nawóz to same korzyści nie tylko dla naszych roślin,
ale i dla środowiska:

poprawia strukturę gleby i utrzymuje lepiej wilgoć w podłożu, w przypadku 
gleby piaszczystej kompost zatrzymuje wodę, zaś glebę gliniastą spulchnia
i umożliwia przesiąkanie wody,

zwiększa plony oraz odporność roślin na szkodniki i choroby,

jest bezpieczny, nie wykazuje negatywnych działań ubocznych,

zmniejsza zużycie nawozów mineralnych i organicznych,
oraz ich wymywanie z gleb.

Kompostując na własnym podwórku dbasz o środowisko –
zmniejszasz / ograniczasz:

ilość odpadów wyrzucanych do pojemnika,
emisję spalin oraz hałas związany z odbiorem odpadów komunalnych,
stosowanie nawozów sztucznych w swoim ogrodzie.

Najważniejsze zasady
właściwego kompostowania:

z niego woda). W czasie długo-
trwałej suszy pryzmę należy 
polewać wodą.

3. Zapewnij odpowiednią ilość 
powietrza.
Procesy rozkładu mogą być 
prowadzone przez mikroorgani-
zmy glebowe tylko w obecności 
tlenu. Mieszaj kompost dodając 
kolejne warstwy odpadów.

4. Zapewnij odpowiednią 
temperaturę.
Podczas rozkładu wzrasta 
temperatura pryzmy, co przy-
spiesza rozkład materii orga-
nicznej oraz pozwala niszczyć 
nasiona chwastów i niektóre 
czynniki chorobotwórcze. Aby 
możliwe było osiągnięcie odpo-
wiedniej temperatury, pryzma 
powinna mieć objętość nie 
mniejszą niż 1m³, a najlepiej 2m³.

Na zimę stos kompostowy 
należy przykryć liśćmi, ziemią, 
torfem lub słomą, aby również
w tym okresie utrzymywała się 
temperatura sprzyjająca rozkła-
dowi materii organicznej
i dojrzewaniu kompostu. Prze-
marznięcie pryzmy, podobnie jak 
przesuszenie, przerywa procesy 
rozkładu bioodpadów.

5. Zapewnij mikroorganizmy.
Procesy kompostowania prze-
biegają prawidłowo dzięki 
mikroorganizmom glebowym, 
dlatego ważne jest, by komposto-
wany materiał miał bezpośredni 
kontakt z podłożem.  

1. Mieszaj różnorodne resztki 
ogrodowe i domowe.
Aby prawidłowo kompostować
i otrzymać dobry kompost należy 
zachować zasadę proporcji 
bioodpadów: 2:3 => wilgotne 
zielone + suche brązowe
bioodpady wilgotne i bogate
w azot (zielone): świeże chwasty, 
skoszona trawa, nać warzyw, 
obierki, resztki owoców i warzyw, 
młode gałązki po strzyżeniu 
żywopłotu.
bioodpady suche i zawierające 
węgiel (brązowe): rozdrobnione 
gałęzie, siano, słoma, karton, 
papier, liście, trociny.

2. Zapewnij odpowiednią 
wilgotność. 
Rozkład przebiega sprawnie przy 
wilgotności 40-50 proc. (po 
ściśnięciu w dłoni kompost zlepia 
się w bryłkę, ale nie wycieka
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