
Lístie Orechov: kompostovať, alebo 

nekompostovať?   

 

Orech, nesmierne užitočný i krásny strom, nechýba takmer v žiadnej záhrade. Každú 

jeseň nám nadelí veľkú úrodu orechov ale aj lístia. A práve lístie orechov je oddávna 

predmetom sporu, patrí na kompost, alebo rozklad brzdí a robí kompost nekvalitný ?  

Argumenty proti kompostovaniu 

Odporci kompostovania orechového lístia argumentujú tým, že 

tento materiál sa rozkládá v kompostoch pomalšie, kompost je nepríjemne 

cítiť orechovým drevom a rastlinám neprospieva. „Orechová listovka“ sa 

tak na záhone alebo pod rastlinami dlhšie mení na užitečnú kompostovú 

zemitú hmotu a na takto prihnojovaných záhonoch nie je možné pestovať 

hocičo. 

Argumenty pre kompostovanie 

Výnimkou je situácia, kedy je orech napadnutý antraknózou.  

Na druhej strane veľa záhradkárov a spracovateľov organického odpadu pri 

kompostovaní využívá všetok listový odpad 

aj s lístim orechov, pričom vzniknutý kompost nie je menej užitočný ako bezorechové 

komposty. Príroda sa sama dokáže vysporiadať so všetkými odpadovými materiálmi, i 

keď v niektorých prípadoch jej to môže trvať dlhšie, ako je obvyklé. Je to však len otázka 

času a keď proces prebehne, na výslednú kvalitu kopmostu nemá orechové lístie žiadny 

vplyv.  

  

Pročo tlie orechové líste dlhšie?  

Osobne sa pridávam k zástancom kompostovania orechového lístia a uvediem prečo. 



Vieme, že orech aj podľa dobových prameňov má blahodárne účinky ako jeho lístie tak i 

oplodie orechov, které se používajú k príprave dezenfekčných prostriedkov používaných 

na plošné poranenia, odreniny a hnisavé rany u ľudí ale i hospodárskych zvierat. Z listov 

a oplodia sa pripravujú nálevy, výluhy alebo kúpele.  

Protibakteriálne a fungicídne (protihubové) látky obsiahnuté v listoch orechov sa 

samozrejme uplatňujú i pri kompostovanom tlení, ktoré preto prebieha pomalšie. 

Recept na úspech tkvie v miešaní s iným materiálom. 

Pokiaľ by sme orechové lístie kompostovali samostatne, zostane nerozložené omnoho 

dlhšie ako iné lístie. Tento spomaľovací proces môžeme zmierniť alebo dokonca zrušiť 

tým, že jeden diel orechového lístia  zmiešame s tromi dielam iného materiálu , rôzne iné 

listy, zbytky rastlín a pod. Takto pripravený kompost zotlie za obvyklú dobu. 

Orechové lístie sa obtiažnejšie rozkladá, a preto ho niektorí záhradkári spaľujú, vyvážajú 

do lesa a pod. Zbavujú sa však cennej organickej hmoty a potrebných živín pre rastliny. 

Keď však lístie orechov na jeseň zmiešame so zbytkami letničiek, iného lístia a 

záhradného materiálu, môže byť kompost hotový na jar budúceho roku. Môžeme ho 

taktiež pridávať do pareniska. 

Sumár : 

 Orechové lístie nedávame do kompostu ako hlavný material, alebo dokonca ako 

jedinný materiál, ale iba približne v štvrtinovom podiele s rôznymi materiálmi  a 

zmesi rôznych  (i kuchynských) zbytov. V takom komposte  zotlie všetko v obvyklej 

dobe.  

Osobne takto postupujem veľmi jednoducho : 

 Orechové lístie zhrabem na kopu priamo pod strom, z kterého opadalo.  

 Behom októbra až decembra ho  postupne pridávam v pomere 1:3 do odpadu 

zváženého z celej záhrady na kompostovisko.  

Všetko orechové lístie takto obvykle spracujem do konca roka ako iné bežné záhradné 

zbytky. 

                                                                                                     JL – záhradkári Rosina 
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