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Jakwytwarzaç
i stosowaç kompost?

Dlaczego warto kompostowaç?
Kompost to najlepszy i najtaƒszy nawóz organiczny. ¸atwo zrobiç go na
dzia∏ce samemu, bez wydania nawet z∏otówki! Poza tym, to szybki sposób
pozbycia si´ wszelkich odpadów organicznych – od skoszonej trawy, rozdrobnionych ga∏´zi i p´dów, po resztki kuchenne i jesienne liÊcie. Niedopuszczalne jest spalanie tych materia∏ów (niestety praktykowane przez
niektórych dzia∏kowców!), a z∏amanie zakazu grozi grzywnà. Poza tym spalanie resztek wià˝e si´ z wydzielaniem toksycznych, rakotwórczych zwiàzków, szkodliwych dla samych dzia∏kowców i okolicznych mieszkaƒców.
Wszystko to znaczàco nadwyr´˝a wizerunek ogrodów i dzia∏kowców
w spo∏eczeƒstwie. Zatem zamiast spalaç, kompostujmy!
Trzeba wiedzieç, ˝e w myÊl Regulaminu ROD ka˝da dzia∏ka powinna byç
wyposa˝ona w kompostownik, a dzia∏kowiec ma obowiàzek kompostowania odpadów pochodzenia organicznego. Dlatego te˝ przygotowano poni˝szà broszurk´, aby zach´ciç do kompostowania i wyjaÊniç, krok po kroku,
jak ∏atwo jest zrobiç kompost.
Krajowa Rada PZD
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Kompostowanie to szereg przemian zachodzàcych z udzia∏em najró˝niejszych organizmów (bakterii, promieniowców, grzybów, d˝d˝ownic),
w którym odpadowa materia organiczna przekszta∏ca si´ w cenny nawóz organiczny. Jest to korzyÊç dla pojedynczej dzia∏ki i ca∏ego ogrodu. Kompostujàc kuchenne odpadki organiczne mo˝na zmniejszyç koszty wywozu Êmieci nawet
o po∏ow´, uzyskujàc jednoczeÊnie najcenniejszy nawóz organiczny.

Co mo˝na kompostowaç?
Wszystkie materia∏y organiczne, które ulegajà rozk∏adowi mikrobiologicznemu i nie stanowià zagro˝enia dla u˝ytkowników ogrodu i Êrodowiska.

wióry drzewne

skoszona trawa
darƒ

liÊcie
p´dy

igliwie

odpady kuchenne

chwasty

Materia∏y nadajàce si´ do kompostowania

Czego unikaç na kompostowniku?
– substancji nieulegajàcych rozk∏adowi, np. szk∏o, metal, kawa∏ki tworzyw
i w∏ókien sztucznych, gruz budowlany,
– materia∏ów mogàcych skaziç biologicznie lub chemicznie powstajàcy nawóz (roÊliny zanieczyszczone metalami ci´˝kimi, chwasty z wytworzonymi
nasionami, pozosta∏oÊci pestycydów),
– fekaliów i Êcieków komunalnych – ze wzgl´dów sanitarnych i higienicznych,
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Jak uk∏adaç materia∏ na kompostowniku?
Najwa˝niejsze sà dwie zasady:
– maksymalnej ró˝norodnoÊci – im bardziej zró˝nicowany materia∏, tym
lepsze w∏aÊciwoÊci ma powstajàcy nawóz i szybciej mo˝na go uzyskaç;
– maksymalnego rozdrobnienia – im drobniejszy materia∏, tym proces kompostowania zachodzi szybciej i sprawniej.
Cenne dodatki do kompostownika
– niewielka iloÊç minera∏ów ilastych, gliny lub ˝yznej ziemi ogrodowej
(25–30 l/m3 materia∏u), co usprawni powstawanie specyficznych po∏àczeƒ
ilasto-humusowych, które polepszajà w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne i strukturotwórcze wytwarzanego kompostu;
– wapno w´glanowe (CaCO3), szczególnie gdy do kompostowania przeznaczono du˝e iloÊci materia∏ów zakwaszajàcych (np. igliwie, liÊcie, trociny,
torf); mo˝e to byç kreda nawozowa, wapniak mielony, dolomit lub inny nawóz wolnodzia∏ajàcy w iloÊci 4–6 kg/m3 materia∏u;
– popió∏ drzewny (3–4 kg/m3 materia∏u), jest on wyjàtkowo zasobny w potas,
wapƒ, magnez i wi´kszoÊç mikroelementów;
– niewielkà iloÊç nawozów mineralnych, które wzbogacà powstajàcy nawóz
w sk∏adniki pokarmowe, np. mocznik (1–1,5 kg/m3), màczka fosforytowa
(3–4 kg/m3), kainit magnezowy (3–4 kg/m3) lub kalimagnezja (1–2 kg/m3),
màczka bazaltowa (1–2 kg/m3).
Nale˝y uwa˝aç z dodatkiem:
– wapna tlenkowego (CaO), które dzia∏a gwa∏townie i niepotrzebnie przyspiesza rozk∏ad materii organicznej, a jednoczeÊnie niszczy mikroorganizmy kompostowe,
– przesadnych iloÊci nawozów mineralnych, gdy˝ stosujàc powsta∏y kompost mo˝na doprowadziç do przenawo˝enia roÊlin.
Rola prawid∏owej proporcji C:N w przemianach kompostowych
Tempo powstawania kompostu zale˝y w g∏ównej mierze od w∏aÊciwej proporcji w´gla do azotu (stosunku C:N) w kompostowanym materiale – najlepiej gdy na 20–30 cz´Êci w´gla przypada 1 cz´Êç azotu (C:N= 20-30).
Materia∏y ubogie w azot nale˝y zatem przek∏adaç komponentami zasobnymi w
ten sk∏adnik (tab. 1)
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– skórek owoców cytrusowych, nierozdrobnionych koÊci oraz wi´kszych iloÊci mi´sa i t∏uszczu, które ∏atwo gnijà i utrudniajà rozk∏ad mikrobiologiczny.
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Tabela 1.
Proporcje w´gla (C) do azotu (N) w materiałach najcz´Êciej u˝ywanych do
kompostowania
Materiały zasobne
w azot
Resztki warzyw
Âci´ta trawa
RoÊliny motylkowe
Młode chwasty
Odpadki kuchenne
Obornik
Dojrzałe chwasty
Resztki owoców

Stosunek C:N
12–20
12–20
13–15
15–20
15–25
20–35
20–40
25–35

Materiały ubogie
w azot
Papier
Trociny
Słoma
Igliwie sosnowe
Łodygi kukurydzy
Igliwie Êwierkowe
LiÊcie d´bu
Kora

Stosunek C:N
700–1000
300–500
50–100
80–85
60–65
47–53
42–45
35–40

W∏aÊciwoÊci dojrza∏ego kompostu
W pe∏ni dojrza∏y kompost sk∏ada si´ z charakterystycznych, ciemnobrunatnych gruze∏ków o zapachu przypominajàcym woƒ wilgotnego lasu, ma zazwyczaj odczyn zbli˝ony do oboj´tnego (pH 6,5–7) oraz bardzo korzystny stosunek
w´gla do azotu (C:N =15–20:1). Nawóz ten ma trwa∏à struktur´ i zawiera Êrednio 0,4% azotu, 0,1% fosforu, 0,2% potasu, 0,4% wapnia oraz magnez i mikroelementy.

Jak stosowaç kompost?
– przedwegetacyjnie – nawóz rozprowadza si´ równomiernie po zagonach
w dawce 6–8 litrów na 1 m2 i przekopuje na g∏´bokoÊç 10–20 cm;
– punktowo – kompost stosuje si´ najcz´Êciej podczas sadzenia drzew
i krzewów (tzw. zaprawianie do∏ków) – na dno wykopanego do∏ka wrzuca si´ 2–3 szufle dojrza∏ego kompostu i miesza z glebà; wybranà ziemi´
miesza si´ z kompostem w proporcji 1:1, po czym na dnie usypuje si´ niewielki kopczyk, na którym rozk∏ada si´ równomiernie korzenie sadzonej
roÊliny; pozosta∏à ziemià wzbogaconà kompostem zasypuje si´ do∏ek;
– pog∏ównie – w pe∏ni dojrza∏y kompost rozprowadza si´ równomiernie wokó∏ roÊlin (2–3 litry na m2) po czym p∏ytko miesza si´ go z wierzchnià warstwà gleby. Kompost (Êwie˝y lub dojrza∏y) mo˝na równie˝ stosowaç do
Êció∏kowania gleby wokó∏ roÊlin.
Nale˝y unikaç:
– stosowania kompostu o odczynie oboj´tnym lub zasadowym pod roÊliny
kwasolubne (rododendrony, wrzosy i wrzoÊce, borówka, ˝urawina),
– stosowania du˝ych dawek kompostu o wysokiej zasobnoÊci w dost´pne
sk∏adniki pokarmowe gdy˝ mo˝na przenawoziç roÊliny.
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Tabela 2.
Problemy pojawiajàce si´ podczas wytwarzania kompostu i ich rozwiàzywanie

z kompostownika uwalnia
si´ nieprzyjemny zapach
zjełczałego masła,
octu lub zgniłych jaj
nad kopostownikiem
czuç ulatniajàcy si´
amoniak

Prawdopodna
przyczyna
niedobór tlenu spowodowany nadmiernym
zbiciem materia∏u
lub nadmiarem wilgoci

Rozwiàzanie problemu
napowietrzyç kompostowany materia∏
dodaç do kompostownika matera∏ów
rozluêniajàcych i chłonących wilgoç
(rozdrobnione wióry drzewne, p´dy
bylin, kora, trociny)
wymieszaç kompostowany materiał
z dodatkami ubogimi w azot (trociny,
kora, liÊcie drzew)

nadmiar azotu

wymieszaç kompostowany materiał
z dodatkami zasobnymi w azot (np.
pomiot ptasi, poci´te roÊliny motylkowe)

niedobór azotu

polaç kompostowany materiał 5%
roztworem mocznika (0,5 kg nawozu
na 10 l wody na 1m3 materiału)

materia∏ na
kompostowniku

niedobór wilgoci

polaç kompostowany materiał wodà

nie nagrzewa si´

za ma∏a obj´toÊç
materia∏u

dodaç wi´cej materiału do
kompostownika

za niska temperatura
otoczenia

kompostownik okryç grubà
warstwà materiałów izolujàcych (np.
liÊci, suchej trawy, tkanin naturalnych)

brze˝ne partie materia∏u
pozostajà nieroz∏o˝one

nadmierne przesuszenie

wymieszaç materiał przek∏adajàc słabo
rozło˝one cz´Êci do Êrodka
kompostownika
oddzieliç nierozło˝one cz´Êci podczas
rafowania kompostu i ponownie
przeznaczyç do kompostowania

w gotowym kompoÊcie
znajdujà si´ partie
nieroz∏o˝onego materia∏u

nadmierna zwi´z∏oÊç
(zbicie) materia∏u
lub nierównomierne
napowietrzenie

oddzieliç nierozło˝one cz´Êci materiału
podczas rafowania kompostu, rozluêniç
je i przeznaczyç do ponownego
kompostowania

na kompostowniku
wyrastajà chwasty

chwasty przeznaczone
do kompostowania by∏y
êle wysuszone

oddzieliç chwasty podczas rafowania
kompostu i przeznaczyç je ponownie
na kompostownik

przy kompostowniku
pojawiajà si´ muchy,
myszy, szczury

do kompostowania
przeznaczono
niew∏aÊciwe materia∏y
(np. odpadki mi´sa,
t∏uszczu, koÊci)

usunàç niewłaÊciwe materiały
z kompostownika lub przyktyç grubà
warstwà materiału ubogiego w składniki
(np. trocin, drobnej kory)

na kompostowniku
cz´stymi goÊçmi
sà ptaki

w kompostowanym
materiale pojawia si´
du˝a iloÊç d˝d˝ownic
i innych organizmów
b´dàcych pokarmem
ptaków

powstajàcy kompost nale˝y okryç grubà
warstwà materiału (np. wysuszonej trawy,
wiórów drzewnych) lub grubà tkaninà
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Komposty specjalistyczne
H Ziemia darniowa Jest to kompost wytwarzany tylko z darni, o sk∏adzie
chemicznym ÊciÊle uzale˝nionym od rodzaju gleby i sk∏adu gatunkowego roÊlin tworzàcych darƒ. Ziemia darniowa, powstajàca po oko∏o 12–16 miesiàcach kompostowania, ma dobrze wykszta∏conà struktur´ gruze∏kowatà i du˝à
pojemnoÊç sorpcyjnà, jednak zazwyczaj jest stosunkowo uboga w próchnic´.
Najcz´Êciej stosowana jest jako dodatek do pod∏o˝y ogrodniczych, u˝ywanych w uprawach pod os∏onami lub w uprawie roÊlin doniczkowych. Ziemi´
darniowà mo˝na równie˝ stosowaç jako materia∏ poprawiajàcy w∏aÊciwoÊci
warstwy uprawnej na tradycyjnych zagonach.
H Ziemia liÊciowa Kompost powsta∏y w wyniku przekompostowania rozdrobnionych liÊci ma lekko kwaÊny lub oboj´tny odczyn i trwa∏à gruze∏kowatà struktur´. Jest stosunkowo ubogi w sk∏adniki pokarmowe, przewiewny i ma
du˝e zdolnoÊci magazynowania wody. Sprawdza si´ jako pod∏o˝e do wysiewu lub pikowania roÊlin oraz komponent do wytwarzania pod∏o˝y mieszanych.
Tempo rozk∏adu liÊci zale˝y od zawartoÊci azotu oraz substancji spowalniajàcych procesy rozk∏adu (np. ˝ywice, woski). Najd∏u˝ej kompostujà si´ liÊcie buku, d´bu, kasztana i orzecha, a najszybciej drzew i krzewów owocowych, lipy,
grabu, jesionu, brzozy, wiàzu i klonu. Powstanie ziemi liÊciowej przyspieszy
dodanie azotu, np. w postaci mocznika lub pomiotu ptasiego.
H Ziemia wrzosowa Powstaje w wyniku przekompostowania wy∏àcznie
kwaÊnych materia∏ów organicznych, jak igliwie, kora, trociny, wióry drzewne
ale bez dodatku wapna. Jest to kompost o trwa∏ej strukturze, niskim odczynie
(pH 3,5–4,5) i niewielkiej zawartoÊci sk∏adników pokarmowych. Ziemia wrzosowa to idealne pod∏o˝e dla roÊlin kwasolubnych (np. rododendrony, wrzosy,
borówka) lub dodatek do pod∏o˝y, obni˝ajàcy poczàtkowy odczyn.
H Biohumus (wermikompost) Powstaje w wyniku „przerobienia” masy organicznej przez d˝d˝ownice kalifornijskie (Eisenia foetida) i jest znacznie cenniejszy dla gleby w porównaniu do kompostów tradycyjnych. Wydaliny
d˝d˝ownic (koprolity) to zasobne w sk∏adniki pokarmowe po∏àczenia organiczno-mineralne o trwa∏ej strukturze, wp∏ywajàce korzystnie na w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne-gleby. Zawierajà równie˝ enzymy i ró˝norodne substancje
zwiàzane z metabolizmem d˝d˝ownic, które stymulujà wzrost i rozwój roÊlin.
Ogromna ró˝norodnoÊç po˝ytecznej mikroflory obecna w tym produkcie (bakterie, grzyby, promieniowce) pobudza ˝ycie glebowe oraz dzia∏a detoksykacyjnie. Biohumus jest szczególnie polecany na gleby wyja∏owione i zdegradowane, które utraci∏y naturalne w∏aÊciwoÊci samoregenerujàce. Przyspiesza kie∏kowanie nasion, ∏agodzi stres wyst´pujàcy przy przesadzaniu, wzmacnia odpornoÊç roÊlin na niekorzystne czynniki uprawowe.
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Gdy braknie miejsca na kompostowniku
Alternatywne metody zagospodarowania odpadowej masy organicznej to:
– kompostowanie w bruzdach o g∏´bokoÊci 25–30 cm, wykonanych na
obrze˝ach zagonu: po nape∏nieniu zag∏´bienia do po∏owy zgromadzony
materia∏ (m∏ode chwasty, odpadki kuchenne, skoszonà traw´) luêno zasypuje si´ ziemià pochodzàcà z wykopu. Rozk∏ad materia∏u w bruêdzie poprawia struktur´ gleby i jest êród∏em próchnicy jednak roÊliny na tym miejscu
mo˝na uprawiaç dopiero w drugim roku po przykryciu bruzdy,
– kompostowanie na podwy˝szonej grzàdce lub zagonie: sà to metody
polecane na tereny podmok∏e i okresowo zalewane lub o zbyt wysokim
poziomie wód gruntowych. Gwarantujà wczeÊniejszy i wy˝szy plon. Wada – koniecznoÊç regularnego i obfitego podlewania uprawianych roÊlin.
7
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Biohumus najlepiej wytwarzaç w pojemniku g∏´bokoÊci 40–60 cm (np.
drewniana lub plastikowa skrzynka, wiadro, niewielki kontener itp.). Na dnie
pojemnika nale˝y umieÊciç kilkucentymetrowà warstw´ rozdrobnionej i namoczonej wodà makulatury, co jest niezb´dne do namna˝ania d˝d˝ownicy
kalifornijskiej. Makulatur´ przysypuje si´ 40–50 cm warstwà materia∏u organicznego, z którego b´dzie wytwarzany nawóz. Po˝ywieniem dla d˝d˝ownicy mo˝e byç ka˝da substancja organiczna (równie˝ odpadki z kuchni) za
wyjàtkiem pozosta∏oÊci mi´sa i t∏uszczu. Optymalna temperatura rozwoju
d˝d˝ownicy kalifornijskiej to 18–200C, jednak organizm ten toleruje temperatur´ od 5 do 350C. Pojemnik, w którym powstaje biohumus, najlepiej umieÊciç w miejscu zacienionym, poniewa˝ wzrost temperatury powy˝ej 380C
spowoduje wygini´cie d˝d˝ownic. Kwestià decydujàcà o tempie powstania
nawozu jest równie˝ dba∏oÊç o zachowanie sta∏ej, wysokiej wilgotnoÊci pod∏o˝a. Do polewania pojemnika z powstajàcym biohumusem najlepiej u˝ywaç
wody deszczowej.
D˝d˝ownic´ kalifornijskà mo˝na dodaç wprost to skrzyni kompostowej. Zasiedlenie najlepiej wykonaç tu˝ po u∏o˝eniu materia∏u, rozk∏adajàc organizmy
gniazdowo, w kilku miejscach u podnó˝a kompostownika. Pojedyncze gniazdo powinno si´ sk∏adaç z osobników doros∏ych, m∏odych i jaj o masie 1–2 kg.
Po kilku tygodniach od zasiedlenia d˝d˝ownice rozejdà si´ równomiernie po
kompostowniku. Ich dzia∏alnoÊç znacznie przyspiesza powstawanie nawozu
a jednoczeÊnie zwalnia z obowiàzku ucià˝liwego przerabiania materia∏u. Niestety d˝d˝ownica kalifornijska jest wra˝liwa na spadki temperatury poni˝ej zera i zimà najcz´Êciej przemarza. D˝d˝ownic´ kalifornijskà mo˝na nabyç
w niektórych sklepach ogrodniczych lub w sprzeda˝y wysy∏kowej prowadzonej przez liczne firmy specjalizujàce si´ w hodowli tych organizmów.
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bruzda do nawadniania
warstwa ziemi ogrodowej
rozdrobnione odpady
organiczne
grubsze odpady organiczne
warstwa ga∏´zi lub
rozdrobnionego drewna

siatka ochronna przed gryzoniami

a

c
Zasada budowy podwy˝szonej grzàdki (a) oraz zagonu (b,c)

Chcesz wiedzieç wi´cej?
Czytaj miesi´czniki „Dzia∏kowiec” i „Mój Ogródek”! Poza prezentacjà roÊlin,
które sprawdzà si´ w dzia∏kowej uprawie, ciekawymi rozwiàzaniami projektowymi i architektonicznymi, sà tam m.in. aktualne porady dotyczàce bie˝àcych prac
ogrodowych, modernizacji dzia∏ki, ochrony i nawo˝enia roÊlin, a tak˝e zdrowia
i urody. Warto wiedzieç, ˝e kto prenumeruje oba pisma, dostaje 6 miesi´cy prenumeraty „Mojego Ogródka” gratis, a tak˝e liczne rabaty na zakupy w sklepie
wysy∏kowym www.dzialkowiecsklep.pl tel. 22 101 34 34!
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