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AKO VYUŽIŤ VLASTNÝ KOMPOST 

Kompost má široké uplatnenie nielen v záhrade ale aj v domácnosti. Ocení ho pôda pri jej zúrodňovaní, 

trávnik, takmer všetky plodiny, ovocné stromy a taktiež izbové rastliny. Obsahuje totiž nespočetné 

množstvo výživných látok, ktoré podporujú ich rast. Zároveň sa jeho tvorbou podieľate na ekologickom 

spôsobe nakladania s biologickými odpadmi. Je to krásny príklad toho, ako sa vám trocha úsilia dokáže 

vrátiť v podobe kvalitného domáceho hnojiva, upravenej záhrady a v neposlednom rade čistejšieho 

životného prostredia. 

Kedy je kompost zrelý 

Vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu, drobnohrudkovitú štruktúru, nezapácha,ale vonia ako 

lesná pôda. O zrelosti kompostu sa môžete presvedčiť jednoduchým testom klíčivosti. Do nádobky s 

vlhkým preosiatym kompostom vysejte semienka žeruchy siatej, a ak počas týždňa väčšina semien vyklíči, 

môžete kompost použiť v záhrade. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipy ako správne použiť kompost 

Surový kompost, ktorý sa spracovával po dobu 2 až 6 

mesiacov a nie je ešte úplne stabilizovaný je vhodný ako 

mulč okolo stromov alebo kríkov. Takýto kompost však ešte 

nie je vhodný k priesadám, keďže je výrazne silný a mohol 

by mladé rastliny spáliť.   

Vyzretý kompost je vhodný na akékoľvek použitie. 

Výborne sa zapracováva napríklad do pôdy pri zakladaní 

nových plôch, kde výrazne vylepší pôdnu štruktúru.  

Zrelý kompost možno aplikovať do pôdy počas akéhokoľvek 

vegetačného obdobia avšak ideálne je, ak sa zapracováva 

jemne, nie príliš hlboko do pôdy a v rovnomernej 

vrstve. Odporúčaná vrstva kompostu je cca 1 cm, čo je približne 10 litrov kompostu na 1 m2 pôdy. 

Ideálnymi pomocníkmi pri zapracovaní kompostu do pôdy sú hrable a kultivátor. 

Odporúča sa zapracovávať kompost do pôdy v menších, ale opakovaných dávkach. 

Pred zapracovaním kompostu pri výseve, či pri sadení priesad alebo do trávnika kompost preosejte 

(napríklad cez záhradné sitko alebo klasické sitko na piesok). Malé častice, ktoré prepadnú cez sito 

použite ako hnojivo a veľké časti ešte vráťte späť do kompostu, aby sa spracovali na menšie frakcie. 
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Z kompostu si môžete pripraviť aj výživný výluh. Ten je ideálny ako listové hnojivo v podobe postreku, 

ktoré rastliny rýchlo zásobuje živinami. Rastliny, ktoré sú pravidelne vyživované kompostovým výluhom, 

sú odolnejšie proti chorobám a škodcom. Výluh si pripravíte zmiešaním 1kg zrelého preosiateho kompostu 

s 10l vody. Následne necháte zmes lúhovať cca 14 dní a potom je potrebné ho precediť a zriediť s vodou 

v pomere minimálne 1:10.  

 

Kompostovanie s radosťou! 

 

FOTO: www.menejodpadu.sk 

VIAC INFORMÁCIÍ V PORADNI NA www.menejodpadu.shop 
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