
Zero waste w ogrodzie i nie tylko. 

W przypadku ogrodu od czego należy zacząć realizację zasadę zero waste? 
Od kompostownika. Kompostownik to sposób na zagospodarowanie organicznych odpadów 
z kuchni i z ogrodu. Kompostowanie przyczynia się do powstania naturalnego nawozu 
zasilającego glebę w niezbędne roślinom składniki odżywcze, wzbogaca glebę w próchnicę, 
poprawia jej strukturę i chłonność oraz tworzy warunki odpowiednie do rozwoju pożytecznych 
mikroorganizmów. Nie mając możliwości kompostowania odpadów z kuchni warto je oddać 
komuś, kto ma kompostownik. 

Poniżej prezentuję kilka prostych sposobów na wykorzystanie i zmniejszanie odpadów 
nie tylko w ogrodzie. 

Owoce i warzywa 

Własne owoce i warzywa to same korzyści! Możemy je sadzić i korzystać z nich. Własna 
produkcja żywności ogranicza  nakłady na opakowania, na  energię związaną z transportem 
i dystrybucją artykułów żywnościowych do punktów zbytu. 

Doniczki z odzysku 

Nowe doniczki na kwiaty, zioła można stworzyć z puszek po produktach spożywczych, 
wystarczy tylko zrobić w nich otwory odpływowe. Drewniane skrzynki po owocach można 
przeznaczyć na  duże donice na uprawy. Plastikowe opakowania po jogurtach,  śmietanie, 
papierowe opakowania po jajkach,  można wykorzystać  do przygotowywania rozsad roślin.  

Stare okna, meble w nowej roli 

Stare drewniane okna to materiał do budowy inspektów. Inspekty ze szklanym wiekiem 
przyspieszą wzrost roślin. Meble, palety odpowiednio zaaranżowane, zabezpieczone będą 
ozdobą ogrodu i posłużą przez lata. 

Nawozy naturalne 

Wykorzystuj naturalne nawozy do roślin np. z pokrzywy, skrzypu, skórek z banana, skorupek 
z jaj, fusów z herbaty i kawy itp. 

Ściółkowanie 

Skoszona trawa, zrębki gałęzi posłużą ściółkowaniu gleby zatrzymując w niej m.in. wilgoć 
i ograniczą wzrost chwastów. 

Gałęzie z drzew i krzewów 

Ścięte gałęzie można wykorzystać do obłożenia kompostownika, stworzyć przyjazne miejsce- 
domek dla jeży, wykonać dekoracje na działce lub wykorzystać na zrębki. 

 



Wielorazowe rękawiczki 

Podczas pracy w ogrodzie warto używać wielorazowe rękawiczki, które posłużą przez długi 
czas.  

Światło w ogrodzie i na balkonie 

Lampiony możemy zrobić ze słoików, ozdabiając je naturalnymi elementami.   

Nie używaj jednorazowych naczyń  

Grill często wiążą się z używaniem jednorazowych sztućców, kubków i talerzy. Zamień je 
na szklane naczynia.  

Jak widać istnieje wiele sposobów na to, aby wykorzystać i zmniejszyć odpady, uczynić ogród, 
balkon, taras bardziej eko i jeszcze pomóc naturze.  
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