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EKOZDROWE
warzywa ogrodowe
PORADNIK EFEKTYWNEGO KOMPOSTOWANIA
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Kompostownik
jest źródłem świetnej jakości nawozu,  
ale też dobrym
sposobem na zmniejszenie
ilości odpadów zielonych.
Jak go przygotować i wykorzystywać?
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Wybór miejsca
Miejsce do kompostowania powinno 
być osłonięte przed słońcem  
i wiatrem, aby zebrane materiały
nie wysychały.
 
Pojemnik na kompost
Na rynku dostępnych jest wiele gotowych 
kompostowników do kupienia w sklepie 
ogrodniczym lub online. Możemy również 
sami łatwo go stworzyć: aby pełnił swoją 
funkcję wystarczy, że będzie miał  
4 ściany (mogą być z drewna), w tym jedną 
wyjmowaną, oraz był lekko wkopany  
w ziemię (od dołu niczym nie izolujemy). 
W ścianach muszą być otwory, naturalne 
szczeliny do napowietrzania.
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Układanie w kompostowniku
Na samym dnie układamy warstwę gleby 
dobrze przepuszczalnej, najlepiej wykopać 
20-30 cm dołek i tam ją wysypać. 
Na ziemi układamy połamane gałęzie drzew 
i krzewów, tworzą tak zwaną warstwę 
drenażową. 
Następny krok to warstwa pochłaniająca 
mineralne składniki, które są wymywane 
przez wodę z wyższych warstw. Najlepiej 
sprawdzi się tu torf, ziemia ogrodowa, 
słoma lub częściowo rozłożony zeszłoroczny 
kompost.

Po przygotowaniu odpowiedniego podłoża 
możemy zacząć codzienne użytkowanie 
kompostownika, warto co jakiś czas 
przełożyć warstwy ziemią ogrodową lub 
drobno rozkruszoną gliną.
Kompostownik nie powinien przekroczyć 
wysokości 1,5 metra.

Maksymalna wysokość 150 cm

Warstwa gleby dobrze przepuszczalnej

Połamane gałęzie (warstwa drenażowa)

Ziemia ogrodowa

Torf, zeszłoroczny kompost, słoma (warstwa pochłaniająca)

KOMPOST

Przestrzeń napowietrzająca

KOMPOST



5

Do kompostownika możemy wrzucić 
większość odpadów ogrodowych 
oraz kuchennych - około 40 % średniej 
zawartości kosza na odpady nadaje się 
do kompostowania. Śmiało wrzucaj obierki, 
resztki warzyw a nawet torebki po herbacie.
Na ostatniej stronie znajduje 
się lista odpadów nienadających 
się do kompostowania.

Pielęgnacja kompostownika
Najważniejsza zasada to nie przesuszanie materiału 
zebranego w kompostowniku, ważne jest 
okresowe podlewanie. Starajmy się różnicować 
dokładane szczątki, tak by nie wrzucać np.: tylko 
skoszonej trawy przez cały rok, ale by przekładać 
je innymi bioodpadami. 

Kompost powinien być 1-2 razy w roku
w całości przerzucony. 
Aby przyśpieszyć proces kompostowania można 

zruszać kompost widłami co jakiś czas, dodać 
dżdżownice kalifornijskie lub biopreparaty 
przyśpieszające kompostowanie.

Zakończenie procesu i użycie kompostu
Dojrzały kompost ma jednolitą strukturę i zapach 
świeżej ziemi, ściółki leśnej. Gotowy jest do użycia 
po ok 1,5-2 latach (w całości rozłoży się po 
4 latach). Wybieramy go od dołu kompostownika. 
Można go bez ograniczeń wykorzystywać 
do użyźniania gleby czy bezpośrednio pod 
uprawy – późną jesienią przesiany kompost 
(przez siatkę o oczkach np.: 4 cm) równomiernie 
rozrzucamy na wybrany plac w ilości 10-30 kg/m2, 
przekopujemy. Wiosną równamy ziemię. Warto 
poszukać informacji, jakie rośliny najlepiej rosną na 
kompoście w pierwszym, drugim i kolejnych latach. 
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Warzywa i owoce z własnego ogródka
są nie tylko zdrowsze od tych kupionych 
w sklepie, ale również dużo smaczniejsze.
Samodzielna uprawa wbrew pozorom  
nie jest taka trudna i nawet  
początkujący ogrodnicy poradzą sobie  
z nią bez problemów.
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Ze względu na bogactwo witamin 
i minerałów zawartych w zielonych 
warzywach warto zadbać  
o to, by znalazły się one każdego dnia  
na naszych talerzach. Dlatego zachęcamy
do uprawy własnych warzyw i owoców.
Poniżej kilka uniwersalnych zasad 
dobrej uprawy.
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• Wysiewaj nasiona ze sprawdzonych 
firm, gwarantujące pewność i jakość  
odmianową. 

• Zaplanuj warzywniak tak, aby możliwy 
był dostęp do każdej grządki, najlepiej 
zaplanować między nimi utwardzone 
ścieżki wyściełane tkaniną szkółkarską 
zabezpieczającą przed chwastami.

• Zapewnij odpowiednie warunki,  
większość roślin wymaga nie tylko dużej 
ilości słońca (min 6 godz. dziennie)  
ale też podłoża żyznego (próchnicznego)  
i przepuszczalnego. Najodpowiedniejsze  
są: ziemia uniwersalna składająca się  
z ziemi gliniastej, torfu  
i przekompostowanej kory, oraz podłoża 
torfowe, czyli mieszanki ziemi gliniastej 
i torfu, nieco wzbogacone nawozem 
(najlepiej z własnego kompostownika).  

• Dostosuj sposób uprawy do typu wzrostu  
i rozmiaru warzyw. Powinny rosnąć  
w rzędach lub na specjalnych 
podwyższonych zagonach. Wysokie rośliny 
pomidorów będą wymagały podparcia  
do palików. Niskie warzywa należy sadzić  
z przodu, wysokie z tyłu. Pamiętaj o pieleniu.

• Planując nasadzenia weź pod uwagę 
„roślinne sympatie i antypatie”, 
płodozmian oraz zalecenia producenta  
co do zagęszczenie roślin (zbyt małe 
powoduje bowiem zwiększony rozwój 
chwastów, zbyt duże obniża plon  
i zmniejsza odporność warzyw  
na choroby i szkodniki). 



9

• Ogranicz stosowanie środków 
chemicznych. Zwrócić szczególną uwagę 
na dobór odmian odpornych 
na choroby i szkodniki. 

• Ogródek warzywny powinien być 
regularnie podlewany – trzeba uwzględnić 
deszcz, rosę a także mocne słońce.

• Na opakowaniach nasion 
dobrych producentów 
znajdują się zazwyczaj 
dokładne instrukcje 
dotyczące uprawy.
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Przewodnik po terminach siewu warzyw 

Gatunek 
termin 

wysiewu 
na rozsadę 

termin 
wysadzania 

rozsady 
do gruntu

termin siewu 
wprost do 

gruntu

terminy siewu 
powtarzane co kilka 

tygodni
rozstawa (cm) zbiór

BÓB II-III III-IV III-IV 10-30x60 VI-VII
BROKUŁ III, VI IV, VII 45x50 VI, IX-X
BURAK ĆWIKŁOWY IV 6-10x30-50 VI na pęczki

BURAK ĆWIKŁOWY V-VI 6-10x30-50
IX-X na przechowywanie

(przed przymrozkami)
CEBULA ZWYCZAJNA                     
z siewu

k. III
-pocz. IV

5-8x30-40 w chwili załamnia szczypioru
VIII-X

CEBULA z dymki pocz. IV
CEBULA OZIMA poł. VIII V-VI

CEBULA SIEDMIOLATKA IV-VIII tak 10x30
na szczypior lub zbiór w całości

od wiosny do jesieni
CYKORIA LIŚCIOWA IV-IX na cięte listki wysiew i zbiór co kilka tygodni
DYNIA  olbrzymia, cukinia, 
kabaczek

IV poł. V poł. V 100x150 VIII-IX

ENDYWIA IV-IX na cięte listki wysiew i zbiór co kilka tygodni

FASOLA SZPARAGOWA k. IV-VII

przedłużenie 
zbiorów przez 
wysiew do VII 
co kilka tyg.

10x40 od siewu 60-70 dni (k. VI-IX)

FASOLA na suche nasiona V 20-30x50 IX

FENKUŁ (koper włoski)
poł. VI
-poł.VII

roślina 
poplonowa

30x40
IX-X wykopujemy kiedy zgrubie-

nia osiągną średnicę 10 cm
GROCH III-IV 25x50 VI-VII

JARMUŻ V-VI k. VI-poł. VII V-VIII 60x35-40
X-I (dobrze znosi ujemne 

temperatury)

KALAREPA
II, IV,

k. VI-p. VII
IV,V-VI,VIII tak 20-30x30-40 VI, VII, IX

KALAFIOR II-III, V-VI poł. IV, VIII tak 50x50 VI-VII, k. VIII-IX

KAPUSTA GŁOWIASTA II-V
IV, k. IV

-poł. V, VI
50x50 VI-VII, VII-IX, X
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Gatunek
termin 

wysiewu 
na rozsadę

termin 
wysadzania 
rozsady do 

gruntu

termin siewu 
wprost 

do gruntu

terminy siewu 
powtarzane co kilka 

tygodni
rozstawa (cm) zbiór

KAPUSTA  BRUKSELSKA IV
V na plon 

główny, VII 
na poplon

k.IV 40-50x40-50

KAPUSTA PEKIŃSKA pocz. VII pocz. VIII VII-poł. VIII
roślina 

poplonowa
40x40 IX-X

KOPER III-IX tak 5x30 IV- X
KUKURYDZA V 25x50 VII-IX
MARCHEW III-VI 5x20-30 VI- X
OGÓREK GRUNTOWY poł. IV V V-VI 10x135 VII-IX
PAPRYKA III-IV V-VI 50x50 VIII-IX
PIETRUSZKA KORZENIOWA III-IV 5x20-30 VIII-IX
POMIDOR GRUNTOWY III-IV V 40x60 VII-IX
POR II-IV IV-V 8x30 VII-IX
PORTULAKA WARZYWNA V-VIII tak VI-IX

ROSZPONKA
III-IV,

VII-VIII, IX-X
10x15 V-VI, IX-X, XI-I

RUKIEW WODNA IV-IX tak VI-X
RUKOLA III-IX tak 15x15 V-X
RZEPA VII-VIII 10x25 X-XI
RZODKIEW VI/VIII 10x25 IX-X
RZODKIEWKA III-V, VII-IX tak 3x15 IV-VI; IX-X
SAŁATA GŁOWIASTA III-IV, VII IV-VII/VIII tak 25x30 V-IX; 
SAŁATA NA CIĘTE LISTKI III-IX tak IV-X
SELER III V 40x40-30 IX-X
SZCZAW IV/V, VII tak 30x15 VI-X
SZCZYPIOREK I-III III III-IV, VIII tak 15x20 IV-XI

SZPINAK
k. III-poł. IV;

k. VII-poł. VIII;
k. IX-poł. X

tak 10x30 V-p. IV; XI-X; IV



Kompost – czego nie wyrzucamy:

• części roślin zaatakowanych przez 
choroby (szczególnie grzybicze)

• roślin rosnących w pobliżu ruchliwych 
ulic albo tras 

• chwastów, na których pojawiły 
się już nasiona 

• resztek cytrusów (obniżają aktywność 
mikroorganizmów w glebie),

• surowych kawałków mięsa, kości,  
ryb (przyciągają szczury)

• popiołu węglowego
• kociego piasku i odchodów 
• odchodów psów 
• jednorazowych pieluszek
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