מכינים קומפוסט במטה יהודה !
מהו קומפוסט ?
הקומפוסט הנו דשן אורגני המיוצר משיירי פסולת אורגנית ,שאריות פירות ,ירקות וגזם גינה
המהווים מרכיב עיקרי באשפה הביתית ,חומרים אלו עוברים תהליך של פירוק ביולוגי ולבסוף
מתקבל חומר דשן בעל ריח נעים המטייב את הקרקע.

למה להכין קומפוסט ?
השימוש בקומפוסט מחזיר לקרקע את החומרים הטבעיים שנלקחו ממנה ,מפחית את כמות
האשפה אשר מגיעה לאתרי האשפה  ,ומדשן את הקרקע והצמחים באופן אידיאלי.

איך עושים קומפוסט ?
משאריות מזון אורגני כמו :פירות ,ירקות ,שקיות תה ,קליפות ביצים ,פרחים קמולים,
פסולת גינה ,עלי שלכת ,דשא קצור ,ענפים גזומים רק חתיכות קטנות ,נסורת ועוד...

אופן ההכנה:
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יש להרכיב את הקומפוסטר ולהעמידו בגינה בפינה מוצלת ונוחה לגישה מהמטבח.
מלאו את תחתית המכל בגזם גינה גס  ,דשא קצור ,ועלים יבשים על מנת שהחומר ירקב
לאט ויאפשר ניקוז טוב ואוורור לערמת הקומפוסט בערך בגובה  22ס"מ.
מעל הגזם יש להוסיף לסירוגין כמות של פסולת אורגנית ביתית ומעליה חומר " יבש "
כמו גזם גינה נסורת  ,דשא  .שילוב של חומר רטוב וחומר יבש יעיל לפעילות פירוק הזבל
לקומפוסט.
ערמת הקומפוסט צריכה להיות לחה  ,לא רטובה מדאי ולא יבשה  ,במידה והערימה
יבשה יש להוסיף מים.
רצוי לערבב את הערימה המצטברת במיכל באמצעות קלשון אחת לשבוע  ,הערבוב יצור
אוורור טוב יתר המזרז את תהליך יצור הקומפוסט.
בזמן היווצרות הקומפוסט הפסולת האורגנית פולטת חום עד  02מעלות  ,היווצרות חום
מעידה על כך שהתהליכים מתקדמים כראוי לקראת יצירת קומפוסט בשל.

מתי הקומפוסט מוכן ?
לאחר כששה חודשים מתקבל קומפוסט מוכן אשר צבעו הופך חום שחור וריחו כריח אדמה לאחר
גשם.
הקומפוסט מתפורר בקלות אין סביבו זבובונים והוא ללא ריח לוואי .
את הקומפוסט ניתן להוציא מהדלת התחתונה של הקומפוסטר ולפזר בגינה וכן ניתן לאכסנו
בשקים מאווררים או בערמה במקום מוצל ,את הקומפוסט הבשל ניתן לשמור לתקופה ארוכה.

מה לא מכניסים לקומפוסט ?
פסולת אורגנית מהחי :עצמות ,שאריות בשר ,דגים ,שומן ,פגרי חיות ,הפרשות כלבים.
כמויות גדולות של מחטי אורן ,עשבים שרוססו בקוטלי חרקים,
חומרים שאינם אורגניים ,כגון :מתכות ,פלסטיק ,זכוכית ,סוללות ועוד ....

בעיות ופתרונות
 .1ערמה שאינה מתחממת מעידה על עודף רטיבות או חוסר רטיבות.
עודף רטיבות  -להוסיף חומר יבש ולערבב .חוסר רטיבות  -להוסיף מים.
 .2ערמה בעלת ריח רע יש להוסיף חומר יבש ולהפוך בעזרת קלשון.
 .3ערמה בעלת ריח של אמוניה מעידה על עודף חומרים ירוקים ורטובים וחוסר אוורור
יש להוסיף חומר יבש ולערבב.
 . 4ערמה עיסתית ורטובה  -יש להוסיף חומר יבש ולערבב.

עצות









אחת לשבוע מומלץ לערבב את השכבה העליונה בקלשון  -לא חייבים.
כדאי להשתמש בשני פחים במטבח ולהפריד את הפסולת מיד ,אחת ליום לשים את
הפסולת האורגנית בקומפוסטר ,לחילופין ניתן להשתמש בקערה שתונח על השיש
לקליטת הפסולת האורגנית או שקית ניילון.
כדאי למקם ליד הקומפוסטר ערמה של פסולות גינה יבשה לשימוש בעת הצורך.
ככל שמרכיבי הפסולת האורגנית יהיו קטנים יותר תהליך הפרוק יהיה מהיר יותר.
ניתן להוסיף מדי פעם שכבת אדמה דקה בין שכבות הפסולת.
כמות הקומפוסט שתצא מהאשפה הביתית הממוצעת אינה גדולה אך מספיקה לגינה.
נפח הפסולת הביתית וגזם הגינה קטן בצורה משמעותית בתהליך הקומפוסטציה.
תמיד יהיו בתוך הקומפוסטר מעט זבובונים.

ההנחיות נראות קשות ומסובכות אולם ההפעלה קלה ופשוטה  -לא להתייאש!

תושבי המועצה המעוניינים לקנות קומפוסטר במחיר מסובסד ,יפנו
למחלקה לקיימות ואיכות הסביבה במועצה 22-6655564

בהצלחה !

