
Jak zrobić i użytkować

kompostownik  
ogrodowy?

Resztki organiczne stanowią ok. 30% produkowanych przez nas odpadów 

komunalnych. Skoszoną trawę, pozostałości jedzenia wyrzucamy do frakcji 

bio – brązowych pojemników lub worków, a zapominamy,  

że są „skarbem ogrodnika”. 

To naturalny nawóz, który można wykorzystać do uprawy warzyw, kwiatów, 

ziół i owoców. Nie trzeba kupować specjalnych odżywek do roślin tylko  

w prosty i tani sposób wyprodukować samodzielnie kompost we własnym 

ogrodzie czy na działce.

Jak założyć kompostownik ogrodowy?

Potrzebne materiały:

• 4 palety z desek, nie wyższe niż 1,5 metra
• wkrętarka
• wkręty, 6 kątowników, 4 zawiasy, 2 narożniki
• szpadel, młotek, piła ręczna

Miejsce:

powinno być osłonięte przed słońcem i wiatrem,  
aby zebrane odpady bio nie wysychały.



KOMPOSTOWNIK OGRODOWY

krok po kroku

Wykop dołek o głębokości  
od 20 do 30 cm.

Po przygotowaniu odpowiedniego podłoża,  
możesz zacząć użytkować kompostownik  

ogrodowy.

Zamocuj ściany kompostownika – palety powinny  
być tej samej wysokości, nie wyższe niż 1,5 metra, 
a przestrzenie między deskami nie mogą być zbyt 

szerokie.

Warto co jakiś czas gromadzone odpady bio  
przełożyć ziemią ogrodową  

lub drobno pokruszoną gliną.
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Na ziemi ułóż połamane gałęzie drzew i krzewów, 
np. przyciętych drzewek owocowych  

lub pędy starych malin.

Następnie dodaj torf, ziemię ogrodową, słomę  
lub częściowo rozłożony zeszłoroczny kompost  
– to warstwa pochłaniająca składniki mineralne.
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do kompostownika?

Co wrzucać

Możesz dodatkowo umieścić w kompostowniku 
dżdżownice kalifornijskie.

Od czasu do czasu podlewaj materiał w kompostow-
niku, aby nie był przesuszony, a przynajmniej raz  

w roku przerzucaj zgromadzone odpady.
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Resztki mięsa i ryb 
mogą przyciągnąć 

gryzonie,  
nie wrzucaj ich.

Wrzucaj 
resztki roślin-

ne poza cytrusami, 
cebulą i czosnkiem, 
które spowalniają 

rozkład.

Możesz dodawać 
też kartony, wytłoczki 

po jajkach, skrawki papieru, 
papierowe ręczniki, papier toa-

letowy, siano, ściółkę czy wióry dla 
domowych gryzoni, gałązki krze-
wów, siano, skorupki jaj, trociny, 

popiół drzewny, suche liście, wło-
sy, skoszoną trawę, odchody 

zwierząt roślinożernych.


