ПРОДУКТИ ЗА ХИГИЕНА
на котешки тоалетни, клетки на птици и гризачи
for rodents, cats and birds

HYGIENIC MATERIALS

Компостиране
Компостирането е разлагане на растителни отпадъци за да се получи тъмна, подобна на пръст
маса, идеална за подхранване на домашни растения или за обогатяване на почвата в градината. Това е
чудесен начин да се уползотворят отпадъците в двора или кухнята.
Доброто компостиране е въпрос на създаване на подходящи условия за развитието на
микроогранизмите. Компостирането се случва благодарение на милиарди микроогранизми /гъби,
бактерии и т.н./, които се хранят с отпадъците от двора и кухнята. Ако купчината е добре направена,
червеи, насекоми и други животинки ще им помогнат. Съвсем като жив организъм тя се нуждае от
въздух, вода и храна.

Въздух
Компостиращите микроби са аеробни. Важно е в купчината да има много места за достъп на
въздух. Някои отпадъци, като окосената трева, се сбиват по-лесно и не пропускат достатъчно въздух.
Други, като сламата, пропускат много въздух. Редуването на двата вида или периодичното обръщане на
цялата купчина стимулира разграждането.

Вода
Идеалната купчина за компостиране трябва да е мокра колкото изстискана домакинска гъба. Ако
купчината е твърде суха микробите ще се развиват по-бавно. Ако е твърде мокра отпадъците ще са
твърде тежки и няма да пропускат въздух. При добавяне на сухи отпадъци, като слама и сухи листа, е
добре да се добави вода.

Храна
Има два основни вида храна за компостирането.
“Кафява” – това са сухи отпадъци като слама, сухи плевели, есенни листа, стърготини, талаш,
органични постелки за гризачи и котешка тоалетна. Те съдържат дълги вериги от въглехидратни
молекули. Те са основен източник за компостиращите микроогранизми.
“Зелена” – това е пресен растителен материал – плевели, отпадъци от плодове и зеленчуци, зелени
листа, утайка от кафе, използвани пакетчета чай, животински тор и т.н. Те съдържат много азот. Азотът
е основен елемент на аминокиселините и протеините, и изключително важен за размножаване на
микроогранизмите.
Добра смес от “кафява” и “зелена” е най-добрата храна за компоста.

Кога е готов компостът?
Готовият компост е тъмен на цвят и мирише на пръст. В него е трудно да се различат заложените
отпадъци.

За какво се използва компостът?
Като тор за градината, ливадата и около дърветата.
Като “чай” от компост. За млади растения и растения в саксии е най-добре да се направи смес от равни
части вода и компост. След няколко дни водата се отлива и се използва като течен тор. Остатъкът се
използва като обикновен компост.

Компостът е по-добър за почвата от торовете защото:
1.
2.
3.
4.

Добавя огранични вещества, които подобряват поемането и задържането на вода.
В песъчливи почви играе ролята на гъба за водата.
В глинести почви подобрява порьозността и циркулацията на вода и въздух.
Добавя полезни микроорганизми.

Какво да се компостира?
Окосена трева
Сено

Кухненски отпадъци – остатъци от плодове и зеленчуци, пакетчета чай, утайка от кафе, черупки от яйца
и др. Трябва да се избягват отпадъци от животински продукти.
Есенни листа
Слама
Плевели
Талаш и стърготини
Използвани органични постелки за дребни животни и котки

Какво не трябва да се компостира?
Болни растения
Човешки екскременти
Месо, кости и други животински продукти
Многогодишни плевели, които не са добре изсушени предварително.

