
Kompostiranje vrtnih odpadkov

RASTLINSKI ODPADKI

So vsi vrtni

odpadki za

kompostiranje?

Kompostirati je mogoče večino rastlinskih odpadkov, ki nastajajo pri gojenju

vrtnin in okrasnih rastlin na vrtovih, v rastlinjakih, zimskih vrtovih in na

terasah. Izvrstni materiali za odlaganje na kompostišče so tudi perutninski in

hlevski gnoj, iztrošena gojišča gob, slama in celo žagovina. Uporabimo lahko tudi

stari šotnati kompost, ki ostane v cvetličnih posodah in koritih potem, ko smo iz

njih odstranili poletne cvetice. Enako lahko znova uporabimo (recikliramo)

kompost iz starih sadilnih vreč.
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Med za kompostiranje primerne
rastlinske odpadke uvrščamo vse mehke
dele rastlinskega izvora, ki niso okuženi s
trdovratnimi rastlinskimi boleznimi,
kakršna je npr. golšavost kapusnic. Tako
okužene rastlinske odpadke je vedno
najbolje sežgati. Materiali, ki niso za
kompostiranje, so našteti na str. 20-21.

• Enoletnice, dvoletnice in zelnate
trajnice  Sočna stebla in/ali cele rastline
dajemo na kompostišče vse poletje, še
posebej pa jeseni, ko jih odstranjujemo
s cvetličnih in zelenjavnih gredic.

• Enoletni in dvoletni pleveli 
Te rastline lahko pulimo in
kompostiramo vse poletje, še zlasti
jeseni, ko pospravljamo vrt in ga
pripravljamo za zimo. Opisi in risbe
najpogostejših, za kompostiranje
primernih vrst so na str. 18-19.

• Oveneli cvetovi  Na kompostišče ali v
kompostnik jih dajemo vse poletje, ko
odstranjujemo odcvetele poganjke s
cvetic, gojenih na gredicah in v posodah
na terasah. 

• Odpadli plodovi  Jabolka in hruške, ki
predčasno odpadejo, so idealen material
za dodajanje na kompostišče ali v
kompostnik. Kompostiramo lahko tudi
sadje, ki se pokvari med skladiščenjem
in ni več primerno za uživanje.

• Odpadli listi  Listopadne rastline jeseni
odvržejo vse liste. Majhne količine
odpadlega listja lahko dajemo na
kompostišče, sicer pa lahko iz njega
pripravimo listovko (podrobnosti o
pripravi listovke so na str. 10-11). 

• Travni odkos  Travo s pokošene trate

lahko vse poletje dajemo na
kompostišče. Pomešamo jo z vlaknatimi
odpadki, da lahko vmes pride zrak. Na
kompostišče ne smemo dajati trave s
trat, ki so bile pred kratkim
poškropljene s herbicidi (sredstvi za
uničevanje plevelov), ki bi lahko ostali v
kompostu in pozneje škodili rastlinam.

• Obrezline z živih mej  Mlade olistane
vejice z obrezanih listopadnih rastlin iz
žive meje lahko vse leto dodajamo na
kompostišče. Obrezline z zimzelenih
živih mej je priporočljivo prej zdrobiti,
sicer se bodo razkrajale zelo počasi.

• Obrezline s sadnih in okrasnih
lesnatih rastlin  Mehke oziroma
olistane dele lahko dajemo na
kompostišče, lesnate poganjke pa je
bolje zdrobiti in jih takoj uporabiti kot
zastirko.

• Zdrobljeno lubje  Ta material bi se na
kompostišču razkrajal zelo počasi, zato
ga je bolje uporabiti kot zastirko.

• Nepobrani deli zelenjadnic
Kompostiramo lahko ostanke korenovk
(korenje, repo in rebrinec), solatnic
(solata, radič) in drugih zelenjadnic
(zelje, brstični ohrovt, fižol). Preden jih
damo na kompostišče ali v kompostnik,
jim razrežemo trda stebla, da se bodo
hitreje razkrojila.

Kaj ni za kompostiranje?

Številnih vrtnih in kuhinjskih odpadkov ne
smemo dajati na kompostišče.
Najpogostejši so opisani na str. 20-23,
nasveti za odstranjevanje lesnih odpadkov
pa so na str. 24-25.
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Kmetijski in živalski odpadki
V to skupino odpadkov uvrščamo
najrazličnejše materiale, od iztrebkov
domačih ljubljenčkov do stelje iz hlevov.

• Hlevski ali kmečki gnoj  Na
kompostišče ga lahko dodajamo v
manjših količinah. Bolje ga je uporabiti za
gnojilo in ga jeseni ali pozimi vkopati v
tla, kjer se bodo iz njega sproščala
hranila za rastline. 

• Zajčji ali budrini iztrebki in stelja Na
kompostišče jih dajemo v tankih slojih,
prej pa jih pomešamo z drugimi odpadki.
Ti hišni ljubljenčki so rastlinojedi, zato so
njihovi iztrebki skupaj s steljo (zlasti
slamnato) idealen dodatek za kompostišče.

• Seno  Na kompostišče ga lahko dajemo
v tankih plasteh. Uporabimo ga lahko
tudi za zastirko (kjer ga ne bo razpihal
veter) ali ga vkopljemo v tla kot gnojilo,
in sicer jeseni ali najpozneje zgodaj
pozimi (pozneje bi zaradi razkrajanja v
tleh morda primanjkovalo dušika, ki bi ga
bilo treba nadomestiti s trošenjem
dušikovega gnojila).

• Perutninski gnoj  Piščančji, gosji, račji
in golobji gnoj lahko v tankih slojih
dodajamo na kompostišče ali v
kompostnik, kjer zaradi velikih količin
dušika spodbuja in pospešuje razkrajanje.
Če bi ga kar vkopali v tla, bi bil lahko za
rastline strupen.

• Žagovina  Preden jo vkopljemo v tla, jo
je priporočljivo kompostirati, vendar na
kompostišče ne smemo dajati debelih
slojev žagovine, poleg tega pa je treba
paziti, da ne vsebuje strupenih kemikalij
za zaščito lesa. Uporabimo jo lahko tudi
kot 2,5 cm debelo zastirko, ki jo čez
nekaj časa z motiko plitvo vkopljemo v
tla. Za zastirko sicer ni najbolj primerna,
ker jo v suhem vremenu lahko razpiha
veter, v vlažnem vremenu pa se sprime.

• Haluge (morske alge)  Kjer morje
naplavlja veliko morskih alg, jih včasih
uporabijo za gnojilo. V manjših količinah
jih dajejo tudi na kompostišče, prej pa jih
temeljito sperejo z vodo, da iz njih
odstranijo sol.

• Izrabljen hmelj  Ta material nastaja
kot odpadek v pivovarnah in na
hmeljiščih. Ponekod ga prodajajo le na
veliko. Če pridemo do njega, ga lahko v
tankih slojih dodajamo na kompostišče,
še bolje pa ga je vkopati v peščena tla, da
v njih pomaga zadrževati vlago.

• Izrabljen gobji kompost  Izrabljena
gojišča šampinjonov in drugih gob so
običajno nekoliko bazična. Na

kompostišče jih lahko dajemo v tankih
plasteh, še bolje pa je ta material vkopati
v tla, še zlasti kadar so prekisla.

• Konjski gnoj in stelja Na kompostišče
lahko dajemo tanke sloje konjskega gnoja
in stelje, še bolj priporočljivo pa ga je
jeseni ali pozimi vkopati v tla kot gnojilo
in za izboljšanje strukture tal.

• Slama  Idealna je za vmesne sloje med
odpadki na kompostišču. Lahko jo tudi
vkopljemo v tla, vendar le jeseni ali
zgodaj pozimi (pozneje bi zaradi
razkrajanja v tleh morda primanjkovalo
dušika, ki bi ga bilo treba nadomestiti s
trošenjem dušikovega gnojila).

Star lončni kompost
Vsako leto je treba odstraniti odcvetele
enoletne cvetice ali presajati stare rastline,
ki jih gojimo kot sobne rastline ali
posodovke v rastlinjakih in zimskih vrtovih.
Spodaj je opisano, kako lahko znova
uporabimo (recikliramo) njihove
koreninske grude in star lončni kompost. 

• Sadilne vreče  Po koncu rastnega
obdobja lahko iztrošeni šotni kompost iz
sadilnih vreč uporabimo na več načinov:
z dodatkom sveže šote in hranilnih snovi
ga lahko obnovimo za uporabo v
naslednjem letu, v tankih slojih ga lahko
dajemo na kompostišče, nasujemo ga za
zastirko ali ga vkopljemo plitvo v tla.

• Kompost za sobne rastline  Lončni
kompost odmrlih lončnic lahko zdrobimo
in v manjših količinah damo na kompostišče
ali v kompostnik. Namesto tega ga lahko
raztrosimo po vrtnih gredicah.

• Kompost za posodovke na
verandah Star in izrabljen lončni
kompost iz loncev, čebričkov, korit,
visečih cvetličnih košar ter okenskih in
zidnih zabojčkov lahko zdrobimo in v
majhnih količinah dajemo na
kompostišče. Namesto tega ga lahko
raztrosimo po vrtnih gredicah.

DRUGI VRTNI IN PODEŽELSKI ODPADKI



Kompostiranje plevela
Katere

plevele

smemo

kompostirati?

Na kompostišče ali v kompostnik lahko vse poletje dajemo številne vrtne

plevele, ki jih izkopljemo ali kar populimo s cvetličnih gredic.

Kompostišče je najboljši prostor tudi za odlaganje zelnatih eno- in dvoletnih

plevelov, ki jih redno odstranjujemo z zelenjavnih in zeliščnih gredic, ali ko jih

jeseni in zgodaj pozimi odstranimo z vrta.
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ENOLETNI PLEVELI

Na vrtovih in vrtičkih rastejo številni
pleveli, od katerih so tu naštete le
najpogostejše in za kompostiranje
primerne vrste.
• Agrostemma githago (navadni

kokalj): visoka stebla z bledo
rdečkasto-purpurnimi cvetovi.

• Anthemis arvensis (njivska pasja
kamilica, divja kamilica): pri vrhu
pokončnih stebel so
marjeticam podobna
belo-rumena socvetja
(koški).

• Anthemis cotula

(smrdljiva pasja
kamilica,
smrdelika):
pokončna stebla imajo
v zgornjem delu belo-
rumena socvetja
(koške).

• Atriplex patula (navadna loboda): na
zelo razvejanih steblih so trikotni listi in
komaj opazni zeleni cvetovi.

• Capsella bursa-pastoris (navadni
plešec): včasih je dvoletnica; na steblu
so globoko krpato deljeni listi in skupine
majhnih belih cvetov.

• Chenopodium album

(bela metlika, beli
kozji rep, divja
loboda): na visokih
pokončnih steblih so
skupine majhnih belih
ali rožnatih cvetov. 

• Chrysanthemum

segetum (setvena
krizantema, njivska
ivanjščica): včasih je
trajnica; na pokončnih
steblih so socvetja (koški) iz zlato
rumenih cvetov.

• Fumaria officinalis (navadna
rosnica): na tankih, plazečih se steblih
so rožnati cvetovi.

• Galium aparine (plezajoča lakota):
vzpenjajoča in ovijajoča se stebla nosijo
skupine majhnih, motno belih cvetov.

• Hyoscyamus niger (črni zobnik,
blen): smrdeča in zelo strupena rastlina;
rumenkasto beli cvetovi imajo purpurne
žile.

• Lapsana communis (navadni
kolenček): visoka razvejana stebla
nosijo rumena socvetja (koške). 

• Matricaria discoidea = Matricaria

matricarioides (vonjava kamilica):
dišeča rastlina s številnimi rumeno-belimi
socvetji (koški).

• Papaver rhoeas (poljski mak): na
vrhu visokih in
pokončnih stebel so
temno škrlatni
cvetovi z večinoma
črnim središčem. 

• Polygonum

aviculare (ptičja
dresen): na nizkih
poleglih steblih so
drobni beli ali
rožnati cvetovi.

• Polygonum

convolvulus

(navadni slakovec,
slakasta dresen): na ovijajočih se
steblih so skupine majhnih, zvonastih,
zelenkasto belih cvetov.

• Polygonum lapathifolium

(ščavjelistna dresen): razvejana stebla
so polegla in se na kolenčih pogosto
ukoreninijo; na vrhu stebel so v gostih
skupinah beli ali rožnati cvetovi.

• Polygonum persicaria (breskova
dresen): na vrhu razvejanih stebel so
goste skupine belih ali rožnatih cvetov.

• Senecio vulgaris (navadni grint): na
steblu so globoko krpato deljeni listi in
redka socvetja (koški), ki se često
razvijajo od pomladi do zime in so v njih
rumeni cvetovi.

• Sherardia arvensis (njivska rdečina,
njivska perla): stebla so bolj ali manj
plazeča in nosijo bledo purpurne cvetove.

• Sinapis arvensis (njivska gorčica,
njivska gorjušica): na steblih so
nepravilno krpati listi in rumeni cvetovi.

• Sisymbrium officinale (navadni
dihnik): na visokih in razvejanih steblih
so bledo rumeni cvetovi.

• Solanum nigrum (pasje zelišče, pasje
grozdje): na razmeroma nizkih steblih
so belo-rumeni cvetovi;
sočni plodovi (jagode) so
strupeni.

• Spergula arvensis

(njivski oklast): na
steblih so lepljivi in dlakavi
listi ter beli cvetovi.

• Stellaria media

(navadna zvezdica): na
steblih, ki so pogosto
polegla, so zvezdasti beli
cvetovi.

Polygonum persicaria

Stellaria media

Chenopodium album

Papaver rhoeas

Anthemis cotula



ENOLETNE TRAVE
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Na kompostišče lahko dodajamo zlasti
naslednje vrste enoletnih trav:
• Alopecurus myosuroides (njivski

lisičji rep): šopasta trava z zelenimi ali
rahlo purpurnimi listi in rumenkasto-
zelenimi, bledo zelenimi ali rdečkastimi
socvetji (klasi).

• Avena fatua (gluhi oves, divji oves):
visoka, gojenemu ovsu podobna
rastlina; socvetja so včasih rdečkasto-
rjava.

• Avena ludoviciana = Avena sterilis

(jalovi oves, zimski divji oves):
čokata trava, ki je po obliki precej
podobna vrsti A. fatua.

• Bromus hordaceus = Bromus mollis

(ječmenasta stoklasa, mehka
stoklasa): včasih je lahko dvoletna; na
pokončnih ali razprostrtih steblih so
sivkasto zeleni listi in sivkasto zelena ali
rdečkasta socvetja (klasi).

• Bromus sterilis (jalova stoklasa):
včasih je lahko dvoletna; razkrečeno
rastoča ali nekoliko polegla stebla imajo
zelena ali rdečkasta socvetja (klase).

• Poa annua (enoletna latovka):
včasih je lahko nekaj let živeča trajnica;
na vrhu razkrečeno rastočih stebel so
rdečkasta ali zelena socvetja (lati).

• Urtica urens (mala
kopriva): listi in zelena
socvetja (mačice) so podobni
kot pri veliki koprivi.

• Veronica hederifolia

(bršljanastolistni
jetičnik): na nizkih,
nekoliko poleglih steblih
so krpato deljeni listi
(podobni listom bršljana)
in purpurno-vijoličasti do beli cvetovi. 

• Veronica persica (perzijski jetičnik):
na nizkih, razvejanih in plazečih se steblih
se včasih vse leto razcvetajo sinje modri
cvetovi.

• Viola arvensis (njivska vijolica,
poljska mačeha): nizka rastlina s
kratkimi stebli in belkastimi cvetovi, ki so
dostikrat nekoliko rumeni in vijoličasti.

DVOLETNI PLEVELI

Odstranjevanje
enoletnih plevelov

Enoletne plevele lahko preprosto
populimo ali jih spodkopljemo tik
ob tleh. To najlažje opravimo z
dobro nabrušeno motiko.

To so rastline, ki svoj življenjski krog (od
semena do smrti) končajo v dveh letih
oziroma rastnih obdobjih. V prvem letu
semena vzkalijo in rastline razvijejo le
korenine, stebla in liste. V naslednjem letu
rastline cvetijo, razvijejo plodove oziroma
semena in propadejo. Dvoletnih plevelov
je po številu vrst precej manj kot
enoletnih, za kompostiranje pa so
primerni zlasti
naslednji:
• Arctium lappa

(navadni
repinec): steblo s
široko srčastimi
listi in velikimi
kroglastimi
socvetji (koški), v
katerih so številni
purpurni cvetovi. 

• Conium maculatum (pikasti mišjak):
visoka, smrdeča in strupena rastlina ima
purpurno lisasta stebla, ozko narezane
liste in kobulasta socvetja, v katerih so
majhni beli cvetovi.

• Digitalis purpurea (navadni
gadovec): včasih je trajnica; v zgornjem
delu stebla so skupine sprva rožnatih in
pozneje živo modrih cvetov.

• Echium plantagineum

(dvoletni svetlin): je priseljenka iz
Severne Amerike; v zgornjem delu
visokega stebla ima velike rumene
cvetove, ki se odpirajo šele proti večeru.

• Echium vulgare (navadni rebrinec,
pastinak): v zgornjem delu stebla je več
sestavljenih kobulastih socvetij, v katerih

so majhni
rumeni
cvetovi.

Arctium lappa

Conium maculatum

Echium vulgare

Poa annua

Urtica urens

ENOLETNI PLEVELI (NADALJEVANJE)


