
Poradnik dla mieszkaf c6w Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Zolety komposlowonio
tr Xompostowanie to prosty i bezpieczny spos6b na uzyskanie\7 darmoweSo nawozu.

l,/ Naw6z kompostouiy jest bezpieczny - nadaje siqV do wszystkich roslin i nie spos6b nim przen;wozit.

O/ Naw6z kompostowy doskonale spulchnia i wzbogaca glebqv w pr6chnicq.

Q Xompost moZna r6wnie2 dodawa( do roilin doniczkowych.

alr Podloie 6ci6llowane kompostem nie potrzebuje
V agrowl6kniny, poniewai zapobiega on s4rbkiemu parowaniu

wody i delikatnie hamuje wzrost chwast6w.
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czERwloxt(A-t EszczYNY
ZTOZA SUKCESU
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Kompostowanie odpad6w kuchennych zmniejsza
ilo6a Smieci gnijEcych na wysypiskach.

omDoslowonie
jelt prosle

Kompostownik jest prostym sposobem na utylizacjq
odpad6w ogrodowych - trawy, lisci igalqzi.

Prowadzenie kompostu ogranicza zaniec46zczenie
<rodowiska.
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Prowodzenie komposlowniko

Przysypui kompost
warstwq liJci

lub trawy,
by zachowac cieplo

i wilgotnosc.

Warstwy przesypuj
ziemiE ogrodowE

- znajdujq siq
w niej organizmy,

kt6re przyspieszajq
rozklad,

Regularnie
mieszaj

iprzerzucaj
kompost.

Na zimq kompost
naleiy okryd
materialem
izolacyjnym

(sl,omq,liStmi,
papierem,

galQzkami iglak6w
lub workami
jutowymi).

e
Dojrzaly kompost

ma jednolitq
strukturq i zapach

3wieiej ziemi.

Doirzewanie kompostu
trwa do 18 miesiery

(w kompostownikach
z tworryw sztucznych

proces przebiega kr6cej,
nawet ok. 2 miesiqcy).

Kompostownik zabi
w zacienionym

iosloniqtym
od wiatru miejscu.

Aby kompostownik
siq nie przesusryl,
zraszaj go wodq

w trakcie upal6w.
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Gotory komporlownik
ogrodowy

To najprostszy spos6b,
taki kompostownik moiesz kupi(
w sklepie. Materialy uklada siq
w nim warsrwowo lub doklada
na bieiaco.

Minimalna pojemnoid
kompostownika to 500 l.

Drewniony
komporl,orni k oiuory

Mo2esz go wykonaf samodzielnie,
wa2ne, aby miedzy deskami byly
przerwy - umoiliwiaja lvymianq
powietrza. Budowe zaczyna siq
od wkopania w ziemiq caerech

element6w naroZnych,
po czym na przemian montuje siq

do nich deskipoziome.

odpady kuchenne
lub oSrodowe
z dodatkiem riemi

ziemia. torf
lub doir.aly
kompost ) ,":f:ffl

lub ogrodowe

drenaiu
- galqzie
grube lodyti

I

I aienka

ziemi

Joki kompostownik wybroi?

I

Pryzmo komporlowo

To stos kompostowy, kt6ry uklada siq warstwami. Aby umoiliwii
przetwarzanie material6w, nalezy przygotowai podloze tak,
by przepuszczalo powietrze. W tym celu uktada siq na ziemi
warstwq galqzi, na niej ziemiq ogrodowE lub stary kompost.
Gdy pryzma osiEgnie ok. '120 cm nale2y jE okryt ziemiE lub slomE.

okryde
- ziemia

lub sloma
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Co moino kompostowoi?

Komposl nie powinien miet
intensywnego zopochu!

Kwa6ny zapach oznacza, ie kompost.jest za mokry
i brakuje odpowiedniej wentylacji- naleiy dodaa

suszu i przemiesza( kompost.

zapach amoniaku ozna@a.2e w kompostowniku
jest za duio wilgotnych odpadk6w kuchennych

lub ogrodowych bogatych w azot.
Naleiy dodat suszu ubogiego w skladniki azotowe
(sloma, siano, trociny itp.) i przemieszat kompost.
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C E 4
resztki owoc6w

i warz)rw
pokruszone
skorupkijaj

fusyzka$ryiherbaty
w materialowvch

torebkactie /n,I

tupiny
orzech6w

mokrv karton
inrezadrukowany

papier

slomq
I Slano

c {a fI
male galgzie,

trociny
kwiatv i hicie

r<iflin
domowych

ztemlq
doniczkowa

6I
trawq, liscie,
i8ly roslinne

Done konloktowe:
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Urzld Gmlny i Miasta Czerwionka-Lenczyny
lvydzial Gospodaroryania odpadami

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
telefon: 32 429 59 33 , 32 429 59 43


