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PORADNIK EKOLOGICZNY

Kompostownik – budowa i wykorzystanie.
Warto za³o¿yæ kompostownik, gdzie wszelkie orga-
niczne odpadki zamieniaj¹ siê w próchnicê, zwan¹ 
przez ogrodników „czarnym z³otem”. To mo¿e byæ 
skrzynia na odpadki zbita z palet do transportu, 
posiadaj¹ca 4 œciany boczne bez dna i pokrywy. Dno 
wype³niamy s³om¹ lub liœæmi i wrzucamy odpadki 
organiczne (resztki kuchenne i ogrodowe). 
Skoszon¹ trawê dodajemy partiami, mieszaj¹c 
z pryzm¹, a jej nadmiar mo¿na wykorzystaæ do 
œció³kowania przestrzeni pod krzewami lub pomiê-
dzy rzêdami na uprawianych zagonach, ogranicza-
j¹c tym samym parowanie wody i wzrost chwastów. 
Do kompostownika nie mo¿na wrzucaæ t³uszczów, 
miês, nabia³u, chwastów z nasionami, chorych ro-
œlin, skórek z owoców cytrusowych oraz odchodów 
zwierz¹t domowych. 
Po 4-6 miesi¹cach kompost jest gotowy. W nie-
których kompostownikach w Sulistrowicach zasie-
dlono d¿d¿ownice kalifornijskie, które produkuj¹ 
biohumus - najlepszy naturalny nawóz.
Kompostownik w Twoim ogrodzie to same korzy-
œci: samodzielnie wyprodukowana ziemia bogata 
w minera³y, brak op³at za wywóz odpadów biode-
gradowalnych, zdrowe kwiaty, warzywa i owoce.

W³aœciwoœci zdrowotne warzyw i zió³, 

szczegó³y budowy kompostownika, 

wa³u permakultury oraz przepisy na naturalny 

nawóz znajdziesz na stronie 

www.sulistrowice.info



SULISTROWICE promuj¹ styl ¿ycia zgodny 

z natur¹:
– zrób ze zbêdnej rzeczy coœ 

po¿ytecznego,
produktów generuj¹cych odpady i zanie-

czyszczenia,
 – otaczaj siê tylko tym, czego faktycznie 

u¿ywasz i co jest Ci niezbêdne do ¿ycia,
wielorazowych opakowañ,

 odpadki organiczne,
 ubrania, noœ buty do szewca,

, ¿e Twoje wybory konsumenckie i to jak 
spêdzasz czas maj¹ wp³yw na œrodowisko.

Zachêcamy do posiadania ogrodu warzywnego, który 
dostarczy nam niezbêdnych witamin dla zdrowia.

„Niech po¿ywienie bêdzie lekarstwem, a lekarstwo 
po¿ywieniem”.

 W³asne warzywa, bez chemii i nawozów, zawieraj¹ 
du¿o witamin i soli mineralnych ³atwo przyswajal-
nych przez organizm. To naturalna apteka w zasiê-
gu rêki – bez recepty i pieniêdzy. Warzywa, które 
powinny znaleŸæ siê w Twoim ogrodzie: czosnek, ce-
bula, chrzan, rzodkiewka, sa³ata, burak, marchew, 
seler. Polecamy równie¿ uprawê zió³, m.in.: sza³-
wii, tymianku, nagietka czy pio³unu oraz zbieranie 
i suszenie dziko rosn¹cych roœlin leczniczych, jak: 
pokrzywa, owoce dzikiej ró¿y, g³ogu, kwiaty dziu-
rawca, wrotyczu, naw³oci czy liœcie i owoce je¿yny.

segreguj i przetwarzaj 

odmawiaj 

ograniczaj

u¿ywaj ponownie 
kompostuj
naprawiaj
pamiêtaj

ZAMIENIAMY TRAWNIKI NA WARZYWNIKI. 

Roœliny w Twoim ogrodzie ekologicznym.

Hipokrates (460-370 p.n.e.)

Podniesione grz¹dki – wa³y permakulturowe.  
Ze wzglêdu na po³o¿enie Sulistrowic (200-250 m n.p.m.), 
gdzie gleba jest gliniasta z du¿¹ iloœci¹ kamieni i g³a-
zów, zalecamy uprawê na wa³ach permakulturo-
wych. Za³o¿enie wa³u jest proste. 

wytyczamy na osi pó³noc-po³udnie, 
podstawa wa³u powinna mieæ szerokoœæ 1,5-1,8 m,
wysokoœæ wa³u 60-70 cm, 
na spód uk³adamy przewiewn¹ warstwê pociêtych 
ga³êzi z drzew owocowych lub liœciastych, 
nastêpna warstwa to zdjêta darñ z trawnika, któr¹ 
uk³adamy traw¹ do do³u,
na to nak³adamy warstwê pociêtej s³omy lub war-
stwê liœci z drzew owocowych, 
kolejna jest warstwa ziemi z obornikiem. Jeœli tego 
nie mamy, to stosujemy m¹czkê bazaltow¹,
najwy¿sz¹ warstw¹ wa³u o gruboœci oko³o 15-20 cm 
jest ziemia kompostowa, na której bêdziemy siaæ 
i sadziæ roœliny.

po³o¿enia wa³u 

Przyjaciele naszych ogrodów. 

 
£¹ki kwietne. 

Prostym sposobem na zwiêkszenie bioró¿norodnoœci 
w naszych ogrodach jest budowanie domków dla za-
pylaczy, takich jak murarka ogrodowa – dzika, ale 
³agodna pszczo³a samotnica, pozbawiona ¿¹d³a.
Murarki nie produkuj¹ miodu, ale s¹ bardzo efektyw-
ne w zapylaniu kwiatów, zwiêkszaj¹c plony naszych 
warzyw i owoców. Przeciêtnie jedna murarka zapyla 

2w sezonie 18.000 kwiatów w obszarze do 600 m . 
¯yj¹ce u nas jaszczurki zwinki, padalce, ¿aby, ropuchy, 
nietoperze oraz je¿e ¿ywi¹ siê œlimakami, owadami 
i paj¹kami. 

Monotonne trawniki pozbawione rodzimych kwiatów, 
nie przywabiaj¹ motyli, pszczó³ i ptaków, co najwy¿ej 
larwy i robaki. Kosiarki generuj¹ ha³as zak³ócaj¹cy 
spokój mieszkañców i zwierz¹t w Œlê¿añskim Parku 
Krajobrazowym. Jeœli nie mamy czasu na pielêgnacjê 
trawnika, powinniœmy za³o¿yæ ³¹kê kwietn¹. S¹ goto-
we mieszanki nasion traw i roœlin o ozdobnych kwia-
tach, które wystarczy dobraæ do rodzaju pod³o¿a. £¹ki 
nie trzeba nawoziæ ani podlewaæ. Aby zapewniæ po-
wtórne kwitnienie, nale¿y skosiæ ³¹kê raz w roku, na 
pocz¹tku lata. W Sulistrowicach mo¿na spotkaæ rary-
tas przyrodniczy –  okratek australijski gatunek grzyba 
pochodz¹cy z Nowej Zelandii, który przywêdrowa³ do 
Europy razem z armi¹ podczas I Wojny Œwiatowej. 

–  

PAMIÊTAJ! Spo¿ywanie ekologicznych warzyw, owo-
ców i zió³ to samo zdrowie. Wybieraj zawsze produk-
ty sezonowe, z Twojego obszaru geograficznego.

Zalety utworzonego wa³u:
roœliny s¹ zdrowe i dorodne,
wczeœniej dojrzewaj¹ dziêki podwy¿szonej ciep³ocie, 
zwiêkszona powierzchnia uprawowa,
dobry drena¿ i bujny wzrost korzeni,
u³atwiona pielêgnacja, bo nie trzeba siê bardzo siê 
schylaæ.

Deszczówka to idealna woda do podlewania roœlin – 
miêkka, w temperaturze otoczenia, przez co roœliny 
nie odczuwaj¹ szoku termicznego. Najlepiej j¹ zbie-
raæ z rynien dachów i gromadziæ w zbiornikach z re-
gulowanym odp³ywem. Równie¿ oczka wodne i otwarte 
zbiorniki sprawiaj¹, ¿e w otoczeniu powstaje mikro-
klimat i œrodowisko przyjazne dla ptaków i owadów.  
Do zwalczania chorób i szkodników atakuj¹cych ro-
œliny polecamy ekologiczne przepisy na gnojówkê 
i opryski.

Nawodnienie i ochrona roœlin.
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