
Dla cze go war to kom po sto waç?
Kom post to naj lep szy i naj taƒ szy na wóz or ga nicz ny. ¸a two zro biç go na

dzia∏ ce sa me mu, bez wy da nia na wet z∏o tów ki! Po za tym, to szyb ki spo sób
po zby cia si´ wszel kich od pa dów or ga nicz nych – od sko szo nej tra wy, roz -
drob nio nych ga ∏´ zi i p´ dów, po reszt ki ku chen ne i je sien ne li Êcie. Nie do -
pusz czal ne jest spa la nie tych ma te ria ∏ów (nie ste ty prak ty ko wa ne przez
nie któ rych dzia∏ kow ców!), a z∏a ma nie za ka zu gro zi grzyw nà. Po za tym spa -
la nie resz tek wià ̋ e si´ z wy dzie la niem tok sycz nych, ra ko twór czych zwiàz -
ków, szko dli wych dla sa mych dzia∏ kow ców i oko licz nych miesz kaƒ ców.
Wszyst ko to zna czà co nad wy r´ ̋ a wi ze ru nek ogro dów i dzia∏ kow ców 
w spo ∏e czeƒ stwie. Za tem za miast spa laç, kom po stuj my! 

Trze ba wie dzieç, ̋ e w myÊl Re gu la mi nu ROD ka˝ da dzia∏ ka po win na byç
wy po sa ̋ o na w kom po stow nik, a dzia∏ ko wiec ma obo wià zek kom po sto wa -
nia od pa dów po cho dze nia or ga nicz ne go. Dla te go te˝ przy go to wa no po ni˝ -
szà broszurk´, aby za ch´ ciç do kom po sto wa nia i wy ja Êniç, krok po kro ku,
jak ∏a two jest zro biç kom post.

Kra jo wa Ra da PZD

Stowarzyszenie Ogrodowe
Polski Zwiàzek Działkowców

dr Zbi gniew Ja rosz, Uni wer sy tet Przy rod ni czy w Lu bli nie, 
cz∏o nek Ko le gium Re dak cyj ne go mie si´cz ni ka „Dzia∏ ko wiec”
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Kom po sto wa nie to sze reg prze mian za cho dzà cych z udzia ∏em naj -
ró˝ niej szych or ga ni zmów (bak te rii, pro mie niow ców, grzy bów, d˝d˝ow nic), 
w któ rym od pa do wa ma te ria or ga nicz na prze kszta∏ ca si´ w cen ny na wóz or ga -
nicz ny. Jest to ko rzyÊç dla po je dyn czej dzia∏ ki i ca ∏e go ogro du. Kom po stu jàc ku -
chen ne od pad ki or ga nicz ne mo˝ na zmniej szyç kosz ty wy wo zu Êmie ci na wet 
o po ∏o w´, uzy sku jàc jed no cze Ênie naj cen niej szy na wóz or ga nicz ny.

Co mo˝ na kom po sto waç? 
Wszyst kie ma te ria ∏y or ga nicz ne, któ re ule ga jà roz k∏a do wi mi kro bio lo gicz ne -

mu i nie sta no wià za gro ̋ e nia dla u˝yt kow ni ków ogro du i Êro do wi ska.

Cze go uni kaç na kom po stow ni ku?
– sub stan cji nie ule ga jà cych roz k∏a do wi, np. szk∏o, me tal, ka wa∏ ki two rzyw 

i w∏ó kien sztucz nych, gruz bu dow la ny,
– ma te ria ∏ów mo gà cych ska ziç bio lo gicz nie lub che micz nie po wsta jà cy na -

wóz (ro Êli ny za nie czysz czo ne me ta la mi ci´˝ ki mi, chwa sty z wy two rzo ny mi
na sio na mi, po zo sta ∏o Êci pe sty cy dów),

– fe ka liów i Êcie ków ko mu nal nych – ze wzgl´ dów sa ni tar nych i hi gie nicz -
nych,
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Ma te ria ∏y na da jà ce si´ do kom po sto wa nia

odpady kuchenne

p´dy

wióry drzewne

darƒ
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– skó rek owo ców cy tru so wych, nie roz drob nio nych ko Êci oraz wi´k szych ilo -
Êci mi´ sa i t∏usz czu, któ re ∏a two gni jà i utrud nia jà roz k∏ad mi kro bio lo gicz ny.

Jak uk∏a daç ma te ria∏ na kom po stow ni ku?
Naj wa˝ niej sze sà dwie za sa dy:
– mak sy mal nej ró˝ no rod no Êci – im bar dziej zró˝ ni co wa ny ma te ria∏, tym

lep sze w∏a Êci wo Êci ma po wsta jà cy na wóz i szyb ciej mo˝ na go uzy skaç; 
– mak sy mal ne go roz drob nie nia – im drob niej szy ma te ria∏, tym pro ces kom -

po sto wa nia za cho dzi szyb ciej i spraw niej.    
Cen ne do dat ki do kom po stow ni ka
– nie wiel ka iloÊç mi ne ra ∏ów ila stych, gli ny lub ˝y znej zie mi ogro do wej 

(25–30 l/m3 ma te ria ∏u), co uspraw ni po wsta wa nie spe cy ficz nych po ∏à czeƒ
ila sto -hu mu so wych, któ re po lep sza jà w∏a Êci wo Êci fi zy ko che micz ne i struk -
tu ro twór cze wy twa rza ne go kom po stu;

– wap no w´ gla no we (Ca CO3), szcze gól nie gdy do kom po sto wa nia prze zna -
czo no du ̋ e ilo Êci ma te ria ∏ów za kwa sza jà cych (np. igli wie, li Êcie, tro ci ny,
torf); mo ̋ e to byç kre da na wo zo wa, wap niak mie lo ny, do lo mit lub in ny na -
wóz wol no dzia ∏a jà cy w ilo Êci 4–6 kg/m3 ma te ria ∏u;

– po pió∏ drzew ny (3–4 kg/m3 ma te ria ∏u), jest on wy jàt ko wo za sob ny w po tas,
wapƒ, ma gnez i wi´k szoÊç mi kro ele men tów;

– nie wiel kà iloÊç na wo zów mi ne ral nych, któ re wzbo ga cà po wsta jà cy na wóz
w sk∏ad ni ki po kar mo we, np. mocz nik (1–1,5 kg/m3), màcz ka fos fo ry to wa
(3–4 kg/m3), ka init ma gne zo wy (3–4 kg/m3) lub ka li ma gne zja (1–2 kg/m3),
màcz ka ba zal to wa (1–2 kg/m3).

Na le ̋ y uwa ̋ aç z do dat kiem:
– wap na tlen ko we go (CaO), któ re dzia ∏a gwa∏ tow nie i nie po trzeb nie przy -

spie sza roz k∏ad ma te rii or ga nicz nej, a jed no cze Ênie nisz czy mi kro or ga ni -
zmy kom po sto we,

– prze sad nych ilo Êci na wo zów mi ne ral nych, gdy˝ sto su jàc po wsta ∏y kom -
post mo˝ na do pro wa dziç do prze na wo ̋ e nia ro Êlin.

Ro la pra wi d∏o wej pro por cji C:N w prze mia nach kom po sto wych
Tem po po wsta wa nia kom po stu za le ̋ y w g∏ów nej mie rze od w∏a Êci wej pro -

por cji w´ gla do azo tu (sto sun ku C:N) w kom po sto wa nym ma te ria le – naj le -
piej gdy na 20–30 cz´ Êci w´ gla przy pa da 1 cz´Êç azo tu (C:N= 20-30).
Ma te ria ∏y ubo gie w azot na le ̋ y za tem prze k∏a daç kom po nen ta mi za sob ny mi w
ten sk∏ad nik (tab. 1)
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Tabela 1.
Proporcje w´gla (C) do azotu (N) w materiałach najcz´Êciej u˝ywanych do
kompostowania 

d
z

ia
łk

a
 d

o
s

k
o

n
a

ła

Resztki warzyw 12–20 Papier 700–1000
Âci´ta trawa 12–20 Trociny 300–500
RoÊliny motylkowe 13–15 Słoma 50–100
Młode chwasty 15–20 Igliwie sosnowe 80–85
Odpadki kuchenne 15–25 Łodygi kukurydzy 60–65
Obornik 20–35 Igliwie Êwierkowe 47–53
Dojrzałe chwasty 20–40 LiÊcie d´bu 42–45
Resztki owoców 25–35 Kora 35–40

Materiały zasobne Stosunek C:N Materiały ubogie Stosunek C:N
w azot w azot

W∏a Êci wo Êci doj rza ∏e go kom po stu
W pe∏ ni doj rza ∏y kom post sk∏a da si´ z cha rak te ry stycz nych, ciem no bru nat -

nych gru ze∏ ków o za pa chu przy po mi na jà cym woƒ wil got ne go la su, ma za zwy -
czaj od czyn zbli ̋ o ny do obo j´t ne go (pH 6,5–7) oraz bar dzo ko rzyst ny sto su nek
w´ gla do azo tu (C:N =15–20:1). Na wóz ten ma trwa ∏à struk tu r´ i za wie ra Êred -
nio 0,4% azo tu, 0,1% fos fo ru, 0,2% po ta su, 0,4% wap nia oraz ma gnez i mi kro -
ele men ty.

Jak sto so waç kom post?
– przed we ge ta cyj nie – na wóz roz pro wa dza si´ rów no mier nie po za go nach 

w daw ce 6–8 li trów na 1 m2 i prze ko pu je na g∏´ bo koÊç 10–20 cm; 
– punk to wo – kom post sto su je si´ naj cz´ Êciej pod czas sa dze nia drze w 

i krze wów (tzw.  za pra wia nie do∏ ków) –  na dno wy ko pa ne go do∏ ka wrzu -
ca si´ 2–3 szu fle doj rza ∏e go kom po stu i mie sza z gle bà; wy bra nà zie mi´
mie sza si´ z kom po stem w pro por cji 1:1, po czym na dnie usy pu je si´ nie -
wiel ki kop czyk, na któ rym roz k∏a da si´ rów no mier nie ko rze nie sa dzo nej
ro Êli ny; po zo sta ∏à zie mià wzbo ga co nà kom po stem za sy pu je si´ do ∏ek;

– po g∏ów nie – w pe∏ ni doj rza ∏y kom post roz pro wa dza si´ rów no mier nie wo -
kó∏ ro Êlin (2–3 li try na m2) po czym p∏yt ko mie sza si´ go z wierzch nià war -
stwà gle by. Kom post (Êwie ̋ y lub doj rza ∏y) mo˝ na rów nie˝ sto so waç do
Êció∏ ko wa nia gle by wo kó∏ ro Êlin. 

Na le ̋ y uni kaç:
– sto so wa nia kom po stu o od czy nie obo j´t nym lub za sa do wym pod ro Êli ny

kwa so lub ne (ro do den dro ny, wrzo sy i wrzo Ê ce, bo rów ka, ˝u ra wi na),
– sto so wa nia du ̋ ych da wek kom po stu o wy so kiej za sob no Êci w do st´pne

sk∏ad ni ki po kar mo we gdy˝ mo˝ na prze na wo ziç ro Êli ny.
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Tabela 2.
Problemy pojawiajàce si´ podczas wytwarzania kompostu i ich rozwiàzywanie
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z kompostownika uwalnia niedobór tlenu spowo- napowietrzyç kompostowany materia∏   
si´ nieprzyjemny zapach dowany nadmiernym dodaç do kompostownika matera∏ów    
zjełczałego masła, zbiciem materia∏u rozluêniajàcych i chłonących wilgoç
octu lub zgniłych jaj lub nadmiarem wilgoci (rozdrobnione wióry drzewne, p´dy

bylin, kora, trociny)

nad kopostownikiem wymieszaç kompostowany materiał 
czuç ulatniajàcy si´ nadmiar azotu z dodatkami ubogimi w azot (trociny, 
amoniak kora, liÊcie drzew)

wymieszaç kompostowany materiał 
z dodatkami zasobnymi w azot (np.  

niedobór azotu pomiot ptasi, poci´te roÊliny motylkowe)

polaç kompostowany materiał 5% 
roztworem mocznika (0,5 kg nawozu 

materia∏ na na 10 l wody na 1m3 materiału) 

kompostowniku niedobór wilgoci polaç kompostowany materiał wodà

nie nagrzewa si´ za ma∏a obj´toÊç dodaç wi´cej materiału do
materia∏u kompostownika

za niska temperatura kompostownik okryç grubà
otoczenia warstwà materiałów izolujàcych (np.

liÊci, suchej trawy, tkanin naturalnych)

wymieszaç materiał przek∏adajàc słabo
brze˝ne partie materia∏u rozło˝one cz´Êci do Êrodka
pozostajà nieroz∏o˝one nadmierne przesuszenie kompostownika

oddzieliç nierozło˝one cz´Êci podczas
rafowania kompostu i ponownie
przeznaczyç do kompostowania

w gotowym kompoÊcie nadmierna zwi´z∏oÊç oddzieliç nierozło˝one cz´Êci materiału
znajdujà si´ partie (zbicie) materia∏u podczas rafowania kompostu, rozluêniç 
nieroz∏o˝onego materia∏u lub nierównomierne je i przeznaczyç do ponownego

napowietrzenie kompostowania 

na kompostowniku chwasty przeznaczone oddzieliç chwasty podczas rafowania
wyrastajà chwasty do kompostowania by∏y kompostu i przeznaczyç je ponownie 

êle wysuszone na kompostownik

przy kompostowniku do kompostowania usunàç niewłaÊciwe materiały 
pojawiajà si´ muchy, przeznaczono z kompostownika lub przyktyç grubà
myszy, szczury niew∏aÊciwe materia∏y warstwà materiału ubogiego w składniki

(np. odpadki mi´sa, (np. trocin, drobnej kory)
t∏uszczu, koÊci)

na kompostowniku w kompostowanym powstajàcy kompost nale˝y okryç grubà
cz´stymi goÊçmi materiale pojawia si´ warstwà materiału (np. wysuszonej trawy,
sà ptaki du˝a iloÊç d˝d˝ownic wiórów drzewnych) lub grubà tkaninà

i innych organizmów
b´dàcych pokarmem
ptaków 

Problem Prawdopodna Rozwiàzanie problemu
przyczyna
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Kom po sty spe cja li stycz ne 
� Zie mia dar nio wa Jest to kom post wy twa rza ny tyl ko z dar ni, o sk∏a dzie

che micz nym Êci Êle uza le˝ nio nym od ro dza ju gle by i sk∏a du ga tun ko we go ro -
Êlin two rzà cych darƒ. Zie mia dar nio wa, po wsta jà ca po oko ∏o 12–16 mie sià -
cach kom po sto wa nia, ma do brze wy kszta∏ co nà struk tu r´ gru ze∏ ko wa tà i du ̋ à
po jem noÊç sorp cyj nà, jed nak za zwy czaj jest sto sun ko wo ubo ga w próch ni c´.
Naj cz´ Êciej sto so wa na jest ja ko do da tek do pod ∏o ̋ y ogrod ni czych, u˝y wa -
nych w upra wach pod os∏o na mi lub w upra wie ro Êlin do nicz ko wych. Zie mi´
dar nio wà mo˝ na rów nie˝  sto so waç ja ko ma te ria∏ po pra wia jà cy w∏a Êci wo Êci
war stwy upraw nej na tra dy cyj nych za go nach.

� Zie mia li Êcio wa Kom post po wsta ∏y w wy ni ku prze kom po sto wa nia roz -
drob nio nych li Êci ma lek ko kwa Êny lub obo j´t ny od czyn i trwa ∏à gru ze∏ ko wa -
tà struk tu r´. Jest sto sun ko wo ubo gi w sk∏ad ni ki po kar mo we, prze wiew ny i ma
du ̋ e zdol no Êci ma ga zy no wa nia wo dy. Spraw dza si´ ja ko pod ∏o ̋ e do wy sie -
wu lub pi ko wa nia ro Êlin oraz kom po nent do wy twa rza nia pod ∏o ̋ y mie sza nych.
Tem po roz k∏a du li Êci za le ̋ y od za war to Êci azo tu oraz sub stan cji spo wal nia jà -
cych pro ce sy roz k∏a du (np. ̋ y wi ce, wo ski). Naj d∏u ̋ ej kom po stu jà si´ li Êcie bu -
ku, d´ bu, kasz ta na i orze cha, a naj szyb ciej drzew i krze wów owo co wych, li py,
gra bu, je sio nu, brzo zy, wià zu i klo nu. Po wsta nie zie mi li Êcio wej przy spie szy
do da nie azo tu, np. w po sta ci mocz ni ka lub po mio tu pta sie go.

� Zie mia wrzo so wa Po wsta je w wy ni ku prze kom po sto wa nia wy ∏àcz nie
kwa Ênych ma te ria ∏ów or ga nicz nych, jak igli wie, ko ra, tro ci ny, wió ry drzew ne
ale bez do dat ku wap na. Jest to kom post o trwa ∏ej struk tu rze, ni skim od czy nie
(pH 3,5–4,5) i nie wiel kiej za war to Êci sk∏ad ni ków po kar mo wych. Zie mia wrzo so -
wa to ide al ne pod ∏o ̋ e dla ro Êlin kwa so lub nych (np. ro do den dro ny, wrzo sy,
bo rów ka) lub do da tek do pod ∏o ̋ y, ob ni ̋ a jà cy po czàt ko wy od czyn. 

� Bio hu mus (we rmi kom post) Po wsta je w wy ni ku „prze ro bie nia” ma sy or -
ga nicz nej przez d˝d˝ow ni ce ka li for nij skie (Eise nia fo eti da) i jest znacz nie cen -
niej szy dla gle by w po rów na niu do kom po stów tra dy cyj nych. Wy da li ny
d˝d˝ow nic (ko pro li ty) to za sob ne w sk∏ad ni ki po kar mo we po ∏à cze nia or ga nicz -
no -mi ne ral ne o trwa ∏ej struk tu rze, wp∏y wa jà ce ko rzyst nie na w∏a Êci wo Êci fi zy -
ko che micz ne-gle by. Za wie ra jà rów nie˝ en zy my i ró˝ no rod ne sub stan cje
zwià za ne z me ta bo li zmem d˝d˝ow nic, któ re sty mu lu jà wzrost i roz wój ro Êlin.
Ogrom na ró˝ no rod noÊç po ̋ y tecz nej mi kro flo ry obec na w tym pro duk cie (bak -
te rie, grzy by, pro mie niow ce) po bu dza ̋ y cie gle bo we oraz dzia ∏a de tok sy ka cyj -
nie. Bio hu mus jest szcze gól nie po le ca ny na gle by wy ja ∏o wio ne i zde gra do -
wa ne, któ re utra ci ∏y na tu ral ne w∏a Êci wo Êci sa mo re ge ne ru jà ce. Przy spie sza kie∏ -
ko wa nie na sion, ∏a go dzi stres wy st´ pu jà cy przy prze sa dza niu, wzmac nia od -
por noÊç ro Êlin na nie ko rzyst ne czyn ni ki upra wo we. 
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Bio hu mus naj le piej wy twa rzaç w po jem ni ku g∏´ bo ko Êci 40–60 cm (np.
drew nia na lub pla sti ko wa skrzyn ka, wia dro, nie wiel ki kon te ner itp.). Na dnie
po jem ni ka na le ̋ y umie Êciç kil ku cen ty me tro wà war stw´ roz drob nio nej i na -
mo czo nej wo dà ma ku la tu ry, co jest nie zb´d ne do na mna ̋ a nia d˝d˝ow ni cy
ka li for nij skiej. Ma ku la tu r´ przy sy pu je si´ 40–50 cm war stwà ma te ria ∏u or ga -
nicz ne go, z któ re go b´ dzie wy twa rza ny na wóz. Po ̋ y wie niem dla d˝d˝ow ni -
cy mo ̋ e byç ka˝ da sub stan cja or ga nicz na (rów nie˝ od pad ki z kuch ni) za
wy jàt kiem po zo sta ∏o Êci mi´ sa i t∏usz czu. Opty mal na tem pe ra tu ra roz wo ju
d˝d˝ow ni cy ka li for nij skiej to 18–200C, jed nak or ga nizm ten to le ru je tem pe ra -
tu r´ od 5 do 350C. Po jem nik, w któ rym po wsta je bio hu mus, naj le piej umie -
Êciç w miej scu za cienio nym, po nie wa˝ wzrost tem pe ra tu ry po wy ̋ ej 380C
spo wo du je wy gi ni´ cie d˝d˝ow nic. Kwe stià de cy du jà cà o tem pie po wsta nia
na wo zu jest rów nie˝ dba ∏oÊç o za cho wa nie sta ∏ej, wy so kiej wil got no Êci pod -
∏o ̋ a. Do po le wa nia po jem ni ka z po wsta jà cym bio hu mu sem naj le piej u˝y waç
wo dy desz czo wej.

D˝d˝ow ni c´ ka li for nij skà mo˝ na do daç wprost to skrzy ni kom po sto wej. Za -
sie dle nie naj le piej wy ko naç tu˝ po u∏o ̋ e niu ma te ria ∏u, roz k∏a da jàc or ga ni zmy
gniaz do wo, w kil ku miej scach u pod nó ̋ a kom po stow ni ka. Po je dyn cze gniaz -
do po win no si´ sk∏a daç z osob ni ków do ro s∏ych, m∏o dych i jaj o ma sie 1–2 kg.
Po kil ku ty go dniach od za sie dle nia d˝d˝ow ni ce ro zej dà si´ rów no mier nie po
kom po stow ni ku. Ich dzia ∏al noÊç znacz nie przy spie sza po wsta wa nie na wo zu 
a jed no cze Ênie zwal nia z obo wiàz ku ucià˝ li we go prze ra bia nia ma te ria ∏u. Nie -
ste ty d˝d˝ow ni ca ka li for nij ska jest wra˝ li wa na spad ki tem pe ra tu ry po ni ̋ ej ze -
ra i zi mà naj cz´ Êciej prze ma rza. D˝d˝ow ni c´ ka li for nij skà mo˝ na na byç 
w nie któ rych skle pach ogrod ni czych lub w sprze da ̋ y wy sy∏ ko wej pro wa dzo -
nej przez licz ne fir my spe cja li zu jà ce si´ w ho dow li tych or ga ni zmów.

Gdy brak nie miej sca na kom po stow ni ku
Al ter na tyw ne me to dy za go spo da ro wa nia od pa do wej ma sy or ga nicz nej to:
– kom po sto wa nie w bruz dach o g∏´ bo ko Êci 25–30 cm, wy ko na nych na

obrze ̋ ach za go nu: po na pe∏ nie niu za g∏´ bie nia do po ∏o wy zgro ma dzo ny
ma te ria∏ (m∏o de chwa sty, od pad ki ku chen ne, sko szo nà tra w´) luê no za sy -
pu je sí  zie mià po cho dzà cà z wy ko pu. Roz k∏ad ma te ria ∏u w bruê dzie po pra -
wia struk tu r´ gle by i jest êró d∏em próch ni cy jed nak ro Êli ny na tym miej scu
mo˝ na upra wiaç do pie ro w dru gim ro ku po przy kry ciu bruz dy,

– kom po sto wa nie na pod wy˝ szo nej grzàd ce lub za go nie: sà to me to dy
po le ca ne na te re ny pod mo k∏e i okre so wo za le wa ne lub o zbyt wy so kim
po zio mie wód grun to wych. Gwa ran tu jà  wcze Êniej szy i wy˝ szy plon. Wa -
da – ko niecz noÊç re gu lar ne go i ob fi te go pod le wa nia upra wia nych ro Êlin.
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Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´cz ni ki „Dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek”! Po za pre zen ta cjà ro Êlin,

któ re spraw dzà si´ w dzia∏ ko wej upra wie, cie ka wy mi roz wià za nia mi pro jek to wy -
mi i ar chi tek to nicz ny mi, sà tam m.in. ak tu al ne po ra dy do ty czà ce bie ̋ à cych prac
ogro do wych, mo der ni za cji dzia∏ ki, ochro ny i na wo ̋ e nia ro Êlin, a tak ̋ e zdro wia
i uro dy. War to wie dzieç, ̋ e kto pre nu me ru je oba pi sma, do sta je 6 mie si´ cy pre -
nu me ra ty „Mo je go Ogród ka” gra tis, a tak ̋ e licz ne ra ba ty na za ku py w skle pie
wy sy∏ ko wym www.dzial ko wiec sklep.pl tel. 22 101 34 34! 

Za pra sza my do lek tu ry!

Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

bruzda do nawadniania 

a

c
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grubsze odpady organiczne

warstwa ziemi ogrodowej 

rozdrobnione odpady
organiczne

siatka ochronna przed gryzoniami

warstwa ga∏´zi lub
rozdrobnionego drewna
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