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Как да компостираме  
бързо и качествено
Компостът е краен продукт от комплексен процес, 
в който участват стотици различни организми, вкл. 
бактерии, гъбички, червеи и насекоми. 

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

Готовият компост е тъмно кафяв, рохкав и с  
миризма на почва.

Този листовка е само за бърза справка. За подробна инструкция за бързо и ефективно компостиране се обърнете към 
уебстраницата на фондация „Земя завинаги“.

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 се случва. 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, които 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 
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 отгризачи 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. 

Отстраняване на проблемите при компостиране



Материал Да се  
използва ли?

Съотношение 
въглерод/азот

Особености

Обелки от кухнята Да Азот Добър източник на хранителни вещества.

Смляно кафе и филтри от 
кафе-машина

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

Черупки от яйца Да Бавно се разлагат. Натрошаването помага.

Водорасли, мъх Да Азот Добър източник на хранителни вещества.

Коса Да Азот Разпръснете, за да не е на кичури.

Оборска тор (коне, крави, 
прасета, овце, кози, зайци)

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

Листа от широколистни 
дървета

Да Азот/въглерод в 
зависимост дали 
са зелени или 
изсъхнали

Разпределете ги на не много мощни слоеве, за да избегнете 
сплъстяване и излишно уплътняване на купа.

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.

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 шишарки Да Въглерод Не претоварвайте купа. Също са киселинни и се разлагат 
бавно.

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

Влакна от текстил Да Въглерод Бавно се компостират. Овлажняването помага.

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.

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.

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.

Мляко, сирене, кисело мляко Внимателно Неутрално Сложете ги надълбоко в купа, за да не привлекат животни.

Пепел от естествено 
необработено дърво

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

Вар Не Може да спре компостирането. Избягвай.

Пепел от въглища Не Може да съдържа материали опасни за растенията.

Котешки тор или урина Не Може да съдържа болестотворни организми. Избягвайте.

Кучешка тор Не Избягвайте.

Остатъци от риба Не Може да привлече гризачи и да предизвика воня.

Месо, мазнина, масла, кости Не Избягвай.

Орехова шума Не Съдържа йод, който убива компостиращите микроорганизми.

Активатор за компост Не е 
наложително, 
но може да се 
използва.

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

Списък на материали и пригодност за компостиране


