
ЗАЩО ДА КОМПОСТИРАМЕ?

Сме
тищата са
препълнени,
а терени за

нови
сметища

трудно се
намират.

Около 1/3
от

сметищата
са заети от

органични отпадъци от
паркове, дворове, градини, кухни: точно
неща, които стават за компостиране. Не
хвърляйте на боклука материал, който може
да направи градината ви по-плодородна.
Какво да правите с окапалите листа и с
увехналите вече растения, счупените клонки
и окосената трева? Почнете да
компостирате!

От окапалите листа на голямо
широколистно дърво можете да произведете
хумус на стойност около 20 лв. Един
килограм от листата на повечето дървета
съдържат два пъти повече хранителни
вещества, отколкото килограм оборска тор.

Компостирането като процес

Компостът е краен продукт от комплексен
процес, в който участват стотици различни
организми, вкл. бактерии, гъбички, червеи и
насекоми. Това, което остава след тези
организми е подобен на почва богат на
органика материал, за какъвто жадува
вашата градина.

Целта на компостирането е
създаването на хумус. Ако се осигурят
оптимални топлина, влага, въздух и
суровини, създаването на хумус може да се
ускори многократно.

Суровини за компостиране

Почти всеки органичен материал е
подходящ да се добави към купа за
компостиране. Купът трябва да е добре
балансиран с богати на въглерод материали
(“кафеви”) и богати на азот материали
(“зелени”). Кафеви материали са

изсъхналите листа, сламата, сеното,
подрязаните клончета. Зелени материали са
свежо окосената трева или обелките от
кухнята.

Добавянето на различен тип
мате
риал
или

пром
янат
а в
проп
орци

ите  между кафявата и зелената маса може
да доведе до промяна в скоростта на
компостиране. Постигането на най-добрата
смес е по-скоро изкуство, постигнато в
резултат на практическия опит, отколкото
наука. Идеалната пропорция е 25 части
кафяв материал и 1 част зелен. Грубо
пресметнато става въпрос за равни тегловни
пропорции. Многото въглерод ще забави
процеса, а прекалено многото азот ще
предизвика неприятна миризма. Въглеродът
доставя енергия за микробите, а азота им
набавя протеини.

Листата представляват огромният
процент органични отпадъци. Ако можете да
ги нарежете, ще можете да намалите много
обема им и да ги съхраните до момента, в
който е подходящо да ги добавите към купа.
Те ще се разложат много по-бързо ако са
предварително нарязани. Листата са
естествен източник на азот. Не използвайте
листа на отровни растения, те ще убият
микроорганизмите в компоста. Не слагайте
и много месести или мъхести листа, които
забавят компостирането.

Боровите иглички трябва да се
надробят защото иначе се разлагат бавно. Те
са покрити с дебел восъчен слой. Около
2,5% от теглото им представлява калций,
магнезий, азот и фосфор, както и някои
разсеяни елементи. Ако са в много голямо
количество, боровите иглички може да
вкислят компоста. Това ще се отрази добре
на растенията ако почвата е много алкална.

Окосената трева се разлага бързо и
съдържа толкова азот, колкото
животинската тор. Тъй като свежо окосените
тревички се полепват една за друга, те

Компостът е сред най-
добрите торове и
подобрители на почвата.
Най-хубавото е, че
компостът е евтин. Може
да си го направиш без да
похарчиш дори една
стотинка. Използването на
компост подобрява
структурата, състава,
влагоемкостта и аерацията
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започват да гният анаеробно и започват да
миришат – затова трябва да се смесят заедно
с голямо количество кафяв материал. Ако
имате много трева за компостиране –
разпръснете я поне за един ден да я изсуши
слънцето. Когато увехне и поизсъхне,
можете да я използвате без проблем. Не
използвайте трева, която е третирана с
пестициди или хербициди, освен ако не я е
валял много обилен дъжд след прилагането
им и сте сигурни, че химикалите са вече
отмити.

Кухненски отпадъци, вкл. динени
кори, обелки от моркови, торбички от чай,
обелки от ябълки, банани – почти всичко,
което циркулира в кухнята ви може да се
компостира. Средното домакинство
произвежда поне 150 кг кухненски отпадъци
годишно. Вие бихте могли да ги
компостирате. Месото обаче, месните и
млечните продукти, мазнините могат да
създадат проблем. Месните остатъци ще се
разложат някой ден, но междувременно ще
смърдят и ще привличат насекоми. Яйчните
черупки са чудесни, но се разлагат бавно и
трябва първо да се натрошат. Всичко, което
добавяте ще се разложи по-бързо ако
предварително го натрошите или смелите.

Ако решите да добавите кухненски
отпадъци към компостния си куп – зарийте
ги с около 1 педя кафяв материал, за да
избегнете посещенията на мухи и гадини.

Пепелта от печката на дърва или от
камината може да се добавя към компостния
куп. Пепелта е алкална, така че не добавяйте
по много наведнъж. Пепелта е богата на
калий. Не използвайте въглищна пепел,
защото тя обикновено съдържа голямо
количество сяра и желязо, които не са добри
за растенията. Неизгорелите въглени от
брикети не се разлагат изобщо, така че по-
добре не ги използвайте.

Градинските отпадъци трябва
непременно да се компостират. Могат да се
използват всички увехнали растения,
отрязани клонки, прецъфтели цветчета.
Повечето бурени и техните семена измират
докато компостът зрее,
поради високата
температура в
сърцевината му, но
някои може и да
оцелеят. За да
избегнете проблемите,
не компостирайте

плевели с упорита коренова система или
устойчиви семена.

Сеното и сламата са чудесен
източник на въглерод, особено ако имате да
компостирате и свежи листа. Сеното
съдържа повече азот от сламата. Внимавайте
- те може да съдържат семена на плевели!
Сламките ще осигурят добро проветряване
на купа.

Оборската тор е един от най-
добрите материали, които могат да се
добавят към компостния куп. Тя съдържа
големи количества азот и полезни микроби.
Оборската тор може да е от овце, кокошки,
патки, прасета, кози, крави и всякакви други
животни-вегетарианци. По правило не
трябва да използвате тор от хищници, тъй
като тя може да съдържа опасни патогенни
организми. Повечето видове тор се считат за
“горещи” докато са пресни, което значи, че
са толкова богати на хранителни вещества,
че може да изгорят нежните корени на
младите растения или да прегреят
компостния куп и по този начин да убият
земните червеи или добрите бактерии. Ако
се остави да престои малко обаче, този
материал е добър за използване.

Оборската тор се транспортира
лесно и е по-безопасно да се използва ако е
угнила и престояла. Редувайте ред оборска
тор, с ред кафяв материал като слама или
сухи листа, за да балансирате компостния
куп.

Нещата, които могат да се добавят на
компостния куп са много. Има също
индустриални и търговски отпадъци, които
бихте могли да използвате. Прилагаме
непълен списък от такива: царевични
кочани, изрезки от памучни материали,
отпадъци от ресторанти или пазари, джибри,
стърготини, коса и козина, смлени копита и
рога, шушулки от фъстъци и фасул, хартия и
картон, натрошена скала, пера, кюспе, кръв,
обелки от цитрусови плодове, кафе,
алфалфа, натрошени черупки от яйца, миди
или охлюви.

Избиране на мястото за
компостиране

Всеки куп от органични материали рано или
късно ще изгние, но ако се подбере
правилно мястото, процесът ще протече по-
бързо. Огледайте се за равно отседливо
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място. Не слагайте купа прекалено надалеч
защото ще е трудно да го наблюдавате и да
добавяте нов материал. При по-хладен
климат, изберете припечно място. Изберете
място на завет, за да предпазите купа от
студените ветрове, които биха забавили
процеса на гниене. При по-горещ климат,
изберете сенчесто място, за да не изсъхва
прекалено бързо. Направете купа върху гола
почва или върху трева, наместо върху
цимент или асфалт, за да може да използвате
земните червеи, полезните микроби и други
организми, които ще мигрират нагоре-
надолу при промяна на сезоните. Почвата
дава възможност за дрениране на купа.
Изберете място, където ще можете да
компостирате дискретно и да не пречите на
съседите.

Сезонни особености на
компостирането

Ефективната система за складиране е
ключът към пълното използване на
материалите, които предлага всеки сезон.

През есента, съберете и надробете
падналите листа. Най-доброто приложение
за тях в този момент е като зелена тор за
дърветата, храстите и лехите в градината.
Листата, които са в повече могат да се
складират – могат да се надробят и да се
сложат в найлонови торби.

През зимата ще има някакво слабо
разграждане. Можете да продължите да
добавяте на купа остатъци от кухнята, но
през студеното време няма нужда да го
обръщате. Ако искате компостирането да
продължи през зимата, ще ви трябва
затворен съд с изолирани стени. Черен съд,
поставен на припечно място може да свърши
работа. Купът трябва да е колкото може по-
голям, за да се поддържа топлина, която да
захранва процеса. Може също да оградите
съда си със слама, за да подпомогнете
задържането на топлината.

Ако зимата е студена, най-добре е да
направите купа рано напролет. Тогава има
много излишни треви и клонки от плевене и
кастрене.

През лятото компостирането
протича интензивно, особено ако сте
обърнали компоста един-два пъти. Покрийте
и складирайте готовия компост, или го
използвайте, и започнете нова партида. С

достатъчно органичен материал, можете да
направите няколко партиди висококачествен
компост за едно лято.

Правенето на компост

Компостирането може да бъде различно: от
пасивно – оставяне на материалите да си
гният от само себе си, до интензивно
управляван процес. Когато се намесвате в
процеса, вие го управлявате. Как ще
изберете да компостирате, зависи от целта
ви. Ако имате нужда от компост за
градината си, вие можете да изберете по-
интензивен метод. Ако целта ви просто е да
се отървете от боклука в двора, пасивният
метод е подходящ за вас.

Пасивното компостиране не
изисква време и усилия. Просто събирате
органичния материал на куп. Той може да
гние дълго време (година-две-три), но в края
на краищата ще се превърне в компост.
Наместо голям куп, по-добре би изглеждало
ако съберете материала в съд с три стени
изработен от дърво, тел, тухли, камъни и др.
Добавяйте трева, листа, кухненски отпадъци
(като не забравяте винаги да ги заривате с
една педя друг материал). Купът бързо ще се
сляга, тъй като материалите се уплътняват и
разлагат. Почакайте една-две години преди
да потърсите на дъното му вече готов
компост. Когато е готов, изгребете с
лопатата компоста от дъното и го добавете в
лехите в градината. Продължавайте да
добавяте зелен и кафяв материал. След
първите няколко години и най-просто
устроените купове започват да дават по
няколко кубични метра готов компост
годишно.

Управляването на компоста
изисква активно участие, повече време и
енергия. Ако използвате всички техники за
управляване на процеса, за 3-4 седмици ще
имате готов компост. Скоростта на узряване
на компоста зависи от това как добавяте нов
материал, дали го надробявате, как го
смесвате и т.н. Лесно можете да постигнете
правилен баланс между азот и въглерод ако
направите купа наведнъж. Традиционно
редуването става на слоеве, но размесването
също е добър метод.

Надробеният органичен материал се
загрява бързо, разгражда се лесно и дава
еднообразен компост. Скоростта на
разграждане се забавя правопропорционално
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на едрината на компостния материал. Ако
искате купът да угние бързо, надробете
материалите. По принцип може да се добавя
материал към вече направен куп.

Много
е важно да се
следи
температурата
– тя е
показател за
интензивността
на процеса.
Най-лесният
начин е да пипнете – ако е топло или
горещо, значи всичко е наред. Може да
използвате и термометър. Ако
температурата е същата като на въздуха,
тогава трябва да добавите азот (зелен
материал) като трева, кухненски отпадъци,
оборска тор, за да стимулирате работата на
микроорганизмите.

Ако купът изсъхне прекалено много
това ще забави процесът на гниене.
Органичните отпадъци имат нужда от вода,
за да се разложат. Принципът е да се
поддържа купът с влажността на изстискана
гъба. Ако слагате на купа си много влажен
материал, смесете го със сух материал. Ако
всички материали са сухи, залейте ги с
маркуча. Когато обръщате купа, обърнете
внимание на влажността му и ако е
необходимо, добавете вода. Прекалено
голямото овлажняване е също толкова
пагубно, колкото и липсата на вода. В
прекалено влажен куп, водата замества
въздуха и създава анаеробна среда, която
забавя разлагането, а купът започва да
мирише неприятно.

Циркулацията на въздух е важна за
купа. Повечето организми, които участват в
разлагането са аеробни – имат нужда от
кислород, за да съществуват. Има няколко
начина да се поддържа “дишането” на купа.
Гледайте да не използвате материали, които
се уплътняват лесно, като пепел и
стърготини, преди да сте ги размесили с по-
груб материал. Хората, които правят по-
големи купове често слагат по-големи

клони, или дори поставят вертикално тръби
за вентилация в различни части на купа,
които от време на време разтръскват, за да
стимулират циркулацията на въздуха. По-
трудоемък начин за улесняване навлизането
на кислород е обръщането на купа с вила.
Най-простият начин би бил да се премести
купа в друга секция (ако имате повече от
една секция). Целта е материалът, който е
бил от външната част на купа, да иде в
средата. Така купът се аерира и процесът
протича равномерно.

В основата на метода на двете
седмици стои предварителното смилане или
надробяване на материала преди да се
добави към компостния куп. Когато
частиците са на парченца до 5 см и по-
малки, те предлагат по-голяма повърхност за
действие на бактериите, по-добра
възможност за аерация и контрол на
влажността, както и по-добра възможност за
размесване на различните материали.
Материалите не се полагат на слоеве, а се
размесват преди или след надробяването и
се натрупват на куп, не по-висок от 1.2 м.
Купът се обръща на всеки 3 дни – лесна
работа защото купът е лек и пухкав. Много
важно за оптималното протичане на процеса
е поддържането на правилната температура.
Разлагането е най-бързо при вътрешна
температура на купа между 40оС и 55оС.
Препоръчва се купът да не се обръща,
когато температурата е в тези граници, а
обръщането да става когато температурата
излезе извън тия граници. Така купът работи
с най-голям капацитет. Повечето патогенни
организми измират за 10-15 минути при
температура от 55оС, въпреки че някои
семена на плевели умират едва при
температура 60-65оС. Ако семената на
плевелите са проблем, оставете купа да
достигне 65оС още в началото, а после го
оставете да се охлади до 40-55оС. Полезните
микроби може и да умрат ако температурата
се поддържа над 55оС.

След 10 до 14 дни, температурата на
купа спада, а компостът е достатъчно узрял,
за да се използва.

Списък на материали и пригодност за компостиране

Материал Да се
използва ли?

Съотношение
въглерод/

азот

Особености
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Водорасли, мъх Да Азот Добър източник на хранителни вещества.
Пепел от въглища Не -- Може да съдържа материали опасни за

растенията.
Пепел от естествено
необработено дърво

Внимателно Неутрално В малки количества. Може да направи компоста
прекалено алкален и да забави процеса.

Напитки, вода
използвана за
изплакване в
кухнята.

Да Неутрално Добри за овлажняване на компостния куп. Не
прекалявайте с овлажняването.

Птичи тор Внимателно Азот Може да съдържа семена от плевели или
болестотворни организми.

Картон Да Въглерод Надробете го на малки парченца ако искате да
го използвате. Като го намокрите се къса по-
лесно. Ако имате много, по-добре го
рециклирайте.

Котешки тор или
урина

Не -- Може да съдържа болестотворни организми.
Избягвайте.

Смляно кафе и
филтри от кафе-
машина

Да Азот Червеите обичат смляно кафе и филтри от кафе-
машина.

Активатор за
компост

Не е
наложително,
но може да
се използва.

Неутрално Нямате нужда от него, но не може да ви
навреди.

Кочани от царевица Да Въглерод Най-добре ако са смлени и са размесени с
богати на азот материали.

Болни растения Внимателно Азот Ако купът ви не стане достатъчно горещ, може
да не убие болестотворните организми, така че
бъдете внимателни. Трябва да престои няколко
месеца и да не се използва за същия тип
растение.

Кучешка тор Не -- Избягвайте.
Влакна от текстил Да Въглерод Бавно се компостират. Овлажняването помага.
Черупки от яйца Да O Бавно се разлагат. Натрошаването помага.
Остатъци от риба Не -- Може да привлече гризачи и да предизвика

воня.
Коса Да Азот Разпръснете, за да не е на кичури.
Вар Не -- Може да спре компостирането. Избягвай.
Оборска тор (коне,
крави, прасета, овце,
кози, кокошки,
зайци)

Да Азот Добър източник на азот. Размеси с богати на
въглерод материали, за да се разложи по-бързо.

Месо, мазнина,
масла, кости

Не -- Избягвай.

Мляко, сирене,
кисело мляко

Внимателно Неутрално Сложете ги надълбоко в купа, за да не
привлекат животни.

Вестник Да Въглерод Надробете го, за да се разложи по-лесно.
Гледайте да не прекалявате; ако имате много,
по-добре рециклирайте. Не слагайте цветните и
гланцираните страници.

Дъбова шума Да Въглерод Надробените листа се разлагат по-бързо.
Вкислява.

Стърготини от
необработено дърво

Да Въглерод Ще ви трябва много азотен материал да
балансира високото съдържание на азот. Не
използвайте прекалено много и не използвайте
обработено дърво.

Борови иглички и Да Въглерод Не претоварвайте купа. Също са киселинни и се
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шишарки разлагат бавно.
Плевели Внимателно Азот Оставете ги да изсъхнат на плочите и ги

добавете по-късно.
Чимове Внимателно Азот Уверете се, че купът е достатъчно горещ и

тревата няма да продължи да расте.

Съдове за компостиране

За да се спести място, да се ускори процесът
на компостиране и да изглежда добре
дворът, препоръчваме да държите компоста
в някакъв съд. Има разработени много

различни по сложност и вид
съдове, направени от най-
различни материали.

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.

Може да се използва
и съд  с повече от една
клетка. Те дават възможност
да се поддържат купове с

различна зрялост и всеки да се обръща,
когато е необходимо.

За компостен съд може да се
използват и палети за транспортиране, които

са отпадък от някои производства и
търговски дейности. Някои градинари
завързват заедно по четири палета, като
оставят по една стена по-леко закрепена, за
да може да служи като врата. Съд може да се
иззида и от тухли – правят се три стени, а
четвъртата липсва, за да  се осигури достъп.

Отстраняване на възникнали
проблеми

Правенето на компост е лесно, но
използването на прекалено голямо
количество от един и същ материал или
прекаленото навлажняване/изсъхване на
компоста може да предизвика проблеми.

Отстраняване на проблемите при компостиране

Проблеми Причина Решение
Само в средата на купа
има влага и топлина

Може купът да е много малък
или пък времето е да е много
студено и това да забавя
компостирането

Ако компостирате просто на куп, гледайте
той да е поне 1 м висок и 1 м широк. Ако
имате съд, не е необходимо купът да е
толкова голям.

Нищо не става. Купът
изобщо не се загрява.

1. Няма достатъчно азот.
2. Няма достатъчно кислород.
3. Няма достатъчно влага.
4. Може би е студено времето?
5. Компостирането е
приключило.

1. Уверете се, че има достатъчно материали,
богати на азот като оборска тор, надробени
треви или остатъци от храна.
2. Обърнете купа, за да може да диша.
3. Обърнете купа и добавете вода с маркуча,
за да се овлажни. Напълно изсъхнал куп няма
да компостира.
4. Изчакайте пролетта, покрийте купа или
използвайте съд.

Слепнали листа или
трева не се разграждат.

Лоша аерация или липса на
влага.

Избягвайте дебели слоеве от един и същ
материал. Прекалено много листа, хартия
или трева не се разграждат добре. Размесете
слоевете или обърнете купа, така че
материалите да се размесят добре.
Раздробете едрите материали, които не се
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разграждат добре.
Смърди на гранясала
мазнина, оцет или
развалени яйца

Няма достатъчно кислород
или купът е прекалено влажен
или е прекалено сбит

Обърнете купа, така че да се аерира и да
може да диша. Добавете груб сух материал
като слама, сено или листа, за да поемат
излишната влага. Ако вонята е прекалена,
добавете сух материал отгоре и изчакайте
докато поизсъхне преди да го обърнете.

Мирише на амоняк Няма достатъчно въглерод. Добавете кафяви материали като листа,
слама, сено, надробен вестник и т.н.

Привлича гризачи,
мухи и др. животни

Използвани са неподходящи
материали (като месо,
мазнини, кости) или
хранителните материали са
прекалено близко до
повърхността на купа.

Заровете кухненските отпадъци в центъра на
купа. Не прибавяйте неподходящи материали
към компоста. Използвайте защитен от
гризачи съд за компостиране.

Привлича насекоми,
стоножки, голи охлюви
и др.

Това е нормално за
компостирането и е част от
естествените процеси.

Няма проблем.

Събират се мравки Купът може да е прекалено
изсъхнал, да не е достатъчно
топъл или да има кухненски
отпадъци прекалено близо до
повърхността.

Уверете се, че материалът е правилно
балансиран, за да развива необходимата
температура и го овлажнявайте достаъчно.

Може да се
виждат малки парченца листа или други
съставки. Ако компостът съдържа много
материали, които не са съвсем разложени,
той е само частично готов. Този продукт
може да се използва около дървета или в
градинските лехи, но добавянето на
частично разграден компост може да намали
количеството азот, достъпно за растенията.
Микроорганизмите ще продължат да
разграждат компоста, но ще използват азот
от почвата за собствените си нужди, като по
този начин ще го отнемат от растенията
наоколо.

Оставете не съвсем готовия компост
да узрее напълно преди да го използвате
върху развиващи се вече растения. Или
добавете допълнително азот (например
оборска тор), за да сте сигурни, че

растенията няма да страдат от недостиг на
азот.

Компостъ
т служи като
подобрител на
почвата ако се
разхвърли върху
почвата или пък
се вкопае в нея.
Ако редовно се
добавя компост,
почвата в

градината става по-проветрива, по-лесно се
отцежда и съдържа подобрен хранителен
резерв, от който растенията могат да черпят.
Подобрената почва създава по-малко
проблеми с насекоми или болести.
Компостът е хранителна среда на
многобройни полезни почвени
микроорганизми, които контролират
вредните микроорганизми. Той подпомага
отглеждането на здрави и устойчиви на
вредители.растения.

Достатъчно е да разхвърляте 2-3 см
компост в градинските лехи. Компостът
трябва да се добавя всяка година.

Ако искате да укрепите бедна на
хумус почва, разпръснете 5-8 см компост
върху току-що разкопана почва. После
обърнете до 20 см.

Готовият компост е тъмно
кафяв, рохкав и с миризма

на почва.
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Редовно обработваната с компост
градина изисква само по 1 см компост
годишно, за да поддържа високото си
качество.

Някои хора препоръчват късната
есен като най-доброто време за
разпръскване на компоста в градината и
покриването му със зелена тор от нарязани
листа. До пролетта почвените организми ще
са превърнали компоста в почва. Други
препоръчват разхвърлянето на компоста две
седмици преди времето за садене или сеене
през пролетта. Всъщност няма неправилно
време за разхвърлянето му. Изгодата остава
същата.

Ако имате само малко компост,
изберете стратегически местата, където
искате да го използвате – около определени

растения или лехи. Най-добре го
използвайте в късна пролет или ранно лято,
така че бързо растящите растения да могат
да получат максимална изгода от него. За да
подхраните определено растение с компост,
вкопайте компоста в почвата около него
като започнете на 2-3 см от стеблото навън;
внимавайте да не увредите корените. За
растения с плитка коренова система,
положете на повърхността на почвата 5 см
слой от компост.

За нова тревна площ, най-добре
положете 5-8 см слой от компост при
засяването. За вече разработена тревна площ
е достатъчно всяка година да полагате 0,5-1
см слой, за да поддържате качеството на
почвата. Това ще направи тревата по-здрава.

Тази публикация стана възможна благодарение на финансовата помощ на Програма
MATRA на Министерството на външните работи на Нидерландия.

ул. Цар Симеон Велики, 102, ет. 1
Стара Загора
042 - 634641

E-mail: office@earthforever.org
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