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ВЪВЕДЕНИЕ

В Европейския съюз се генерира между 118 и 138 милиона тона 
биоразградим отпадък средно годишно, от който едва около 25 
% се оползотворява и компостира. Голяма част от биотопадъка 
се депонира или се изгаря, с което безвъзвратно се губи ценен 
ресурс. Докладите на Европейската агенция по околна среда со-
чат, че се е повишило рециклирането на стъкло, хартия, метал и 
пластмаса, но няма никакво увеличение в рециклирането на био-
разградими отпадъци. 
Един от най-подходящите и икономични методи за третиране на 
биоразградими отпадъци е компостирането. Чрез него се предо-
твратява образуването на парникови газове в атмосферата. Той 
води до увеличаване периода на експлоатация на депото, нама-
лява разходите за депониране и в резултат от него се получава 
полезен продукт – компост.
Настоящата публикация има за цел да разясни на обикновения 
човек какво предста-
влява компостирането, 
как да получи възмож-
но най-качествения по-
добрител и стимулант 
за почвата в двора и 
градината си и да го 
убеди, че компости-
райки своите отпадъ-
ци, той има възмож-
ност да отглежда и 
консумира естествена 
и здравословна храна и 
да допринесе за опаз-
ването на природата и 
биоразнообразието.
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ПОНЯТИЕ ЗА 
КОМПОСТИРАНЕ

Компостирането е екзо-
термичен процес, при 
който в присъствието на 
кислород (аеробно ком-
постиране) и влага ор-
ганичните вещества се 
разграждат и превръщат 
в хумусоподобен матери-
ал, наречен компост. 

ОСНОВНИ ПОЛЗИ ОТ КОМПОСТИРАНЕТО

Компостът е богат на хранителни вещества и ценни микроелементи 
и постоянното му добаване към почвата я обогатява, подобрява ней-
ната структура и създава благоприятна хранителна среда за здрави и 
устойчиви на болести и вредители растения. Независимо от типа поч-
ва, добавяйки компост, подобряваме нейното плодородие и „здраве“. 
Компостът поддържа почвата жива и е чудотворен материал за отглеж-
дането на всякакви видове здрави зеленчуци, плодове, цветя. Компос-
тът не само подхранва и подобрява почвата, той може да служи и като 
резервоар за вода, защото има свойството да абсорбира количество 
вода два пъти по-голямо от неговото собствено тегло и на практика 
намалява необходимостта от напояване. За разлика от изкуствените 
торове, растенията взимат от компоста само необходимите им храни-
телни вещества, а останалите остават в почвата, т.е. колкото по-дълго 
подхранваме почвата с компост, толкова по-плодородна става тя. 
Компостирането е един от начините за намаляване на огромните ко-
личества депонирани отпадъци. Градинските, хранителните и селско-
стопанските отпадъци с органичен произход са една голяма част от 
битовите отпадъци и попадайки в общата купчина в депото, те биват 
безвъзвратно изгубени. В допълнение, при депониране те се „заду-
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шават“ сред останалите битови отпадъци, процесът на компостиране 
протича бавно, с отделяне на метан, кисели утайки, които са вредни 
за околната среда и са сред основните причини за климатичните про-
мени. Разделното им събиране и компостиране е един по-ефективен и 
икономически изгоден начин за справяне с битовите отпадъци и опол-
зотворяването им.

КАКВО МОЖЕМ ДА КОМПОСТИРАМЕ?

За да получим качествен компост е необходимо да спазваме няколко прос-
ти правила. Когато започнем да компостираме, е много важно какви отпа-
дъци ще използваме и в какво съотношение. 
Отпадъците се разделят на: ЗЕЛЕНИ - богати на азот (N) и  КАФЯВИ - богати 
на въглерод (С). За качествено компостиране е необходимо „зелените“ и 
„кафявите“ материали да бъдат в съотношение 1 : 4.

ЗЕЛЕНИ КАФЯВИ
Окосена трева Черупки от яйца

Зелени листа Сено, слама

Плевели – да не са с узрели семена Царевичак

Цветя – отрязани и прецъфтели Сухи листа

Стари растения – стъбла и листа Дървени кори, стърготини

Тор – говежди, птичи, овчи Вейки от клони

Зеленчукови и плодови отпадъци Хартия, картон

Утайка от кафе, чай Дървесна и растителна пепел

Водорасли Остатъци от хляб, макаронени изделия

Кухненски отпадъци – обелки от плодове, 
зеленчуци – без мазнина
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КАКВО НЕ МОЖЕМ ДА КОМПОСТИРАМЕ?

Заболели и инфектирани растения, месо, риба, кокали, млечни продукти, 
мазнини и масла, сготвена храна, изпражнения от домашни любимци, въ-
глени и остатъци от изгорели въглища, остатъци от синтетични платове, 
пластмасови отпадъци, метали.
Избягвайте да слагате в компостната купчина отпадъци от продукти, които 
вие сами не произвеждате и не сте сигурни в техния произход. По принцип 
почти всички отпадъци, които изхвърляме от нашата градина, са подходя-
щи за компостиране.

В КАКВО ДА КОМПОСТИРАМЕ?

За целите на домашното ком-
постиране най-удобно и хигие-
нично е да се използва съд - т.
нар. компостер, който може да 
бъде както специално израбо-
тен за целта, така и пригоден от 
непотребни материали и отпа-
дъци. Подходящи за компости-
ране са: обикновен дървен сан-
дък, варел, стар пчелен кошер, 
съоръжение от телена мрежа, 
сковани дървени палета и др. 
Разбира се, при липсата на та-
кива, можете да компостирате 
направо върху почвата, като си 
направите компостна купчина. 

КАК ДА КОМПОСТИРАМЕ?

Компостерът се поставя на сенчесто място, директно върху земята, така 
че да се осигури непосредствен контакт с почвените микроорганизми. 
На дъното на компостера се поставят клони, за да се осигури достъп на 
въздух и добър дренаж. Нареждат се последователно „зелени“ и „ка-
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фяви“ отпадъци, като се спазва оптималното съотношение между тях. 
Ориентировъчно, на всяка една порция зелени материали трябва да се 
добавят 2-3 порции кафяви. От значение е и размерът на поставените 
материали – колкото по-малки са, толкова по-бързо ще се разградят и 
ще се получи компостът. При обемни материали като клони и храсти, е 
добре те предварително да бъдат раздробени и чак тогава да се доба-
вят в компостната купчина. Компостът трябва да се разбърква редовно 
(поне 2 – 3 пъти месечно), за да се осигури проникването на въздух и 
нормалното протичане на процеса. Топлината е от съществено значе-
ние за протичането на процеса на компостиране – то е най-добро при 
температура около 50-600С. Високите градуси са важни за унищожава-
нето на патогените микроорганизми и плевелните семена. Яйцата на 
паразитите и насекомите при високата температура се унищожават за 
кратко време, но могат да оцелеят в другите части на купчината, къ-
дето е по-студено. Затова е необходимо периодичното й разбъркване. 
Друго важно условие за бързото и ефективно получаване на качествен 
компост, е поддържането на оптимална влажност на компостната куп-
чина. Компостът трябва да е влажен, но когато го стиснете в ръка, не 
бива да тече вода. Ако е прекалено мокър, добавете кафяви отпадъци, 
ако е прекалено сух, прибавете още зелени материали или вода. През 
лятото при липса на естествена атмосферна влажност, може да се на-
лага периодично да овлажнявате компоста.
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КИСЛОРОД

ВЛАГА

ТОПЛИНА

ОРГАНИЗМИ

КОМПОСТЕР 
С ОРГАНИЧНИ 

ОТПАДЪЦИ

ГОТОВ 
КОМПОСТ:

• ТЪМНОКАФЯВ
 ЦВЯТ;

• РОНЛИВ;

• С ПРИЯТНА
 МИРИЗМА НА
 ПРЪСТ.

СЛЕД 5-6 
МЕСЕЦА
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ЕСТЕСТВЕНИ УСКОРИТЕЛИ НА ПРОЦЕСА 
НА КОМПОСТИРАНЕ

КОПРИВА
Подпомага началото на процеса.

ЧЕРЕН ОМАН, ЗАРАСЛИЧЕ
Листата му се разлагат бързо и са чудесен източник на азот и калий.

ОКОСЕНА ТРЕВА
Тя се загрява бързо, кога-
то гние. Трябва да се смеси 
добре с по-груби, влакнести 
материали, за да се направи 
добър компост. Твърде голя-
мо количество от окосената 
трева ще направи компост-
ната купчина миришеща и 
долнокачествена. 

ОБОРСКИ ТОР
Богат източник на хранителни елементи. Подходящ е от всички живот-
ни, които се хранят с растителна храна: говеда, свине, птици, овце, коне, 
зайци.
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ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ

Има миризма на 
развалени яйца

Отделя се 
сероводород 

при недостиг на 
кислород или 

наличие на много 
вода

Доставяне на 
кислород чрез 

интензивно 
обръщане. Ако има 

вода, се добавят 
дървени стърготини

Миризма на амоняк
Голямо количество 

богати на азот 
материали в сместа

Добавят се богати 
на въглерод 

материали и сместа 
се разбърква 

няколко дни, докато 
миризмата изчезне

Наличие на мухи
Има хранителни 

остатъци на 
повърхността

Сместа се разбърква 
и се покрива с вейки 
от клонки или други 
градински отпадъци

Компостът привлича 
животни

Има месо или други 
месни остатъци

Извадете месните 
остатъци. Покрива 

се с вейки от клонки 
или други градински 

отпадъци

Компостът 
представлява каша

Дъждът е охладил 
сместа много бързо 

и по този начин е 
прекъснал процесът 

на компостиране.
Или има прекалено 

много богати на азот 
материали.

Покрийте компоста 
или добавете повече 
богати на въглерод 

материали.
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КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ГОТОВИЯ КОМПОСТ

Готовият компост е чудесен натурален продукт, с който да наторим гра-
дината си или саксийните си цветя. Компостът достига своята зрялост 
от 5 до 12 месеца в зависимост от условията, при които е произведен. 
Понякога в готовия компост може да има останали неразградени пар-
чета от клони, черупки от яйца, костилки и др. За тази цел е добре пре-
ди да бъде използван, компостът да се пресее през сито, а останалите 
по-големи парчета да бъдат върнати обратно в компостера за дораз-
граждане. 
Ето как можете да използвате готовия продукт:
За наторяване на растенията в градината или в саксиите – добре е 1-2 
пъти в годината да се нанася пласт от 5 см. компост около корените.
За нови насаждения, подготовка, пикиране на разсад – смесват се 1/3 
узрял компост и 2/3 обикновена пръст.
За подсилване на моравата – разпръсква се 1 см. компост върху тревна-
та площ за набавяне на хранителни вещества и подсилване на растежа.
За овощната градина – при засаждане се прибавя около 1 кг компост 
в корените на овошката. В последствие – минимум веднъж годишно в 
основата на овошките се добавя поне 5 см. компост. 
За мулчиране – с разпръскването на компоста около корените на рас-
тенията се набавят ценни хранителни вещества, съхранява се влагата, 
намалява се нуждата от напояване и се възпрепятства растежа на пле-
велите. 

Ако четете това, значи вече сте направили първата крачка! Време е да 
продължите напред! Желаем Ви успех с компостирането!
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КАКО ДА КОРИСТИМО ГОТОВ КОМПОСТ

Готов компост је изванредан природан производ којим можемо 
нађубрити башту или саксијско цвеће. Компост постиже зрелост за 5 
до 12 месеци у зависности од услова у којима је произведен. Понекад 
у се готовом компосту могу наћи неразграђени комади грана, љуски 
од јајета, кошчице и др. Због тога је добро да се компост пре употребе 
просеје кроз сито, а да се већи парчићи врате назад у компостер да се 
доразграде.
Ево како можете да користите готов производ:
За ђубрење биљака у башти или саксијама – добро би било да се 1-2 
пута годишње нанесе слој од 5 цм компоста око корена.
За нове засаде, припрему, пикирање расада – помешају се 1/3 зрелог 
компоста и 2/3 обичне земље.
За побољшање травњака – растури се 1 цм компоста на травну повр-
шину за додавање хранљивих материја и подстицај раста.
За воћњак – при садњи се додаје око 1 кг компоста у корене саднице. 
Касније – минимум једном годишње се у основу стабала додаје нај-
мање 5 цм компоста. 
За мулчирање – растурањем компоста око корена биљака додају се 
драгоцене хранљиве материје, одржава се влажност, смањује се по-
треба за заливањем и спречава се раст корова.

Ако читате ово, значи да сте већ направили први корак! Време је да 
продужите напред! Желимо Вам успех у компостирању! 
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УОБИЧАЈЕНИ ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМИРАЗЛОЗИРЕШЕЊА

Има мирис 
покварених јаја

Издваја се 
сумпордиоксид 

услед недостатка 
кисеоника или 

повећаног присуства 
воде

Убацивање 
кисеоника 

интензивним 
мешањем. Ако је у 
питању вода додају 

се дрвене струготине

Мирише на 
амонијак

Већа количина 
материјала богатих 

азотом у смеши

Додају се материјали 
богати угљеником 
и смеша се меша 

неколико дана док 
мирис не нестане

Присуство мува
Има хранљивих 

остатака на 
површини

Смеша се меша 
и покрива сувим 
гранчицама или 

другим баштенским 
отпадом

Компост привлачи 
животиње

У смеши има меса 
или месних остатака

Извадите месне 
остатке. Смеша 

се покрива сувим 
гранчицама или 

другим баштенским 
отпадом

Компост се 
претворио у кашу

Киша је охладила 
смешу веома брзо 

и на тај начин је 
прекинут процес 
компостирања. 

Или има превише 
материјала богатих 

азотом.

Покријте компост 
или додајте више 

материјала богатих 
угљеником
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ПРИРОДНИ УБРЗИВАЧИ ПРОЦЕСА 
КОМПОСТИРАЊА

КОПРИВА
Потпомаже почетак процеса.

ЦРНИ ОМАН, ОГЊИЦА
Листови му се разлажу веома брзо и изванредан су извор азота и ка-
лијума.

ПОКОШЕЕНА ТРАВА
Она се велома брзо загре-
ва док трули. Мора се по-
мешати са грубљим влак-
настим материјалима да 
би се добио добар компост. 
Претерано велика количи-
на покошене траве прет-
вориће компостну гомилу 
миришљавом и ниског ква-
литета.

СТАЈСКО ЂУБРИВО
Богат извор хранљивих елемената. Одговара од свих животиња које 
се хране биљном храном: говеда, свиње, живина, овце, коњи, кунићи. 
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КИСЕОНИК

ВЛАГА

ТОПЛОТА

ОРГАНИЗМИ

КОМПОСТЕР 
С ОРГАНСКИМ 

ОТПАДОМ

ГОТОВ 
КОМПОСТ:

• ТАМНОБРАОН 
 БОJЕ;

• РАСТРЕСИТ;

• СА ПРИJАТНИМ
 МИРИСОМ НА
 ЗЕМЉУ.

НАКОН 5-6 
МЕСЕЦИ
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поштовање оптималних пропорција. Оријентационо, на сваку дозу зе-
леног материјала, треба додати 2-3 дозе браон. Од значаја је и вели-
чина комада материјала који се компостира – што су комадићи мањи, 
то ће се брже разградити и добити компост. У случају већих комада, 
као што су гране и пруће, добро је да они претходно буду уситњени и 
тек онда буду додати у компостер. Компост се меша редовно (бар 2 – 3 
пута месечно), да би се обезбедило продирање ваздуха и нормалан ток 
процеса. Топлота је од суштинског значаја за протицање процеса ком-
постирања – исти је најбољи при температури од око 50-60º С. Висока 
температура је важна због уништавања патогених микроорганизама и 
семена корова. Јаја паразита и инсеката се при високој температури 
уништавају за кратко време, али могу да опстану у деловима гомиле, 
где је температура нижа. Из тог разлога је потребно периодично ме-
шање компоста. Следећи важан услов за брзо и ефикасно добијање 
квалитетног компоста је одржавање оптималне влажности компостне 
гомиле.
Компост треба бити влажан, али када га стиснете у руци, не треба да 
излази вода. Ако је превише мокар, додајте браон отпадке, ако је пре-
више сув, додајте зелене отпадке или воду. Током лета у недостатку 
атмостферске влаге, вероватно ће бити потребно перидично овлажња-
вати компост.
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ШТА НЕ МОЖЕМО КОМПОСТИРАТИ?

Оболеле и инфициране биљке, месо, рибу, кости, млечне про-
изводе, масноће, кувану храну, измет кућних љубимаца, угаљ и 
остатке сагорелог угља, остатке синтетичких тканина, пластику, 
метале.
Избегавајте да у гомилу за компостирање стављате производе 
које сами не производите и нисте сигурни у њихово порекло. Ге-
нерално, скоро сав баштенски отпад је погодан за компостирање.

У ЧЕМУ ДА КОМПОСТИРАМО?

За потребе кућног компо-
стирања најзгодније и најхи-
гијенскије је да се користи суд 
– тзв. компостер, који може да 
буде како специјално израђен 
у дату сврху, тако и приручан 
од непотребних материјала и 
остатака. Погодни за компо-
стирање су: обичан дрвени 
сандук, буре, стара кошница, 
ограде од жичане мреже, сан-
дуци састављени од дрвених 
палета и др. Наравно, у недос-
татку истих, можете компости-
рати директно на земљи, тако 
што ћете направити гомилу за 
компостирање.

КАКО ДА КОМПОСТИРАМО?

Компостер се поставља у хладовину, директно на земљу, чиме се обез-
беђује директан контакт са земљишним микроорганизмима. На дно 
компостера се ставља грање да би се обезбедио доток ваздуха и обез-
беди дренажа. Ређају се наизменично „зелени“ и „браон“ отпаци уз 
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штетни по животну средину и налазе се међу основним узроцима кли-
матских промена. Селективно прикупљање отпада и компостирање је 
ефективнији и економичнији начин за руковање отпадом и њиховим 
искоришћавањем.

ШТА МОЖЕМО КОМПОСТИРАТИ?

Да би се добио квалитетан компост неопходно је да се придржавамо 
неколико основних правила. Када почнемо да компостирамо, веома 
је важно да утврдимо какав отпад и у ком односу ћемо да користимо.
Отпад се дели на: ЗЕЛЕНИ - богат азотом (N) и  БРАОН – богат угље-
ником (С). За квалитетно компостирање неопходно је да  „зелени“ и 
„браон“ материјали буду у односу 1 : 4.

ЗЕЛЕНИБРАОН
Покошена треваЉуспе од јајета

Зелени листовиСено, слама

Коров – који није са зрелим семенкамаКукурузовина

Цвеће – резано и прецветалоСуви листови

Старо растиње – стабла и листовиКора дрвета, струготина

Стајњак – говеђи, птичји, овчијиСуве гранчице

Отпад од воћа и поврћаПапир, картон

Талог од кафе и чајаПепео од дрвета и биљака

АлгеОстаци од хлеба и тестенина

Кухињски отпад – љуске од воћа, 
поврћа - без масти
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ПОЈАМ 
КОМПОСТИРАЊА

Компостирање је егзо-
терман процес, при коме 
се у присуству кисеоника 
(аеробно компостирање) 
и влаге органске мате-
рије разграђују и претва-
рају у материјал сличан 
хумусу, назван компост.

ОСНОВНЕ КОРИСТИ ОД КОМПОСТИРАЊА

Компост је богат хранљивим материјама и драгоценим микроелемен-
тима и његово стално додавање земљишту, исто обогаћује побољшава 
његову структуру и ствара погодну хранљиву средину за здраве и от-
порне на болести и штеточине биљке. Независно од типа земљишта, до-
дајући компост, побољшавамо његову плодност и „здравље“. Компост 
одржава земљиште живим и магичан је материјал за гајење свакаквих 
врста здравог поврћа, воћа, цвећа. Компост не само да прихрањује и 
побољшава земљиште, већ може да служи и као резервоар воде, зато 
што има особину да апсорбује дупло већу количину воде од собстве-
не тежине и практично смањује неопходност заливања. За разлику 
од вештачких ђубрива, биљке из компоста узимају само њима неоп-
ходне хранљиве материје, а преостале остају у земљишту тј. што дуже 
прихрањујемо земљиште компостом, то је оно плодније.
Компостирање је један од начина смањивања огромних количина 
депонованих отпада. Бaштенски отпад, животне намирнице и отпад 
сеоских домаћинстава органског порекла су велики део отпада који 
када се нађе на депонији бива неповратно изгубљен. Уз све то, прили-
ком одлагања на депонији, бива „угушен“ од осталог отпада, процес 
компостирања протиче споро, издваја се метан и кисели талог, који су 
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УВОД

У Европској унији се у просеку годишње генерише између 118 и 
138 милиона тона биоразградивог отпада, од чега се једва око 
25% искоришћава и компостира. Велики део биоотпада се де-
понује или изгара, чиме се неповратно губе драгоцени ресурси. 
Извештаји Европске агенције за заштиту средине показују да је 
повећана рециклажа стакла, папира, метала и пластике, али нема 
никаквог повећања у рециклажи биоразградивог отпада.
Један од најодговарајућих и најекономичнијих метода третирања 
биоразградивог отпада је компостирање. Помоћу њега се спре-
чава стварање гасова који стварају ефекат стаклене баште у ат-
мосфери. Компостирање води до повећања експлоатационог пе-
риода депоније, смањује расходе одлагања отпада и као резултат 
добија се користан производ – компост.
Ова публикација има за циљ да разјасни обичном човеку шта 
представља компости-
рање, како да добије 
најквалитетнији могућ 
побољшивач и сти-
мулатор земљишта у 
дворишту и башти и да 
га убеди да компости-
рајући своје отпадке 
има могућност да гаји 
и конзумира природну 
и здраву храну и да 
допринесе заштити 
природе и биоразно-
врсности.
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