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Słowo wstępu 

Powodów do kompostowania jest wiele, w tym trzy główne: utylizacja resztek organicznych, produkcja bogatego nawozu pod uprawę 
roślin, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. Niezależnie od motywów, ten sam efekt i produkt osiągniemy kompostując:  w 
ogrodzie, na działce, na podwórku, na balkonie, a nawet w mieszkaniu. Różna będzie jedynie skala i tempo powstawania kompostu. 

Folder „Kompostownik Domowy – Instrukcja Budowy” powstał, by kompostowanie w domu lub na balkonie uczynić łatwą w realizacji  i 
satysfakcjonującą czynnością. Instrukcja czerpie z naszych osobistych doświadczeń kompostowania w warunkach mieszkaniowych. 
Pomyślana została jako pomoc dla osób, które chciałyby własnoręcznie zbudować kompostownik domowy, z łatwo dostępnych, 
naturalnych materiałów, takich jak drewno i glina. Wybór donic glinianych, pełniących funkcję komór kompostownika był 
nieprzypadkowy. Glina charakteryzuje się wyjątkowo niskim oporem dyfuzyjnym. Oznacza to, że nie zatrzymuje nadmiaru wilgoci 
wewnątrz, a także pozwala na przenikanie powietrza do środka, co sprzyja procesowi kompostowania.  

Zaproponowane materiały i etapy budowy mogą być z powodzeniem stosowane w obecnym kształcie, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, 
by wprowadzać w nich drobne modyfikacje, na przykład takie, które pozwolą na lepsze dostosowanie budowanego kompostownika  do 
własnych potrzeb. 

Powodzenia! 



1. mała donica (wszystkie donice powinny być ceramiczne, nieszkliwione)
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Połóż obie donice na miękkim podkładzie, np. grubym ręczniku i usuń z nich denka.
Możesz to zrobić młotkiem lub innym narzędziem, np. pilnikiem obrotowym 
lub brzeszczotem do ceramiki.

Zrób to delikatnie, żeby naczynia nie pękły. 
Jeśli używasz młotka, obtłukuj denko małymi fragmentami, zaczynając od dziurki w środku.

Żeby kompostownik mógł właściwie funkcjonować,
użyużywaj tylko donic ceramicznych, mrozoodpornych i nieszkliwionych.
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Przykręć tymczasowo nogi w jednym 
punkcie, w najszerszym miejscu donic.

Patrząc z góry, ustaw nogi pod kątem ok. 12o  względem pionu -
w taki sposób, żeby ich końcówki wystawały poza obrys donic. 
Upewnij się, że odległości między końcami nóg są takie same.
Przewierć nogi i donice w dodatkowych punktach. 
Możesz zetrzeć oznaczenia gumMożesz zetrzeć oznaczenia gumką.
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Podziel donice ołówkiem na 3 równe części. W każdym pionie 
przewierć po 3 otwory. Środkowy z nich przejdzie przez obie 
donice.
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Nasadź mniejszą donicę na większą, 
uważając na zachowanie poziomu.
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Zamocuj sitko do mniejszej donicy, korzystając z wywierconych wcześniej otworów. 
Możesz do tego użyć np. opasek zaciskowych albo drutu. 
Ważne, żeby sitko dało się zdejmować i z powrotem zakładać, bez sięgania do wnętrza donic.

Śrubami zamocuj nogi i połącz ze sobą donice.

Wywierć blisko krawędzi sitka 3 otwory na trytytki.Usuń z sitka wszystkie zbędne elementy, 
takie jak nóżki, czy  uchwyty.
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Postaw kompostownik na nogach.
Pod nim połóż miskę, w której będzie się zbierał nadmiar wody i tzw. herbatka kompostowa. Możesz jej używać do podlewania roślin.
Przykryj kompostownik płaską doniczką, która posłuży jako wieczko. 
Dziurkę w donicy możesz zatykać korkiem. 
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Wieczka możesz używać również jako donicy. Zasadź w niej roślinę, a nadmiar wody z podlewania bęzie nawilżał kompost.
To rozwiązanie dobre dla osób, które rzadziej wyrzucają odpadki. Donica z ziemią i rośliną pięknie wygląda, ale jest trudniejsza do podniesienia.  

Jako wieczko możesz wykożystać inny przedmiot, np. pokrywę do grilla lub garnka. Staraj się wykorzystywać stare, używane przedmioty.
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