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ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ
В населените места на Община „Марица”, домашното компостиране не е непознато за хората. Нашите баби и дядовци са го правили много преди европейското и националното законодателство да
го оценят като най-полезния от екологична гледна точка начин и
по-доброто решение за справяне с биоразградимите отпадъци. Домакинствата в нашите села (изключенията са единици) имат собствени градини и отглеждат домашни животни. Използват много голяма част от биоотпадъците за храна на животните и компостират
част от животинските и зелените си отпадъци.
Поддържането и подобряването на домашното компостиране
са предвидените от Община „Марица” мерки и цели за разделно
събиране при източника на образуване и оползотворяване на биоразградимите битови отпадъци на територията на общината.
Настоящата брошура е част от предвидените информационни
кампании за увеличаване знанията и екологичното съзнание на
населението и цели да е в полза и помощ на домакинствата, като
предостави информация за методите, процесите, инструментите и
крайния резултат от домашното компостиране.
Компостирането е процес на
биологично разграждане на органични отпадъци в присъствието на кислород, под действието на множество микро и
макроорганизми - бактерии,
гъби, червеи, охлюви, мравки
и при подходящи стойности на
влага и температура.
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Крайният продукт от процеса
е богато на органични съставки и подобно на хумус вещество, естествен подобрител за
почвата, изключително богат
на хранителни вещества за нашите растения, подобряващ
структурата, състава и задържането на влага в почвата:

КОМПОСТ - „Черното злато” за градинаря.

ЗАЩО ДА КОМПОСТИРАМЕ?
Чрез правенето на собствен компост:
 Спестяваме пари като намаляваме необходимостта от закупуването на подобрители за почвата, изкуствени и органични торове;
 Създаваме условия за производство на екологично чисти плодове и зеленчуци;
 Подпомагаме себе си
и нашата околна среда;
 Намаляваме значително количеството на битовите отпадъци, достигащи до депата, съответно
ще намалим разходите за
депонирането им;
 Ще изпълним изискванията и целите за ограничаване на количеството
депонирани битови биоразградими отпадъци.
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КАКВО ДА КОМПОСТИРАМЕ?
Подходящи за компостиране са:
голяма част от отпадъците, образувани в нашите домове - хранителни отпадъци: стари плодове
и зеленчуци, остатъци от хляб,
макаронени изделия,утайки от
кафе, пакетчета от чай, черупки
от яйца, растителни отпадъци:
цветя, слама, прясно окосена
трева, изсушена трева и листа,
дървени вейки, дървесни стърготини, естествени влакнести мате-

риали и платнени остатъци от памук и вълна и други.
Всички те съдържат органични
компоненти, които се разграждат
по естествен път.
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Картонени и хартиени опаковки, салфетки, вестници,
негланцирани рекламни брошури и диплянки също се
компостират, като първо се накъсват и овлажняват.

Оборският тор в нашите села се
компостира от векове. Той е един от
най- добрите материали, които могат да
се добавят към компостния куп, съдържащ големи количества азот и полезни
микроби.

Неподходящи за компостиране са: месо, риба и кокали, млечни продукти, мазнини и масла, пластмасови и метални отпадъци,
остатъци от синтетични платове, въглени и остатъци от изгорели
въглища.
Тези материали могат да предизвикат неприятни миризми и да
привлекат гризачи или насекоми.
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Много важно за получаване на качествен компост е правилното
смесване на материалите. Въпреки че всички органични материали са подходящи за компостиране има някои, които се разграждат
по-бързо от други.
Най-условно отпадъците за
компостиране се разделят на
„зелени”- съдържащи азот (N),
бързоразграждащи се – обелки
от плодове и зеленчуци, стайни и градински цветя, прясно
окосена трева, оборски тор, пакетчета чай, утайки от кафе и
„кафяви” – съдържащи въглерод (С), бавноразграждащи се – сухи листа и трева, дървесни стърготини, слама, сено, хляб, макаронени изделия, черупки от яйца,
хартиени и картонени опаковки.

Оптимални условия за
компостиране:
1. Наличие на кислород - повече от 5%
2. Влажност - 40-60%
3. Температура - 32-60°С
4. Съотношение 4 части „кафяви” –
съдържащи въглерод (С) към 1 част „зелени”- съдържащи азот (N) материали.
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КЪДЕ И КАК ДА КОМПОСТИРАМЕ?
Компостирането може да бъде различно: от пасивно – оставяне
на материалите да си гният от само себе си, като направим компостна купчина, до интензивно управляван процес. Как ще изберем да компостираме зависи от целта ни.
Пасивното компостиране не изисква време и усилия. Просто събираме органичния материал на купчина. Той може да гние дълго
време (година-две-три), но в края на краищата ще се превърне в
компост. Избираме подходящо място в градината или на нивата.
Мястото трябва да е сухо и равно. За предпочитане е да не бъде
изложено на пряка слънчева светлина. Когато изберем мястото, отделяме горния слой почва. Разкопаваме и навлажняваме мястото.
Купчината компост се прави на слоеве, защото така се получава
по-добра смес от зелени и кафяви материали и по-равномерно разпределение на влагата във всеки слой.
Вместо голям куп, в който процесът на компостиране е много попродължителен, бихме могли да изберем интензивно управляван от нас процес в съдове, наречени компостери. Този метод
изисква активно участие, повече време и енергия, но същевременно е по-удобен, по-бърз и по-хигиеничен. По-лесно се регулира
Пластмасов
компостер,
240 литра.
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Компостер, 660 литра.

Дървен компостер

температурата, влагата, притока на кислород и елиминира лошата
миризма.
На българския пазар могат да се намерят различни по вид, дизайн
и обем компостери.
Всеки от нас може да си направи сам компостер от налични материали в дома.
Съдът може да бъде направен от тел или дъски.
Отворите на стените трябва да бъдат достатъчно големи, за
да влиза въздух,
а същевременно
достатъчно малки, за да не се
разпилява компостният материал.

За компостен съд може да се използват:


Обикновен дървен съндък



Стар кошер за пчели



Стар варел
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След като сме избрали вариант с фабричен или домашно изработен компостер, важно е да
изберем правилното му
място. Трябва да го поставим директно на земята,
в пряк досег с почвата, с
цел да се улесни проникването на различни видове микроорганизми. Това,
също така, улеснява достъпа на въздух и дренажа
на излишната вода, които
са важни елементи в правилното правене на компост. За предпочитане е да сложим компостера на сенчесто място,
за да се предотврати пресушаването и се запази влажността на компостиращите
материали.
На дъното на компостера
се поставят дървени клонки, за да се осигури достъп
на въздух.
След това се нареждат
последователно
„зелени” и „кафяви” материали
и хранителни отпадъци.
Към всяка част „зелени”
прибавяме 3-4 части „кафяви” материали. Колкото
по-дребни са материалите,
толкова по-бързо се разграждат.
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Разбъркваме компоста от 1 до 4 пъти
на месец, за да осигурим проникване
на въздух.
Компостът трябва да е влажен, но
когато го стиснем в ръка не трябва да
тече. Ако е прекалено мокър, прибавяме „кафяви” материали и разбъркваме.
Ако е сух, прибавяме още „зелени” материали или вода.
Ако използваме всички техники за управляване на процеса, за няколко месеца ще имаме готов узрял компост.

Ето някои от решенията за справяне с често срещани проблеми и неудобства в процеса на компостиране.
Проблем: Компостът мирише
на развалени яйца.
Причини: Поради недостиг на
кислород O2 в процеса на разлагане на материалите или прекалено
голяма влажност се отделя сероводород, който е причина
за миризмата.
Решения:
Доставяме
кислород чрез обръщане
или разбъркване на материалите.За намаляване на
влагата прибавяме „ка9

фяви” материали – сухи листа, дървени стърготини или накъсани
картон и хартия.
*
* * * *
Проблем:
Компостът
мирише на амоняк.
Причини: Голямо количество богати на азот N материали, например прясно
окосена трева.
Решения: Добавяме богати на въглерод С материали
– слама, сено, стърготини.

*
* * * *
Проблем: Мухи около компоста
Причини: Хранителните отпадъци са твърде близо до повърхността.
Решения: Покриваме компоста с клонки, листа или други
градински отпадъци.
*
* * * *

Проблем: Компостът привлича животни
Причина: В купчината компост има месо или други месни
отпадъци, които не са добре покрити.

Решение: Извадете месните
отпадъци от компоста. Покрийте компоста с вейки от клони или други градински отпадъци.
*
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*

*

*

*

Проблем: Съдържанието на компоста не е топло. Материалите не се разграждат.
Причини: Материалите са сухи.
Липсва азот N.
Решения: Прибавяме богати на
азот N материали като окосена
трева, хранителни отпадъци или
оборски тор, които ще стимулират
работата на микроорганизмите.
Може да добавим вода и да разбъркаме, защото ако материалите са прекалено сухи се забавя процеса на гниене.
*
* * * *
Проблем: Купчината компост твърде бавно намаля обема си.
Причина: Съставките в сместта не са в Правилната пропорция
C:N=30:1. Възможно е да има недостиг на кислород.
Решение: Добавете влажни и богати на N-азот материали (отпадъци от плодове и зеленчуци), за да ускорите процеса на разлагане.
Обърнете купчината, за да добавите свеж въздух. Добавете зелени
клонки и разбъркайте купчината, така ще създадете повече място
за задържане на кислорода.
*
* * * *
Проблем: Компостните материали представляват каша.
Причини:
Прекалено много богати на азот N материали
или компоста е бил открит и е
намокрен от дъжд..
Решения: Добавяме богати на
въглерод С материали – слама,
сено, стърготини. Покриваме
компоста.
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В обобщение на всичко до тук:
За да си произведем сами добър и качествен компост
са ни необходими само материал за компостиране, въздух и вода.
Разбира се, и вяра, и увереност, че правим нещо добро
за себе си, за децата си и за околната среда, нещо създадено при това изцяло от боклук!

За съставянето на брошурата е използвана информация от:
1. Ръководство за управление на био-отпадъците в България, МОСВ, София 2011 г.
2. Ръководство за домашно компостиране, МОСВ, София 2010 г.
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