Проект на MOVE.BG и Градски експериментариум
Този наръчник е продукт на сътрудничеството между MOVE.BG и Градски
експериментариум. Заедно искаме да покажем, че да живеем поприродосъобразно в градска среда е лесно и приятно. След 4 успешни
работилници за компостиране, събираме най-необходимата информация, за
да споделим с още повече хора как да компостираме вкъщи бързо, лесно и
забавно.
Както Бил Молисън, създател на Пермакултурния дизайн, е казал: “Докато
проблемите в света стават все по-сложни, решенията им остават срамно
прости.”
Вдъхновени от тази философия за устойчив начин на живот, знаем, че
компостирането е чудесен начин да си припомним връзката ни със Земята,
независимо в града или извън него, да възпитаме здравословни навици и
уважение към природата в себе си и децата ни и не на последно място – да
обърнем внимание на храната, която консумираме.
Затова ви приветстваме: Добре дошли във вселената на компостирането!
Потегляме на скоростно пътешествие, което:
Ще промени представата ви за “отпадък”
Ще ви изясни що е то “компостиране”
Защо е важно
Как да го прилагате в домашна среда
Готови ли сте?

Какво е компостиране?
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Какво компостираме у дома?
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Как да си направим компостер у дома?
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Какво компостираме?

5

Compost happens
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Кои са другите важни фактори при
компостирането?
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Какво друго да правим, за да се грижим
добре за компостера?
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Имате още въпроси?
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Компостерите на нашата общност
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Компостирането е адаптиран процес на естествено почвообразуване,
който взаимстваме от мъдростта на природата да образува почва, за да се
саморегулира и самовъзстановява.
Ние – хората, правим нещата по-просто и в по-малък мащаб. Компостирането
е процес на разграждане/рециклиране на органична материя (растителна
маса, хранителни остатъци и др.), при който се получава богата на хранителни
вещества почва, т.нар. хумус. Готовият компост се използва за наторяване на
земеделски култури и растения, за подхранване на бедна или възстановяване
на изтощена почва.
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Клонка по клонка, лист по лист, сезон след сезон
природата прави лазаня от органична материя
Подреждането на азотни (мокри и свежи) и въглеродни
(сухи и шлюпкави) съставки на слоеве имитира
годишния сезонен оборот на органична материя в
природата - пролетта и лятото са сезоните, в които
върху земната покривка се трупат предимно азотни
компоненти, а есента предлага обилна покривка от
въглеродни съставки. Зимата е моментът, в който
всички компоненти се свързват в нов почвен слой,
от който на пролет растения се радват на нужните
хранителни вещества и продължат развитието си.
Този процес най- лесно наблюдаваме в горите, където
ако заровим пръсти в почвата ще открием, че на
повърхността има няколко слоя органична материя, в
различни етапи на компостиране.
Идея: Изследвайте горския килим по време на разходка
сред природата.
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Много просто! Само трябва да следвате инструкциите и няколко прости правила,
свързани с баланса на органичния отпадък. С времето, сприятелявайки се с
компостната кофа, ще надградите и уменията си за компостиране.
Това е като да посрещнете нов домашен любимец у дома!
Ние сме винаги на разположение за консултации.
Също така можете да черпите опит и вдъхновение от нашата онлайн общност.
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Намерете контейнер с размери и форма, подходящи за вашия дом.
Кофите, които ние използваме, можете да откриете в повечето
магазини за домашни потреби.
Размерът на вашия контейнер определете в зависимост от
количеството органичен отпадък, произвеждано у дома. Колкото
повече, толкова по-голям контейнер.
Направете дупки по продължението на контейнера с помощта на
винтоверт или друг остър предмет (например шило). Оставете
непробито разстояние – 7 до 10 см от дъното на компостера заради
водата, която се отделя в процеса на компостиране.
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Застелете дъното на кофата с клони, за да направите дренаж.
Той е необходим, защото в процеса на компостиране естествено
се създава кръговрат на водата – кондензация по капака и
стените. Ако няма дренажна система, то най-долният слой на
компостната купчина ще се превърне в мини блато, което не е
търсения ефект.

Наредете слой картон върху клоните. Той играе ролята на
основа - “основната скала”- върху която правим нашата лазаня
от органична материя (компостната купчина).
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1
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Посипете картона с две-три шепи горска почва или вземете готов
компост от приятел или нашата общност. По този начин каним
нашите добри приятели – микроорганизмите в компостера. Те са
онези малки вълшебници, които вършат тежката работа в процеса
на компостиране.
Сега започва сериозната част в нашето приключение!
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Отпадъците, които компостираме се
разделят на:
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“Зелени” отпадъци,
богати на (N)
“Кафяви” отпадъци,
богати на въглерод (C)
Зелените са тези съставки, които са
свежи и влажни, а кафявите - са сухи
и ронливи.

N

Стайни и градински цветя
Остатъци от плодове и зеленчуци
Окосена трева
Утайка от кафе
Чай (насипен или в
биоразградими торбички)
Цитруси в малки количества
Оборска тор
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C

Изсушена трева и слама
Дървесина и дребни клони
Хляб и макаронени изделия
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Черупки от яйца
Картон, хартия
Тютюн
Кореноплодни зеленчуци

Животински продукти /месо и
млечни продукти/
Храна, преминала термична
обработка (в големи количества)
Мазнини
Плодове и зеленчуци, при които
гниещият процес е над 70% (заради
риск от патогени и заразяване на
компоста с тях)
Цитруси в големи количества

8

Магията на компостирането се случва при правилно съотношение азот/
въглерод. Например, ако за кафявата маса използвате талаш (както
препоръчваме), съотношението азот/въглерод трябва да е 1/1. С други думи,
посипвате шепа органичен отпадък с шепа талаш.
В случаите, когато за кафява маса използвате картон, хартия, салфетки, сухи
листа и т.н., съотношението азот/въглерод трябва да е 3/1.

За да ускорим процеса на компостиране и да оползотворим максимално
пространството в компостера, препоръчваме да нарязвате, смилате (в блендер)
или настъргвате кухненските и градинските отпадъци. Размерът на частиците е
един от основните фактори, който влияе за бързото и безпроблемно протичане
на процеса. От изключително значение е размерът на кафявите остатъци, тъй
като се разграждат по-бавно. Затова колкото по-дребни, толкова по-добре.
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Както за нашата диета, така и за тази на компостера, важи правилото – колкото
по-разнообразна, толкова по-полезна. Не се притеснявайте, ако нямате талаш,
и се налага да използвате различен вид материали за кафява маса.

Както споменахме по-горе, в кофата се
създава естествен кръговрат на водата. Тя се
отделя от органичния отпадък, богат на азот.
Компостната купчина трябва да наподобява
на влажност току-що изстискана гъба за
миене.

Микроорганизмите, които се грижат за
компостирането, са аеробни организми тоест, дишат кислород. Затова е необходимо
да разбърквате съдържанието в кофата
периодично, така че то да се придвижва
въздух към по-долните слоеве.

Когато кофата се напълни до половината,
в нея естествено възниква топлина. Тя
може да бъде усетена като задържите длан
на повърхността. Този процес е резултат
отвъзникналите колонии микроорганизми,
които отделят топлина при разграждането на
органичната материя.
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Преди всяко поставяне на нова органична маса, съдържанието в компостера
се разбърква. Разбърквайте около два пъти седмично, дори и да не добавяте
органичен отпадък. Използвайте градинска лопатка, дървена лъжица, пръчка,
голи ръце или открийте своя най-удобен инструмент! Разбъркването на
компоста започва след като обемът му нарасне до средата на кофата.
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За улеснение използвайте преходен съд, в който да събирате органичния
отпадък. Така няма да се налага всеки път да се разхождате до компостера
(зависи, разбира се, къде го държите). За преходен съд използвайте
въображението си – мини кофа за кухненския плот, кутия за храна, отрязана
кутия от сок (например от мляко) и т.н.

Тъй като “зелените” отпадъци се разграждат по-бързо от “кафявите”,
съществуват две основни форми на дисбаланс в съотношението зелена маса/
кафява маса.
Когато преобладава “кафявата” материя, в компостера е сухо и процесът не се
случва. Няколко пъти добавяйте само “зелена” материя и разбърквайте, за да
смесите добре отделните съставки.
Когато преобладава “зелена” материя, в компостера е прекалено влажно и
хранителните отпадъци ферментират. Тогава се увеличава и количеството
на образувания амоняк – газ с неприятна миризма. Добавете шепи “кафява”
материя и разбъркайте. Оставете капака на компостера отворен за известно
време, за да се изпари излишната влага.
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Възможно е да се завъдят дребни мушици, мухъл, фунги в компостера. Тези
организми са част от флората, която извършва компостирането. Важно е обаче
да ги държим под око! В нашата фейсбук група “Компостирай у дома с Градски
Експериментариум” в полето файлове ще откриете няколко мини наръчника, в
които подробно сме описали какво да правите в тези ситуации.

Крайната фаза на компостиране се нарича “зреене”. Тя настъпва, когато
температурата в компостера постепенно започне да спада, а обемът намалее
значително и не можем да разпознаем отделните съставки . С други думи
в кофата е налична кафява смес, която има вид на земя и мирис на гора.
Обикновено това се случва в рамките на шест до осем седмици при подходящи
условия, редовно разбъркване и нарязани съставки.
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Важно: За да настъпи пълноценна фаза на зреене е необходимо да не добавяме
нова органична материя в компостера. Когато кофата се напълни, оставете я
настрани и я проверявайте и разбърквайте по веднъж на седмица. Тогава е
време да си вземете (направите) втори компостер.

Условията във всеки дом са уникални, затова и поведението на компостната
кофа също е уникално. Събирайте информация – снимки и записки за промените
в кофата – влажност, мирис, наличие на мухъл, мушици и т.н. При необходимост
от консултация, тази информация ще има ключово значение за определянето
на адекватни мерки. Гледайте на компостера като на жив организъм!

Ако държите компостера на тераса/балкон, през лятото го пазете от
продължителни и преки слънчеви лъчи. През зимата не се притеснявайте, че
навън е твърде студено, микроорганизмите заспиват и затова процесът се
забавя значително.
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Всяко домакинство е различно. Повечето хора предпочитат отворено
пространство на тераса или балкон. Тъй като при правилна грижа компостът
не мирише, можете да експериментирате и с други места в дома си. Колкото
по-близо до кухнята ви, толкова по-практично.

В цеховете и работилниците за дървени материали и мебели, където талашът
е отпадък. Открийте своя източник на този ценен ресурс или се свържете с нас
– ние организираме ежемесечен пункт за талаш в нашата общност.
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Можете да го използвате за наторяване на градини и растения. Погрижете се за
възстановяването на органичната материя в почвата на дърветата и зелените
площи в града, дайте го на приятели, на Градски експериментариум или на
градските градини в София.
Когато преоткриваме или тепърва намираме мястото на компостирането в
ежедневието си – въпроси възникват непрестанно. Затова следете страницата
ни за събития, свързани с обмен на знание и опит, както и смело публикувайте
снимки, полезна информация, въпроси и успехи в групата ни във фейсбук!
Благодарим ви за ентусиазма и желанието да приветствате нов член в дома си
– компостера! Вярваме, че заедно направихме първите стъпки да го разберем
и да открием мястото му в нашия начин на живот. За нас е удоволствие да
споделяме любов и уважение към природата и хората!
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