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Ինչ է կոմպոստավորումը

Կոմպոստավորման հիմնական եղանակները 

Կոմպոստավորումը  բնական գործընթաց է, որի ժամանակ 
թթվածնի առկայությամբ բակտերիաների, միջատների, որդերի 
օգնությամբ տեղի է ունենում օրգանական մնացորդների քայքայման 
բնական գործընթաց: Կոմպոստավորման արդյունքում օրգանական 
մնացորդները վեր են ածվում օրգանական միացություններով 
հարուստ պարարտանյութերի:

Անաէրոբ կոմպոստավորում: Անաէրոբ նշանակում է «թթվածնի  
բացակայության պայմաններում ընթացող», այսինքն, անաէրոբ 
կոմպոստավորման դեպքում  օրգանական նյութերի քայքայման 
գործընթացը տեղի է ունենում թթվածնի ամբողջական կամ գրեթե 
ամբողջական բացակայության պայմաններում: 

Աէրոբ կոմպոստավորում: Աէրոբ կոմպոստավորումը տեղի 
է ունենում թթվածին բավարար քանակի առկայությամբ: Այս 
գործընթացի ընթացքում  օրգանական նյութերի քայքայումը 
կատարվում է աէրոբ միկրոօրգանիզմների մասնակցությամբ, 
ձևավորելով կայուն վերջնական արտադրանքը:
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Կոմպոստավորման համար պիտանի նյութեր

Օրգանական ծագման կենցաղային աղբ, խոհանոցային և սննդային 
թափոններ, Թարմ գոմաղբ և թռչնաղբ, տերևներ, մանրացրած 
ճյուղեր, ծղոտ, կեղև, խոտ, թեփ, թուղթ, ստվարաթուղթ, բամբակե 
գործվածք, փայտի մոխիր:

Չոր և խոնավ նյութերը դասավորել շերտ առ շերտ, ածխածնի 
բարձր պարունակությամբ նյութերը (արմատ, տերևները, ծղոտ, 
թեփ, տաշեղներ, թուղթ, ստվարաթուղթ, կտոր) պետք է խառնել 
կամ շերտ առ շերտ դասավորել  ազոտի բարձր պարունակությամբ 
օրգանական նյութերի (գոմաղբ, ծերտ , խոտ, խոհանոցը եւ սննդի 
թափոնների) հետ կամ ջրել միզանյութով: Խոշոր օրգանական 
մնացորդները (ճյուղեր) ցանկալի է մանրացնել,  թեփը, տաշեղները 
պետք է խառնել, կամ շերտ առ շերտ դասավորել, նախօրոք 
հավաքած չոր խոտի հետ` նեխման պրոցեսները կանխելու համար: 

Կոմպոստավորման գործընթացները լավագույնս  ապահովելու 
համար պետք է պահպանել հետևյալ կանոնները:

Qetino2
Записка
ამ სიტყვაში ბოლო ასო არ არის საჭიროაი ეს ასო- ը 

Qetino2
Записка
ამ სიტყვაშიც არ არის საჭირო ბოლო ასო. ეს ასო არის - ը ორივე ადგილზე ერთნაირი ასოებია მოსაცილებელი
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Կոմպոստավորման 

Տեղի ընտրություն կոմպոստի կույտի համար 

Կոմպոստավորումը նպաստում է  թափոններից  օրգանական 
պարարտանյութերի ստեղծմանը: Այն քիմիական 
պարարտանյութերի առավել հաջող այլընտրանք է և հանդիսանում 
է  հողի բարելավման քիչ ծախսատար միջոց: Կոմպոստավորումը 
խթանում է բույսերի աճը, այն բարելավում է հողի կառուցվածքը, 
բույսերին ապահովում է սնուցիչներով, պահպանում է հողում 
խոնավությունը, պայմաններ է ստեղծում մրգերի եւ բանջարեղենի 
հասունացման համար: Կոմպոստավորումը նպաստում է շրջակա 
միջավայրի պահպանությանը, նվազեցնելով թափոնների քանակը,  
քիմիական պարարտանյութերի օգտագործումը և, դրանով 
ստորերկրյա ջրերի աղտոտումը: Այս գործընթացը  նվազեցնում է 
նաև այգուց տեղափոխվող թափոնների քանակը: 

Կոմպոստի կույտը պետք է գտնվի մի վայրում, որին, նույնիսկ 
վատ եղանակին, հեշտ կլինի մոտենալ ինչպես տան, այնպես էլ 
այգու կողմից: Լավ է, եթե կույտը գտնվում է ջրի աղբյուրին մոտ: 
Կոմպոստի կույտը պետք է տեղադրված լինի անմիջապես գետնին: 
Եթե տարածքը ծածկված է խոտով, այն պետք է հնձել:
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Կոմպոստացման համար պիտանի նյութերը

Կոմպոստացման նյութերը լինում են դարչնագույն և կանաչ: 
Կանաչ նյութերը հարուստ են ազոտով և ջրով:  Դարչնագույն 
նյութերը հարուստ են ածխածնով: Ածխածնի և ազոտի նորմալ 
հարաբերակցություն ապահովելու համար պետք է հավասարաչափ 
խառնել  դարչնագույն և կանաչ նյութերը.

Կանաչ նյութեր

Խոհանոցի մնացորդներ: Խոտ և այգու մնացորդներ: Թռչնաղբ: 
Գոմաղբ: Մրգային ճզմվածքներ և մնացորդներ:

Դարչնագույն նյութեր

Թափված տերևներ: Հացահատիկ և ծղոտ: Փայտի կտորներ և թեփ: 
Բնափայտի կեղև. Գարու, աշորայի և ցորենի ցողուններ. Թուղթ:

Լավագույն կոմպոստ ստացվում է կանաչ և չոր բույսերի 
խառնուրդից: 
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Հաջող կոմպոստավորման սկզբունքները

Կոմպոստի կիրառումը

Կոմպոստի օգտագործումը

Ապահովել ածխածնի և ազոտի հավասար բաղադրությունը. 
Տրամադրել անհրաժեշտ ծավալ (0.75 մ 3 - 3.5 մ 3). Փոքրացնել 
մասնիկների չափերը և ապահովել նյութերի խառնվելը 
(իդեալական չափը 2-10 սմ). Ապահովել օդի և ջրի հավասար 
բաղադրությունը (ինչպես թաց սպունգ). Հետևել կոմպոստացման 
գործընթացին (ջերմաստիճանին, խոնավությանը օդի մոտքին, 
հոտին)

Հողի բարելավում: Հողը ծածկել 6 - 8 սմ հաստությամբ կոմպոստով: 
Խառնել այն հողի 15 – 30սմ-անոց շերտի հետ: Կոմպոստի 
ավելացման հաճախականությունը և  ծավալը կարող են  լինել 
տարբեր`  կախված աճող մշակաբույսից:

Որպես ցանքածածկ կամ բույսերի ոչ արմատային սնուցում: 
Հողի բերրիությունը բարձրացնելու համար:  «Կոմպոստային 
թեյի» պատրաստման համար: Թունաքիմիկատներով կամ ծանր 
մետաղներով աղտոտված հողի ռեկուլտիվացիայի համար: 

Մուլչավորում: Ճնշում է մոլախոտերի աճը: Նվազեցնում է  
հողից գոլորշացումը: Նվազեցնում է  հողում  ջերմաստիճանի 
տատանումները: Ապահովում է բույսերին օրգանական սննդարար 
նյութերով:
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Կոմպոստի հորի կառուցվածքը

Կոմպոստի հորի կառուցման օրինակներ

Կոմպոստի հորեր փայտե տախտակներով           

Կոմպոստի հորեր 
մետաղալարերով           

Կոմպոստի ժամանակակից արկղեր

Փայտե տախտակներ. Անհրաժեշտ նյութեր: 4 փայտյա 
տախտակներ 1 MX 1 MX 1 մ չափերով, 32 մեխ կամ մետաղալար: 
4 ամրակ: Ցանցից պատրաստված կոմպոստի արկղ: Անհրաժեշտ 
նյութեր: Մետաղալարե ցանց`խորշերի չափերը 2.5 - 5 սմ: Ցանցի 
անհրաժեշտ երկարությունը 3.5մ-ից ոչ պակաս, լայնությունը` 
1-1.2մ, 2 փայտե ձողեր`  100-120 սմ х 5 սմ х 2,5սմ չափերով, 2 
կեռիկներ կամ այլ հարմարանք, որը հնարավորություն կտա կապել 
երկու ծայրերը միասին:
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