Компостът –
черното злато
на почвата!

www.chisto.gabrovo.bg

Цветята привличат
вниманието,
но КОМПОСТЪТ
върши работата!

Ръководство за
компостиране

КОМПОСТЪТ – ЧЕРНОТО ЗЛАТО ЗА ПОЧВАТА

Подобрява качеството на почвата;
Стимулира почвеното плодородие;
Съхранява и доставя хранителни вещества за растенията.
Влияе положително върху микроорганизмите и растенията.
Подтиска болестите при растенията
Повишава задържането на вода и ускорява обмяната на въздух /аерацията/;
При смесване на компоста с глинеста почва, тя се олекотява;
Песъчливата почва задържа водата по-добре, когато има
компост в нея;
Не мирише лошо;
Лесно се пренася;
Чист е от плевели и болестотворни микрорганизми;
Може да се съхранява дълго време.
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КОМПОСТИРАНЕТО – НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО
РЕЦИКЛИРА ПРИРОДАТА!

Компостирането при домашни условия се счита за най-екологичния
начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй
като намалява емисиите и гарантира внимателен контрол на
използваните материали.
Почти две трети от отпадъците, създадени в домовете, се
състоят от органични компоненти (цветя, стари плодове и
зеленчуци, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца,
слама, стърготини, сено, тревни изрезки, дървени вейки и др.),
които се разграждат по естествен път.
Компостирането е естествен процес, извършван от милиони
малки същества, повечето от които не могат да се видят с
просто око. Тези същества са бактерии, насекоми, гъбички и
червеи, които разграждат кухненските и градинските отпадъци
до почвоподобен материал, наречен КОМПОСТ.
Най-важните факторите, които оказват влияние върху процеса
са: наличието на кислород, влага, съотношението между въглерод
и азот, размера на частиците, киселинността на средата и
температурата.
Домашното компостиране
е най-простото и ефективно
действие, което може да предприемем, за да намалим отпадъците
и същевременно да подобрим състоянието на почвата.

ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ
КИСЛОРОД

> 5%

ВЛАЖНОСТ

40-60%

СЪОТНОШЕНИЕ C:N

30:1 /или 4:1 обем

ТEМПЕРАТУРА

32-60°С
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КАК ДА КОМПОСТИРАМЕ
Компостирането е лесно, икономично и
практично, но за да се случи то трябва
да проявим желание! Компостирането
е начин да живеем в хармония с
природата и да осигурим в градината
си най-красивите цветя и най-вкусните
плодове и зеленчуци.
Компостирането се състои в три
основни
стъпки:
Желание да пазите природата;
Разполагане и подготовка на
ко м п о с т е р а ;
Пълнене на компостера с отпадъчни
материали.
И ако първата стъпка е въпрос на
лично отношение и ангажимент към
околната среда, то за следващите
две е хубаво да се спазват определени
правила, които може да прочетете в
следващите страници.
Компостирането може да бъде 2
основни вида – студено и топло.
Студеното компостиране може да се
извършва в покрити ями или купчини. При
него компостът узрява по-бавно и се
запазват голямо количество нежелани
семена и растителни зарази. Топлото
компостиране се извършва в съдове,
които са затворени, но е предвидена
възможност за постъпване на въздух.
Топлото компостиране е бързо и
осигурява унищожаването на нежелани
семена и растителни зарази.
Процесът на компостиране представлява
разлагане на материалите от предимно
растителен произход и е много подобен
на случващото се в горските почви.
Този процес може да бъде разделен на
три етапа: Разграждане, Превръщане и
Узряване.
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ЕТАП I

ЕТАП II

ЕТАП III

РАЗГРАЖДАНЕ

ПРЕВРЪЩАНЕ

УЗРЯВАНЕ

Това е началният етап, в който
участват микроорганизми, а техният
жизнен цикъл включва използването на
различни
химични
компоненти от биоразградимите отпадъци. Докато се хранят и размножават,
те
произвеждат
топлина, повишава
температурата на
материала, подлежащ на компостиране. В домашния
компостер процесът
започва всеки път,
когато се добавят
нови неразградени
продукти.

Този етап започва,
когато температурата в съда се понижи. Микроорганизмите, които работят
при ниска температура заместват
другите, за да довършат процеса на
разлагане. На този
етап вече е трудно
да се разпознаят повечето от първоначално поставените
в компостера органични
материали,
а присъствието на
безгръбначни животинки е все по-забележимо.

Това е финалният
етап, когато активността замира,
материалът се охлажда и се превръща в идеална среда
за земните червеи,
насекомите и ларвите, които да довършат процеса. Резултатът от това
е КОМПОСТ – тъмнокафяв материал с
наситена миризма
на пръст.
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КАКВО МОЖЕ ДА КОМПОСТИРАМЕ
Отпадъците, които подлежат на компостиране, се разделят на
хранителни отпадъци, “зелени” отпадъци, съдържащи азот (N) и
“кафяви” отпадъци, съдържащи въглерод (C).
Зелените са тези, които са свежи и влажни, а кафявите са сухи и
съдържат повече въглерод (C).

ЗЕЛЕНИ отпадъци

КАФЯВИ отпадъци

богати на азот (N)

богати на въглерод (С)

Изсушена трева и листа
Слама
Дървесни стърготини
Слама
Сено
Вейки от клонки
Хляб / Брашно / Макаронени
изделия
Картон/Хартия (без печат и
ламинат)
Черупки от яйца

Остатъци от зеленчуци и
плодове
Стайни и градински цветя
Прясно окосена трева
Свежи клонки и листа
Оборски тор
Утайки от кафе
Пакетчета от чай
Дрожди
Костилки

За да се получи качествен компост, е необходимо „кафявите” и
„зелените” отпадъци да се смесят и да бъдат в съотношение 4:1,
т.е. на 4 части С-въглерод добавяме 1 част N – азот.
Тъй като “зелените” отпадъци се разграждат бързо, а
“кафявите” бавно, процесът на компостиране се забавя, когато
няма достатъчно “зелени” отпадъци. Когато количеството им се
увеличи много в сравнение с “кафявите” отпадъци, се увеличава
количеството на образувания амоняк - газ с неприятна миризма.
Голяма част от кухненските и градинските отпадъци могат да се
компостират, но има и такива, които не трябва да компостираме.
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ПОДХОДЯЩИ

ЗАБРАНЕНИ

за компостиране

за компостиране

Обелки от зеленчуци и плодове
Трева, листа и клонки
Остатъци от хляб /макаронени изделия
Торбички от чай
Утайки от кафе
Черупки от яйца
Прясно окосена трева
Дървесни стърготини
Картонени опаковки
Салфетки
Хартия и картон, без мастила
Естествени влакнести материали без примеси
Оборски тор

Месо, риба и кокали
Млечни продукти
Мазнини и масла
Сготвена храна
Въглени и остатъци от изгорели въглища
Заболели и инфектирани растения
Остатъци от синтетични
платове
Пластмасови отпадъци
Метали
Стъкла
Гланцирана / ламинирана
хартия

ВАЖНО!
Хартията и картонът, но такива без мастила и ламинат, първо се
накъсват на малки парченца, навлажняват се и тогава се смесват
с останалите материали.
Листата могат да се добяват към останалия материал за компостиране, но когато са много, могат отделно да се компостират.
Компостът от листа се използва и като мулч.
Материалът, който се поставя в компостера, трябва да е на малки
парченца, за да протече по-бързо процесът.
Не трябва да се натрупва големи количества от един и същ материал.
Компостът не трябва да е нито много влажен, нито много сух. Ако е
прекалено сух, трябва да се добяват още “зелени” материали (свежи
и влажни отпадъци) или вода, а ако е прекалено мокър, да се добавят
“кафяви” материали (сухи и с повече въглерод) и да се разбърка.
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РЕЦЕПТА ЗА КОМПОСТИРАНЕ
Разположете компостера под следобедната сянка на дърво
(по възможност да не е орехова сянка). На дъното поставете клони, за да се осигури достъп на въздух.
Съберете достатъчно материал за създаването на един
кубичен метър. Материалът трябва да е в правилната
пропорция в съотношение 4:1 въглерод към азот. Надробете всички груби и по-едри материали, за да имате повече
място. Започнете запълването на компостера с 10-15 см.
слой от слама, листа или дървени стърготини. Това е слой
от материали с високо съдържание на въглерод. Не смесвайте всички отпадъци наведнъж, а постепенно на слоеве.
Добавете 10-15-см. слой от оборски тор, прясно окосена
трева, обелки от зеленчуци и плодове, утайки от кафе пакетчета от чай, свежо сено. Това е слой от материали с
високо азотно съдържание.
Добавете 5-6 см. слой от кухненски отпадъци. След тях се
добавя задължително допълнителен тънък слой почва или
дървени стърготини, листа, или стар компост, за да се предотврати появата на лоши миризми.
Ако са използвани плътни материали като тор или мокри
листа, трябва да се добавят дървени стърготини, слама
или друг сух обемист материал за подобряване на шупливостта.
Разбъркайте слоевете. Ако се спазват необходимите условия, компостирането може да протече до 3-4 месеца, ако
процесът не се наблюдава необходимото време ще е 1 година.
Добавете вода. За да се получи качествен компост, е необходимо купчината да се поддържа влажна.
Може да направите тест за влажността в компостера –
вземете част от компоста в ръка и стиснете с длани. За
да е добра влажността, при стискане трябва да паднат
няколко капки вода. Ако е необходимо добавете вода, но не
забравяйте, че прекалено много вода също не добре за компоста, защото водата измива полезните вещества.
Продължете редуването на слоевете, докато запълните
компостера.
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Разположете
компостера на
подходящо място

Добавете слой
от оборски тор и
кухненски отпадъци

Разбърквайте
слоевете редовно

Добавете вода, за да
се получи качествен
компост

Изчакайте от 3
месеца до 1 година
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ФАКТОРИТЕ

За протичането на процеса на компостиране влияят различни
фактори, сред които химични и метеорологични.

КИСЛОРОД

ВЛАГА

ТЕМПЕРАТУРА

Необходимо е наличието на кислород. Така
се стимулира процесът на разграждане на
материалите от микроорганизмите. Колкото по-голямо е количеството на кислорода,
толкова по-бързо ще се извърши компостирането. Това се постига, когато в компоста се поставят клони, които създават възможност за проветряване. За осигуряване на
повече кислород, се препоръчва и периодично
разбъркване на компоста. Ако през първите
две седмици разбърквате по-често компоста, то той ще стане по-бързо. Процесът
може да протече и без кислород, но тогава
се отделя неприятна миризма.
Влагата трябва да бъде между 40-70%. При
по-голяма влажност процесът на компостиране протича по-бързо. Все пак компостът
не бива да е преовлажнен. Сламата и влакнестите материали осигуряват оптимално
количество влага, необходима за доброто
компостиране.
Температурата е важен фактор в процеса
на компостиране. Най-подходяща е температура от 50-60°С. Високите градуси унищожават патогенните микроорганизми и
плевелните семена. Намаляването на температурата в купчината преди материалът
да се е стабилизирал означава, че намалява
кислородът и трябва да се разбърка, за да се
добави въздух.
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ОРГАНИЗМИ

Процесът на компостиране с извършва благодарение на различни видове микроорганизми,
които разграждат органичните материали.
Най-активни и важни при компостирането
са бактериите. Други организми, които влияят на процеса на компостиране са: гъбите,
охлювите, бръмбари, мравки и червеи.

Силният вятър намалява температурата.
Когато компостираме в съдове намаляваме
негативното въздействие на вятъра.

ВЯТЪР

ВАЛЕЖИ

Валежите оказват по-силно въздействие, когато се компостира в купчинка, тогава трябва да има дренаж в
основата на купчинката или тя да е със
заоблен връх, за да се оттичат дъждовните води.
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АКТИВАТОРИТЕ
Активаторите са богати на азот и ускоряват процеса на компостиране.
Като естествен ускорител на компостирането може да се добавя
готов компост. Ако има неразградени парчета в готовия компост,
може да бъдат върнати обратно в компостера. В търговската
мрежа се предлагат и препарати на бактериална основа. Съдържащите се в тях бактерии и ензими значително ускоряват процеса
на компостиране.
Съществуват редица богати на азот съединения, които може да
си набавите безплатно. Например: току-що окосената трева, копривата, утайката от кафе.
За да получите добър компост, спазвайте следното:
Когато температурата спадне под 37°С, преобърнете купчинката;
Ако съдържанието на влага превиши 60%, преобърнете купчинката;
Ако е необходимо добавяне на влага, преобърнете купчинката по време на дъжд;
През по-студените месеци, направете по-големи купчинки и
покрийте с найлон.
При сухо и горещо време, покрийте компостния куп, за да
запазите влагата, а през зимата това ще запази компоста
от преовлажняване.
Продължителността на компостирането зависи от
сезона и температурата:
През пролетта и лятото са нужни около 3 месеца;
През есента и зимата – приблизително 9 месеца.
Компостът е готов, когато:
придобие тъмнокафяв цвят;
стане ронлив;
придобие миризма на пръст.
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ПРОБЛЕМИ

ПРИЧИНИ

Отделяне на сероводород, когато има неКомпостът има
достиг на кислород в
миризма на разва- процеса на разлагане на
лени яйца
материалите или прекалено много вода в компостиращата купчина.
Обикновено се получава
голямо количество
Компостът има ми- при
богати на азот материризма на амоняк
али в сместа (например
изрезки от трева).
Наличие на мухи
Има хранителни остаоколо купчината с тъци
на повърхността.
компост

Компостът
привлича животни

В купчината компост
има месо или други месни остатъци, които не
са добре покрити

Компостът не се
загрява достатъчно, не достига нужната температура

Купчината компост е
твърде малка или твърде суха. Или ако е достатъчно голяма и влажна е
необходимо да се добавят повече богати на
азот материали

Купчината
компост
твърде
бавно намаля обема си.

Най-вероятно съставките в сместа не са в
правилната пропорция.
Възможно е да има недостиг на кислород.
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РЕШЕНИЯ
Трябва да се достави
кислород чрез интензивно обръщане на купчината с компост. Ако има
много вода, добавете
малко дървени
стърготини.
Добавете богати на
въглерод
материали
(слама, сено) и разбърквайте сместа няколко
дена, докато миризмата
изчезне.
Разбъркайте
сместа
добре. Покрийте компоста с вейки от клонки
или други градински отпадъци
Извадете месните остатъци от компоста.
Покрийте компоста с
вейки от клонки или други градински отпадъци
Купчината
компост
трябва да бъде
най-малко 1м3. Ако не е
я направете по широка.
Ако не е влажна добавете вода и разбъркайте
купчината.
Добавете
богати на азот материали, като тревни изрезки и/или хранителни
остатъци
Добавете влажни и богати на азот материали
(отпадъци от плодове и
зеленчуци), за да ускорите процеса на разлагане.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...
Всеки човек създава около 500 кг отпадъци годишно.
Приблизително 40% от това количество са био отпадъци, които вместо да бъдат изхвърляни могат да
се компостират.

Ако четири години сме подхранвали дадена почва с
компост, то през следващите, тя запазва своите
хранителни качества, без да се нуждае от каквито и
да било допълнителни стимуланти.

За разлика от химичните торове, от компоста - растенията взимат необходимите хранителни вещества, а останалите, остават в почвата.

В Източна Азия компостирането се прилага интензивно през последните 4 000 години. Всички органични отпадъци от градината, полето и домакинството
се събират в специални компостни къщи, където се
преработват до хумус.

В Австралия живее така наречената „термометърна
кокошка“, която мъти яйцата си в направена от самата нея купчина компост. За целта мъжката птица
прави до два метра висока купчина от шума и пръст.
Когато вследствие на гнилостни процеси се достигне необходимата температура, женската снася яйцата си в компоста. Мъжката мери температурата
с клюна си с точност до един градус, като с промени
в дебелината на пластовете и редовно добавяне на
нов материал, поддържа температурата константна в продължение на няколко месеца, докато се излюпят малките.
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ВНИМАНИЕ

Поставянето на
отпадъци извън
съдовете за смет е
ЗАБРАНЕНО!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Контакти:
ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“
Понеделник – Петък: от 7:00 часа до 16:30 часа
Събота и Неделя: от 7:00 часа до 12:00 часа
За контакти: email: dimitrova@gabrovo.bg
тел.: 066 985 029
„Инспекторат по управление на отпадъците“
Телефон за сигнали: 0877 15 88 20
ОП „Благоустрояване“
Понеделник – Петък: от 7:30 часа до 16:30 часа
За контакти: email: office@bkcgb.com
тел.: 066 801 435
Дирекция „Инфраструктура и екология“
Понеделник – Петък: от 8:15 часа до 17:00 часа
За контакти: 066 818 311, 066 818 437
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