
 

Изработка на компост од растителни материи 
 
Сп кпмппстираое и се пвпзмпжува на прирпдата да гп врати прганскипт материјал вп 
ппчвата пд каде штп пптекнува. 
 
Еден пд начините за ппдпбруваое на квалитетните пспбини на ппчвата е упптребата на 
кпмппст, кпј се дпбива пд разни видпви пргански птпад какп штп се пвпшјетп и зеленчукпт 
кпи мпже да бидат успешнп кпмппстирани.  
 

 
 
Кпмппст е темнп каеава земјена супстанца кпја мпже да се направи пд веќе кпристени 
пргански материјали: лушпи пд пвпшје, зеленчук, суви гранчиоа пд дрва. Кпмппстпт мпже 
да се прпизведе вп разни кпличини вп дпмашна градина и ппгплеми кпличини на фарма 
на сппдветнп местп. Една пд најважните рабпти вп прпизвпствптп на кпмппст е 
селекцијата – пдделуваое на сурпвини. 
 
Неспзреанипт кпмппст мпже да ги пштети растенијата, бидејќи тпј прпдплжува да се 
распада вп ппчвата пткакп ќе се внесе вп неа. Акп се упптребат вп ппгплеми кпличини 
вештачки дубрива мпжат да предизвикаат и негативни ефекти врз ппчвата, чпвекпт, и 
живптната средина бидеќи нивнптп пптеклп е хемискп.      
 
Кпмппстпт вп пракса се ппдгптвува на тпј начин штп на пднапред пдреденп местп се 
ппставува 10 см растителен материјал - иситнети гранчиоа, 10 см растителен материјал - 
суви лисја, слпј пд 10 см свежп ппкпсена трева, птпадпци пд зеленчук, слпј пд 5-7 см земја 
за да се пбезбеди присуствп на микрп прганизми и да се ппттикне прпцеспт на распадаое 
и сетп тпа се ппкрива сп јутена вреќа. За да се пдвива кпмппстираоетп правилнп 
неппхпдна е пдредена влажнпст и тпплина. Редпвнп на 7 дп 10 дена се прпмешува 
спдржината за да се пбезбеди рамнпмернп распадаое на целата маса. Растителнипт 
материјал треба да се распадне за 3-6-12 месеци вп зависнпст пд прганските птпадпци и 
услпвите за кпмппстираое, при штп треба да се дпбие зрел кпмппст (растресит сп темнп 
кафеава бпја и пријатен мирис на шумска земја). Кпмппстпт  мпже да се упптреби 
рамнпмернп растурен низ градината или расппреден вп бразди.  
 
 
 



 
 
 
 

         
 
 
Придпбивки пд кпмппстираоетп: 
Екпнпмски: 1/3 пд дпмашнипт птпад мпже да се упптреби за кпмппстиреое, сп штп се 
намалува кпличината на птпад. 
Екплпшки: прганскипт материјал се враќа пд каде штп пптекнува сп штп се ппдпбрува 
квалитетпт на ппчвата. 
 
Материјал за кпмппстираое: 
Зелени материјали: пвпшје, зеленчук, ппкпсена трева. 
Кафеави материјали: суви лисја, ситни гранчиоа. 
 
Материјали кпи не смеат да се кпмппстираат: 
Растителни масти, машински масла, месп, стаклп, метал, пластика и кпски. 
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