
OBIERKI Z OWOCÓW I WARZYW

TRAWĘ

LIŚCIE DROBNE GAŁĘZIE

FUSY PO KAWIE I HERBACIE

RESZTKI ROŚLIN

KWIATY TROCINY

ZIEMIĘ PO KWIATACH DONICZKOWYCH

ZEPSUTE OWOCE I WARZYWA

Około 35 % odpadów produkowanych w naszych gospodarstwach domowych
stanowią odpady kuchenne i ogrodowe. Aby zmniejszyć ilość odpadów zale-
gających na składowiskach należy segregować bioodpady do brązowych

pojemników lub założyć kompostownik.
Kompostowanie odpadów jest najbardziej przyjazną przyrodzie metodą utylizacji

odpadów, w wyniku której powstaje cenny nawóz!

MIĘSA, KOŚCI, RYB

ODCHODÓW ZWIERZĘCYCH

PIELUCH I ART. HIGIENICZNYCH

FOLII, SZKŁA, METALU
NABIAŁU I PŁYNNYCH RESZTEK ŻYWNOŚCI

POPIOŁU Z PIECA I KOMINKAŻWIRKU

PAPIEROSÓW

SKORUPKI JAJ

STARY CHLEB

1. ZBIERZ BIOODPADY DO POJEMNIKA LUB WORKA

2. WYRZUĆ BIOODPADY DO BRĄZOWEGO POJEMNIKA

3. WOREK, W KTÓRYM GROMADZONE BYŁY BIOODPADY
WYRZUĆ DO KOSZA NA ODPADY KOMUNALNE



ZWIĘDŁE I ZDROWE RESZTKI ROŚLIN
(po wcześniejszym rozdrobnieniu)

CHWASTY (bez korzeni, nasion i rozłogów)

OPADŁE LIŚCIE

ŚCINKI TRAWY

ODPADKI KUCHENNE bez mięsa i produktów mlecznych
FUSY

SKORUPKI JAJ

OBIERKI Z WARZYW I OWOCÓW (bez cytrusów)

CHLEB CZYSTY PAPIER GAZETY, TEKTURA (nie pokryta farbą)

TROCINY

POPIÓŁ Z OGNISKA, KOMINKA I GRILLA

KORĘ

KOMPOST jest bogatym źródłem materii organicznej
i najtańszym materiałem do użyźniania gleby ! W prosty sposób

możemy go pozyskać z resztek roślinnych z ogródków i gospodarstw domowych !

Dojrzały kompost wyróżnia się ciemnobrunatną barwą, jednolitą strukturą
(nie widać fragmentów roślin) i przyjemnym zapachem świeżej ziemi.

Proces dojrzewania kompostu trwa z reguły około 18 miesięcy. Jeżeli jednak zapewnimy dobre warunki
do rozkładu materii i zastosujemy zabiegi przyspieszające rozkład, materiał nawozowy może być gotowy
po 9 miesiącach lub nawet jeszcze szybciej :)

1. Kompostownik możemy zbudować z żerdzi pozbawionych kory i zaimpregnowanych.
Należy go tak budować, by zapewnić przepływ powietrza i możliwość jego rozebrania.

Kompost stosuje się do nawożenia roślin ogrodowych, warzyw, drzew i krzewów owocowych,
roślin ozdobnych, a także do ściółkowania gleby pod roślinami. Może być stosowany jako składnik
podłoża dla upraw warzyw oraz kwiatów rabatowych i doniczkowych.

2. Postaw kompostownik w miejscu zacienionym. Dno wyłóż gałązkami.
3. Na spód wysyp ziemię ogrodową, następnie dorzucaj odpadki organiczne z domu i ogrodu (ok. 20 cm).
4. Kolejne warstwy przesyp żyzną ziemią.

Cytrusy mogą hamować proces rozkładu!

5. Pilnuj wilgotności ! Gdy kompost jest zbyt suchy zroś go wodą.
6. Dwa razy w sezonie wegetacyjnym kompost warto przekopać, tak żeby spodnia warstwa znalazła się
na wierzchu – to przyspieszy równomierny rozkład resztek.

Znak ekologiczny przeznaczony
dla opakowań, które rozkładają się

podczas kompostowania
i nie uwalniają szkodliwych substancji.


