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შესავალი 
კომპოსტირება – არის ორგანული ნარჩენების გადამუშავების ბუნებრივი მეთოდი. 

კომპოსტირება წარმოადგენს ორგანული ნარჩენების დაშლის პროცესს, რომელიც მი-
მდინარეობს მაღალ ტემპერატურაზე (650C) და ნესტიან გარემოში, დიდი რაოდენობის 
სხვადასხვა ორგანიზმების მეშვეობით. ამ ორგანიზმების საქმიანობისა და კვების შედე-
გად ხდება საკომპოსტე ნედლეულის გადამუშავება სასუქად.

კომპოსტი არის ორგანული მასალის კომპოსტირების ოპერაციის საბოლოო პრო-
დუქტი. კომპოსტი წარმოადგენს ორგანული მასალების სრული ან ნაწილობრივი და-
შლის შედეგად წარმოქმნილ მარცვლოვან და ნაყოფიერ მასას, რომელიც შეიძლება გა-
მოყენებულ იქნეს ნიადაგის ნაყოფიერების გასაუმჯობესებლად. 

ბიოლოგიური მასალის დაშლა ბუნებრივი პროცესია. ბიოდეგრადირებადი ნარჩე-
ნებისგან კომპოსტის წარმოებას ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ჩინეთში ეს მეთოდი ჩვენს 
წელთაღრიცხვამდე დიდი ხნით ადრე გამოიყენებოდა. კომპოსტირების პროცესის სწო-
რად წარმართვის მიზნით აუცილებელია მისი მთავარი პრინციპების კარგად გაგება. 

მცენარეული ნარჩენების კომპოსტირება არის მიკროორგანიზმების მიერ ნარჩე-
ნების დაშლისა და ისეთ სტაბილურ მასალად გარდაქმნის პროცესი, რომელიც შეიძლება 
გამოყენებული იქნეს სოფლის მეურნეობაში. 

ნარჩენების კომპოსტირების მიზანია: 

 ● ნაგავსაყრელზე განსათავსებელი ნარჩენების რაოდენობის შემცირება;

 ● სარეალიზაციო მასალის მიღება, რომელიც, მახასიათებლების მიხედვით, გამო-
იყენება სოფლის მეურნეობასა ან ტერიტორიების კეთილმოწყობის სამუშაო-
ებში;

 ● ნარჩენების რეციკლირებასა და აღდგენასთან დაკავშირებული კანონმდებლო-
ბის შესრულება.

კომპოსტი მცენარეებისათვის საჭირო საკვები ნივთიერებების ყველაზე მნიშვნე-
ლოვან წყაროსა და ნიადაგის მდგომარეობის გაუმჯობესების საუკეთესო საშუალებას 
წარმოადგენს. კომპოსტირების სისტემები განვითარებად ქვეყნებში შეიძლება მარტივი 
იყოს, ხოლო განვითარებული ტექნოლოგიების მქონე სახელმწიფოებში – მექანიზებული 
და უფრო დახვეწილი. განვითარებადი ქვეყნებისთვის ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების 
კომპოსტირებას ბევრი სარგებელი მოაქვს: აღჭურვილობისა და ექსპლუატაციის და-
ბალი ხარჯი, გარემოსდაცვითი უსაფრთხოება და სასარგებლო პროდუქტის მიღება.  

საკომპოსტე მასალის გროვისთვის ოპტიმალური პირობების შესაქმნელად და კა-
რგი ხარისხის საბოლოო პროდუქტის – კომპოსტის მისაღებად ძალიან მნიშვნელოვანია 
კომპოსტირების პროცესის მონიტორინგი.
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რესურსების

მართვა

ბოსტნეული

მომხმარებელი 

კომპოსტი

კომპოსტირების ობიექტი

მწვანე ნარჩენების 
სეპარირებული 
შეგროვება

ნახ. 21: რესურსების მართვა
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1. ზოგადი ინფორმაცია კომპოსტისა
და კომპოსტირების შესახებ
1.1. რა არის კომპოსტი

მუნიციპალური ნარჩენების უდიდეს ნაწილს ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები წა-
რმოადგენს. ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების (სამზარეულოს ნარჩენები, ბაღის ნარჩე-
ნები, ქაღალდი, მუყაო, ბუნებრივი ქსოვილი და ხე) ნაგავსაყრელზე განთავსება, არა-
სასურველია, ვინაიდან ამ სახის ნარჩენები წარმოქმნიან აირებს (მათ შორის მეთანს, 
რომელიც არის ძლიერი სათბურის აირი და ამასთან – ფეთქებადი და სახიფათო) და არ-
ღვევენ ნაგავსაყრელის სტაბილურობას. 

როგორც წესი, მცენარეული ნარჩენები ნაგავსაყრელზე იყრება ან იწვება. ეს პრო-
ცესები გარემოსათვის საზიანოა, ვინაიდან გამოიყოფა მავნე აiრები, ბინძურდება ჰა-
ერი, ნიადაგი და მიწისქვეშა წყალი. 

კომპოსტირება არის ნარჩენებში არსებული ორგანული მასალის აღdგენა მისი 
დამუშავების მიზნით.

კომპოსტი არის ორგანული მასალის კომპოსტირების ოპერაციის საბოლოო პრო-
დუქტი. კომპოსტი წარმოადგენს ორგანული მასალების სრული ან ნაწილობრივი და-
შლის შედეგად წარმოქმნილ მარცვლოვან და ნაყოფიერ მასას, რომელიც შეიძლება გა-
მოყენებულ იქნეს ნიადაგის ნაყოფიერების გასაუმჯობესებლად.

1.2. კომპოსტირების დადებითი და უარყოფითი მხარეები 

კომპოსტირების მთავარი დადებითი მხარეები შემდეგი ასპექტებისგან შედგება:

 ● კომპოსტი საუკეთესო მულჩა და ნიადაგის საუკეთესო ბუნებრივი დანამატია. 
მისი გამოყენება მინერალური სასუქების ნაცვლად შეიძლება;

 ● კომპოსტის გამოყენების შედეგად უმჯობესდება ნიადაგის სტრუქტურა, 
ტექსტურა, აერაცია და წყლის შეკავების უნარი. ის ზრდის ნიადაგის ნაყოფიე-
რებას და ხელს უწყობს მცენარის ფესვთა სისტემის განვითარებას;

 ● კომპოსტის ორგანული მასალა წარმოადგენს მიკროორგანიზმების საკვებს, 
რომლებიც ნიადაგის სიჯანსაღეს უზრუნველყოფენ;

 ● კომპოსტი ამცირებს ნაგავსაყრელებიდან წარმოქმნილ დაბინძურებას;

 ● ხელს უწყობს ნიადაგებში pH-ის ნეიტრალიზაციას;

 ● აზოტი, კალიუმი და ფოსფორი ბუნებრივად წარმოიქმნება მიკროორგანიზმე-
ბის მიერ, ამიტომ ნიადაგში დანამატების ან ამ ნივთიერებებიდან სულ მცირე 
რამდენიმე ნივთიერების შეტანა საჭირო აღარ არის;

 ● კომპოსტირება ნაკელში არსებულ აზოტს უფრო სტაბილურ ორგანულ ფო-
რმებად გარდაქმნის; იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ამ პროცესში აზოტის 
გარკვეული რაოდენობა იკარგება, დარჩენილი აზოტი ამიაკის სახით უფრო 
მდგრადია და ნაკლებად ექვემდებარება გამორეცხვას;
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 ● კომპოსტირების პროცესში წარმოქმნილი სითბო ამცირებს ნაკელში არსე-
ბული სარეველების თესლების რაოდენობას; 

 ● კომპოსტის გამოყენება ამცირებს სოფლის მეურნეობიდან წარმოქმნილ დი-
ფუზიურ დაბინძურებას;

 ● იმ ნიადაგებში, რომლებშიც სასუქის სახით მხოლოდ კომპოსტის შეტანა ხდება, 
მაისი-სექტემბრის პერიოდში მცენარეთა საკვები ნივთიერებების სიჭარბეა, 
ხოლო წლის დანარჩენ დროს – სიმცირე. ამ დროს აუცილებელია მინერალური 
სასუქების შეტანა;

 ● მეცხოველეობის ფერმების რაოდენობის ზრდის ფონზე ნარჩენები სერიოზულ 
პრობლემას წარმოადგენს, განსაკუთრებით იმ ფერმებში, რომლებიც დიდი 
რაოდენoბით საკვებს ყიდულობენ, ან არა აქვთ ნარჩენების დასაწყობების 
საკმარისი ფართობი, ისეთი ფერმების შემთხვევაში, რომლებიც მჭიდროდ 
დასახლებულ ტერიტორიებზე მდებარეობენ; პრობლემას წარმოადგენს ნაგა-
ვსაყრელებზე წარმოქმნილი გამონაჟონი, რომელიც მიწისქვეშა წყალს აბინ-
ძურებს. კომპოსტირებას ყველა ამ პრობლემის შემსუბუქება შეუძლია. კომპო-
სტირება ნუტრიენტებს უფრო მდგრად ფორმებად გარდაქმნის, რომლებიც 
გაჟონვას ნაკლებად ექვემდებარება; 

 ● უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას მეცხოველეობის ფერმების ირგვლივ და იმ 
ტერიტორიებზე, სადაც კომპოსტირების პრაქტიკა არსებობს; 

 ● წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნარჩენების რეციკლირე-
ბის ეფექტიან მეთოდს;

 ● მეცხოველეობის ფერმების გარშემო დაგროვებული დიდი მოცულობის მქონე, 
სველი და რთულად ტრანსპორტირებადი მასალის გარდაქმნა უფრო მცირე 
მოცულობის, ადვილად ტრანსპორტირებად, უსუნო და დაავადებების გადა-
მტანებისაგან თავისუფალ პროდუქტად, რომელიც ხელს უშლის ნიადაგში და-
ავადებებისა და მავნებლების გავრცელებას, ადვილად შესანახია, არ იზიდავს 
ბუზებს და აფერხებს სარეველების განვითარებას და რომლის შეტანა შესაძ-
ლებელია ნიადაგში ნებისმიერ ხელსაყრელ დროს;

 ● საბოლოო პროდუქტი მცენარეებისათვის სასარგებლო ნივთიერებებს უფრო 
რთულად გასცემს და მისი გამოყენება უფრო დიდი ხნის განმავლობაში შეიძლება;

 ● კომპოსტირების შედეგად მიიღება ღირებული სასუქი სოფლის მეურნეობი-
სათვის, განსაკუთრებით ბოსტნეულისა და ყვავილოვანი კულტურებისთვის, 
რომელსაც დიდი რაოდენობის ქიმიური სასუქების ჩანაცვლება შეუძლია;

 ● მიიღება პროდუქტი, რომელსაც შეუძლია სასოფლო-სამეურნეო მიწებში ორგა-
ნული მასალებისა და მიკროელემენტების დეფიციტის შემცირება, ნიადაგების 
ფიზიკური, და ბიოლოგიური მახასიათებლების გაუმჯობესება და გამოყენებული 
მინერალური სასუქებიდან ნუტრიენტების ათვისების მაჩვენებლების გაზრდა;

 ● ნარჩენების შემცირება ნიადაგის გაუმჯობესებასთან ერთად „ბუნებრივი“ გზით, 
რომელიც ენერგიის მცირე დანახარჯებთან არის დაკავშირებული, თუმცა მოი-
თხოვს კარგ მართვას, და ა.შ. კომპოსტირება არ ნიშნავს ნარჩენების მხოლოდ 
დაგროვებას და ნარჩენების რამდენიმე კვირაში „თავისთავად“ წარმოქმნას;
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 ● კომპოსტირება არის მეურნეობებიდან ზედმეტი ნუტრიენტების მოცილებისა 
და ნარჩენების მიერ დაკავებული ფართობების შემცირების საშუალება;

 ● კომპოსტის ნიადაგში შეტანა არსებული ტექნიკით არის შესაძლებელი;

 ● კომპოსტი აუმჯობესებს ნიადაგის მდგომარეობას და სტრუქტურას, მნიშ-
ვნელოვანი წვლილი შეაქვს ნიადაგში ორგანულ ნივთიერებების რაოდენობის 
ზრდასა და ეროზიის შემცირებაში; 

 ● კომპოსტი არის იდეალური სასუქი ბაღისთვის და განსაკუთრებით სასარგებ-
ლოა ნერგებისათვის, ვინაიდან ის აფერხებს სოკოს განვითარებას;

 ● კომპოსტი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბიოლოგიური ფილტრის მასალად;

 ● ნაგავსაყრელების საექსპლუატაციო ვადის გაზრდა ნარჩენების რაოდენობის 
შემცირების გზით;

 ● კომპოსტირებით შესაძლებელია სოფლის მეურნეობის ნარჩენებში არსებული 
ნუტრიენტებისა და ორგანული ფრაქციების ხელახალი გამოყენება ბაზარზე 
მოთხოვნადი ისეთი პროდუქტის შექმნის გზით, რომელიც ზრდის სასოფლო 
სამეურნეო პროდუქციის რაოდენობასა და ხარისხს. 

კომპოსტი ბაზარზე მოთხოვნადი პროდუქტია. მისი მომხმარებლები არიან მე-
ბაღეები, ბოსტნეულის მწარმოებლები, ლანდშაფტების დიზაინერები, დეკორატიული 
მცენარეების მწარმოებლები და სხვ.

როგორც სხვა მრავალი საქმიანობის შემთხვევაში, კომპოსტირებასაც ახლავს უა-
რყოფითი მხარეები. ესენია:

 ● კომპოსტირება საჭიროებს ფინანსურ სახსრებს, აღჭურვილობას, მუშაობასა 
და მართვას. თუ გამოვიყენებთ მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო იარაღებს, სა-
ჭირო იქნება მეტი შრომა. ამიტომ, დიდი და მსხვილი მეურნეობებისათვის მი-
ზანშეწონილია კომპოსტირების სპეციალური ტექნიკის შეძენა. 

 ● კომპოსტირებისათვის საჭიროა ტერიტორია: ნედლეულის და მიღებული 
კომპოსტის დასასაწყობებლად და კომპოსტირების პროცესის ჩასატარებლად 
საკმაოდ დიდი ფართობია საჭირო; 

 ● უსიამოვნო სუნი, პროცესის პირველ ფაზაში შეიძლება გაჩნდეს სუნი, კომპო-
სტირებას დაქვემდებარებული პროდუქტები ხშირად გამოყოფენ უსიამოვნო 
სუნს, განსაკუთრებით თუ პროცესის დაწყებამდე მათი დაყოვნება ხდება, 
ცალკეულ შემთხვევებში შესაძლებელია საჭირო იყოს სუნის საწინააღმდეგო 
ზომების მიღება; სუნის მიზეზი ასევე შეიძლება არასწორი მართვა იყოს;

 ● ამინდმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს კომპოსტირების პროცესზე: ცივმა და 
ნოტიო ამინდმა შეიძლება გაახანგრძლივოს კომპოსტირების პროცესი კომპო-
სტის გროვაში ტემპერატურის შემცირებისა და ტენიანობის გაზრდის შედე-
გად; ხანგრძლივმა თოვლის საფარმა შესაძლოა კომპოსტირების პროცესი სა-
ერთოდ შეაჩეროს;
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 ● საჭიროა მარკეტინგული კვლევის ჩატარება და მისი შედეგების გათვალისწი-
ნება, კერძოდ, პოტენციური მყიდველების გამოვლენა, რეკლამირება, რეალი-
ზაციის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება, აღჭურვილობის მართვა და პროდუქ-
ტის ხარისხის შენარჩუნება;

 ● შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს ნაკელიდან აზოტის დანაკარგებს; ხშირად 
კომპოსტში, ნედლ ნაკელთან შედარებით, ნაკლები აზოტია;

 ● კომპოსტი მცენარეებისთვის საჭირო ნუტრიენტებს ნელა გასცემს;

 ● კომპოსტირება შეიძლება ბიზნესსაქმიანობად ჩაითვალოს.

 

1.3. კომპოსტირებადი მასალები 

ბიოლოგიურ დამუშავებას (კომპოსტირებას) ძირითადად ნარჩენების შემდეგი სა-
ხეები ექვემდებარება:

 ● საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ნარჩენების ბიოდეგრადირებადი ფრაქცია;

 ● სამზარეულოს ნარჩენები, საზოგადოებრივი კვების ობიექტების ნარჩენები;

 ● მწვანე ნარჩენები (ბაღების, პარკების მცენარეების ნარჩენები, ფოთლები, ტოტები);

 ● ხე-ტყის დამუშავების შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენები;

 ● ცხოველების ნაკელი;

 ● სასოფლო-სამეურნეო ბაზრების ნარჩენები;

 ● ურბანული ჩამდინარე წყლების გაწმენდის შედეგად დარჩენილი ლექი.

ნარჩენების მექანიკური და ბიოლოგიური დამუშავება (კომპოსტირება) დამოკი-
დებულია ნარჩენების სახეობასა და მათი შეგროვების მეთოდზე.
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2. კომპოსტირების მეთოდები
ზოგადად, კომპოსტირება ორ ეტაპს მოიცავს:

 ● მექანიკური დამუშავება

 ● ბიოლოგიური დამუშავება (ფერმენტაცია). 

2.1. ფერმენტაცია

ფერმენტაციის პროცესში ნარჩენებში არსებული ორგანული ნაერთები ხელს 
უწყობენ ორ პარალელურ და ერთმანეთის საწინააღმდეგო მოქმედებას ნახშირბა-
დისა და აზოტის მონაწილეობით, რაც ბიოდეგრადირებადი მასალის მინერალიზაციას 
იწვევს. შედეგად, ერთი მხრივ, წარმოიქმნება ნახშირორჟანგი და ამიაკი, ხოლო მეორე 
მხრივ – ჰუმუსი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ნიადაგის ფიზიკური, ქიმიური და 
ბიოლოგიური თვისებების შესანარჩუნებლად.

2.1.1. აერობული ფერმენტაციის ხელშემწყობი ძირითადი ფაქტორები

ჰაერში არსებული ჟანგბადი. თეორიულად, მექანიკურად დამუშავებული საყო-
ფაცხოვრებო ნარჩენების ფერმენტაციისთვის აუცილებელი ჟანგბადის უზრუნველსა-
ყოფად საჭიროა 4,5-5 ლიტრი ჰაერი ერთ კგ მშრალ მასალაზე (45% ტენის მქონე)/ერთ 
საათში. სასურველია ჰაერის რაოდენობის გაზრდა. 

აერაციის უზრუნველყოფა სხვადასხვა სისტემით არის შესაძლებელი, კომპოსტი-
რების შერჩეული პროცესის მიხედვით:

 ● მარტივი აერაცია ღია სივრცეში მოთავსებული გროვების გადაბრუნებით;

 ● გროვებით კომპოსტირების შემთხვევაში ჰაერის მიწოდება პერფორირებული 
მილებით;

 ● ფერმენტაციის კამერებში ცივი ან ცხელი ჰაერის მიწოდებით;

 ● ფერმენტაციის კამერებში წნევის ოდნავ შემცირებით;

 ● ნარჩენების მუდმივად მორევა სპეციალური მოწყობილობებით.

შესაძლებელია სისტემების კომბინირებაც. 

წყალი. ნარჩენებში არსებული ორგანული მასალის რაოდენობის მიხედვით ფე-
რმენტაციისთვის ტენის ოპტიმალური შემცველობაა:

 ● იმ შემთხვევაში, თუ ნარჩენებში ორგანული მასალის შემცველობა <50%, ტე-
ნიანობა უნდა იყოს დაახლოებით 45%;

 ● იმ შემთხვევაში, თუ ნარჩენებში ორგანული მასალის შემცველობა >50%, ტე-
ნიანობა უნდა იყოს დაახლოებით 50-55%.

ფერმენტაციის პროცესის კონტროლის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სა-
კომპოსტე მასალის წვიმისგან დაცვა, ვინაიდან მაღალმა ტენიანობამ შესაძლოა ანაე-
რობული ფერმენტაცია გამოიწვიოს. 
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ნარჩენების შემადგენლობა. ეს არის ფერმენტაციის ხელშემწყობი მთავარი 
ფაქტორი. თუ ნარჩენებში მაღალია ფერმენტირებადი მასალის შემცველობა და ჰაერის 
ტემპერატურაც, ფერმენტაციის პროცესი სწრაფად მიმდინარეობს და შესაძლებელია 
სასურველი შედეგის მიღება. თუმცა, აუცილებელია პროცესის მართვა საჭირო რაო-
დენობის ჰაერის მიწოდების გზით. თუ ნარჩენებში ფერმენტირებადი მასალის შემცვე-
ლობა დაბალია, ფერმენტაციის პროცესი ნელა მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ზამთ-
რის პერიოდში, ხოლო დამატებითი ჰაერის მიწოდება ფერმენტაციის პროცესს მხოლოდ 
აზიანებს (ხელს უწყობს არასასიამოვნო სუნის წარმოქმნას). 

2.1.2. აერობული ფერმენტაციის ხელშემწყობი სხვა ფაქტორები

ზემოთ აღნიშნული ძირითადი ფაქტორების გარდა, აერობულ ფერმენტაციას სხვა 
ფაქტორებიც უწყობს ხელს, ესენია:

 ● ნარჩენების ერთგვაროვნება;

 ● ფერმენტაციას დაქვემდებარებული ნარჩენების ნაწილაკების ზომა;

 ● კომპოსტირების მეთოდი – გროვებად ან საფერმენტაციო რეზერვუარებში;

 ● ტემპერატურის ზრდის ტემპის შემცირება.

2.1.3. აერობული ფერმენტაციის პროცესის ეტაპები

სოფლის მეურნეობაში კომპოსტის გამოყენება მხოლოდ მისი საბოლოო (დამწი-
ფებული) სახით არის შესაძლებელი. დაქუცმაცებული ნარჩენები ძალიან აქტიურია 
და შესაძლებელია მისი, როგორც თბილი ნიადაგის დაგება ზამთრის ან საგაზაფხულო 
კულტურებისთვის. 

ისეთი ნარჩენები, რომლებსაც არ აქვთ გავლილი ფერმენტაციის პროცესი, ჰიგიე-
ნური თვალსაზრისით შესაძლოა უსაფრთხო იყოს, თუმცა აღნიშნული მოსაზრებების 
გამო მათი გამოყენება შეზღუდულია. 

დამწიფებულ კომპოსტად გარდაქმნილი ნარჩენები ჰიგიენური თვალსაზრისით 
უსაფრთხოა და მათი სოფლის მეურნეობაში გამოყენება ჯანმრთელობას საფრთხეს არ 
უქმნის. კომპოსტი დამწიფებულად ითვლება, თუ მასში არსებული მიკროორგანიზმების 
აქტიურობა დაბალია. 

სიმწიფის დადგენა ხდება მცენარეების მიერ O2-ის მოხმარების (ან CO2-ის გამო-
ყოფის) განსაზღვრის, კომპოსტის ფიზიკური სტრუქტურების შესწავლის და სხვ. სა-
ფუძველზე. 

კომპოსტირების პროცესის მიზანია პათოგენების გასანადგურებლად მაღალი ტე-
მპერატურის მიღწევა და კოლოიდური მასალის მიღება. ეს ორი პროცესი არის ტემპე-
რატურის, ჰაერის და წყლის ოპტიმალურ პირობებში ნარჩენებში არსებულ ორგანულ 
მასალაში მიკროორგანიზმების აქტივობის შედეგი.

ნარჩენების ფერმენტაციის პროცესი შემდეგი ძირითადი ფაზებისგან შედგება: 

 ● ლატენტური ფაზა: არის შექმნილi ახალ გარემოში მიკროორგანიზმების კო-
ლონიზაციისთვის საჭირო პერიოდი; ეს ფაზა პრაქტიკულად იწყება კონტეინე-
რებში ნარჩენების შეგროვებისას და გრძელდება ტემპერატურის მატებამდე;
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 ● ზრდის ფაზა: არის ტემპერატურის ზრდის პერიოდი და დამოკიდებულია ნა-
რჩენების შემადგენლობაზე, ტენიანობაsa და ჰაერზე;

 ● თერმოფილური ფაზა: წარმოადგენს პერიოდს, როდესაც ტემპერატურა ყვე-
ლაზე მაღალია; ეს ფაზა შეიძლება იყოს უფრო ხანმოკლე ან ხანგრძლივი, ვინა-
იდან გარემოზე ზემოქმედებას ახდენს ჰაერი ან წყალი ფერმენტირებადი ორ-
განული ნივთიერებების რაოდენობიდან და თერმული იზოლაციის ხარისხიდან 
გამომდინარე. თერმოფილური ფაზის დროს შესაძლებელია ფერმენტირების 
პროცესში უფრო ეფექტიანად ჩარევა. 

 ● დამწიფების ან ზრდის ფაზა: არის მეორადი, ნელი ფერმენტაციის პროცესი, 
რომელიც მიკროორგანიზმების მოქმედებით ორგანულ ნაერთებს ჰუმუსად 
გარდაქმნის. 

სოფლის მეურნეობაში მიზანშეწონილია გამოყენებულ იქნეს ისეთი კომპოსტი, 
რომელსაც გავლილი აქვს თერმოფილური ფაზა და მდიდარია ორგანული ნაერთებით. 
ზედმეტი დამწიფება იწვევს ჭარბ მინერალიზაციას, რაც ნიადაგისთვის სასარგებლო არ 
არის. აქედან გამომდინარე, კომპოსტის შენახვის ვადა 3 თვეს არ უნდა აღემატებოდეს. 

2.1.4. კომპოსტის საშუალო შემადგენლობა 

კომპოსტის შემადგენლობის, კერძოდ მისი ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლების 
გაგება აუცილებელია სოფლის მეურნეობაში კომპოსტის გამოყენების შესაძლებლობის 
დასადგენად. 

ნახშირბადის/აზოტის თანაფარდობა არის ის ფაქტორი, რომელიც ასახავს ნარჩე-
ნების ფერმენტაციის ხარისხს. ითვლება, რომ კომპოსტი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
სოფლის მეურნეობაში, თუ მას აქვს შემდეგი მახასიათებლები:

 ● გრანულომეტრია: კომპოსტის 90% უნდა გაიცრას 35 მმ საცერში;

 ● ნახშირბადი უნდა შეადგენდეს მშრალი მასალის 5%-ზე მეტს;

 ● აზოტი უნდა შეადგენდეს მშრალი მასალის 0,3%-ზე მეტს;

 ● ნარჩენებში ნახშირბადის / აზოტის 20 – 30 თანაფარდობა კომპოსტირების შე-
მდეგ სავარაუდოდ 10-15 გახდება.

კომპოსტირების ტექნოლოგიებმა უნდა უზრუნველყონ პროცესის ცვლილებით 
გამოწვეული რისკების აცილება შემდეგი გზებით:

 ● პროცესების დაჩქარება ცვალებადი პროცესების ოპტიმიზაციით,

 ● აერობული პროცესის მართვა,

 ● ემისიების კონტროლი.

აღნიშნული ტექნოლოგიები ორ მთავარ პროცედურას ემყარება:

 ● სტატიკური პროცესი (კომპოსტირება გროვებით, კომპოსტირება რეზერვუა-
რებში);

 ● დინამიკური პროცესი (კომპოსტირება მბრუნავ დოლურაში, კომპოსტირება 
კოშკში).
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კომპოსტირების ოპერაციები და აღჭურვილობა დამოკიდებულია კომპოსტირე-
ბას დაქვემდებარებული ნარჩენების სახეობაზე:

 ● საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ნარჩენების ბიოდეგრადირებადი ფრაქცია;

 ● ბაღების, პარკების, ბაზრების ნარჩენები, კვების პროდუქტების, საწარმოების 
ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები.
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3. კომპოსტირების პროცესზე
ზემოქმედების მქონე ფაქტორები
მიკროორგანიზმები გროვებად დაწყობილ მასალას შლიან. დაშლის პროცესის შე-

მდგომი ეტაპი მიკროორგანიზმების წინა პოპულაციის მიერ წარმოქმნილი პროდუქტე-
ბის ფენიდან იწყება. ეს პროცესი მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ეს ფაქტორები 
და მათ შორის დამოკიდებულება ზემოქმედებას ახდენს დაშლის პროცესის სიჩქარეზე, 
დაშლის ფაზაsa და მიკროორგანიზმების აქტივობაზე.

ფაქტორების ცოდნა, რომლებიც ზემოქმედებას ახდენენ პროცესზე, სასარგებ-
ლოა კომპოსტირების პროცესის მონიტორინგისა და კონტროლისათვის. 

ქვემოთ მოცემულია კომპოსტირების პროცესზე ზემოქმედების მქონე ფაქტორე-
ბის აღწერა.

3.1. საკომპოსტე მასალის ხარისხი 

როგორც ̀ კომპოსტირების~ განმარტებაშია მოცემული, საკომპოსტე მასალა უნდა 
იყოს ბიოდეგრადირებადი. კომპოსტირებისათვის კონკრეტული მასალის ან სხვადასხვა 
მასალების ნარევის გამოყენება ზემოქმედებას ახდენს პროცესის მახასიათებლებზე, 
როგორიცაა: გროვაში ნაწილაკებს შორის არსებული სივრცე, ტენიანობა, ნაწილაკების 
ზომა და კომპოსტის ხარისხი. შესაბამისად, მაღალი ხარისხის მისაღებად საჭიროა მასა-
ლების სათანადო ნარევის გამოყენება. 

ადვილად დეგრადირებადი მასალა ძალზე ინტენსიურ მიკრობიოლოგიურ აქტი-
ვობასა და, შესაბამისად, სწრაფ დაშლას და სითბოს ინტენსიურ გამოყოფას განაპირო-
ბებს. რთულად დეგრადირებადი მასალა (როგორიცაა: ლიგნინი, ფისი, ცვილი, ცხოვე-
ლური წარმოშობის კერატინი) ნელა იშლება. ძალზე რთულად იშლება პლასტმასა (მაგ., 
ფოლგა, ბოთლები, კონტეინერები, ღრუბელი და სხვ., რომლებიც საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენებში მრავლად გვხვდება).

3.2. მასალის ნაწილაკების ზომა და ერთგვაროვნება 

წვრილმარცვლოვანი მასალები მიკროორგანიზმებს სამოქმედო ზედაპირს უზ-
რდიან (დაშლის პროცესი უფრო სწრაფად მიმდინარეობს), რის გამოც ხშირ შემთხვე-
ვაში კომპოსტირების პროცესის დაწყებამდე საკომპოსტე მასალას აქუცმაცებენ. ეს 
ცალკეულ შემთხვევაში ძალიან სასარგებლოა გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პროცესის 
შედეგად მცირდება მასალების რთულად დეგრადირებადი ნაწილების ზომები, რაც მიკ-
როორგანიზმებს მათ დაშლაში ეხმარება. 

ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია ერთგვაროვნება და სხვადასხვა ფიზიკური, ქიმი-
ური და ბიოლოგიური მახასიათებლებისა და თვისებების მქონე კომპონენტების კომპო-
სტის მასაში თანაბარი განაწილება. შესაძლებელია მთლიანი საკომპოსტე მასის C/N თა-
ნაფარდობა სასურველი იყოს, თუმცა, თუ C/N განსხვავებული თანაფარდობის მქონე 
კომპონენტები ერთმანეთისგან დაშორებულია და ერთმანეთს ვერ ავსებენ, ვითარება 
ხელსაყრელი ვერ იქნება.
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ანალოგიური ვითარებაა, როდესაც მაღალი ან დაბალი ტენიანობის მქონე კომპო-
ნენტები არათანაბრად არის განაწილებული. ეს პრობლემა შეიძლება აღმოიფხვრას 
მათი დაქუცმაცებითა და შერევით. დაქუცმაცება იწვევს დატკეპნის ბევრად უფრო მა-
ღალ ხარისხს და, შესაბამისად, დაშლა შესაძლებელია არასასურველი მიმართულებით 
წარიმართოს (ანაერობული დაშლა).

3.3. ტემპერატურა

pH-ის მნიშვნელობების მსგავსად, ტემპერატურა, ერთი მხრივ, წარმოადგენს და-
შლის პროცესების შედეგს, ხოლო, მეორე მხრივ, რეაქციას, რომელიც იწვევს და ცვლის 
დაშლის პროცესს. ტემპერატურის ცვალებადობა, რომელსაც ადგილი აქვს დაშლის 
პროცესში, ხელს უწყობს მიკროორგანიზმების სხვადასხვა ჯგუფს (მეზოფილური, თე-
რმოფილური).

სხვადასხვა ტემპერატურულ დიაპაზონთან ადაპტირებული მიკრობები ანადგუ-
რებენ მასალის სხვადასხვა კომპონენტს და წარმოქმნიან სხვადასხვა შუალედურ პრო-
დუქტებს. ტემპერატურა ფიზიკურ ან ქიმიურ ცვლილებებში საკუთარ როლს ასრულებს 
(მაგალითად, ხანგრძლივად მაღალი ტემპერატურის პირობებში ქსოვილის სტრუქტურა 
სუსტდება, ძლიერდება ენდოთერმული ქიმიური ცვლილებები, ეგზოთერმული ცვლი-
ლებები სუსტდება და აბსორბციის უნარი იცვლება, და სხვ.).

ტემპერატურის სისტემატური გაზომვა კომპოსტირების პროცესების რეგული-
რების ერთ-ერთი მთავარი პირობაა. ამ გზით ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა უკეთ გა-
ვიგოთ კომპოსტირების პროცესი, ვინაიდან ტემპერატურის ცვალებადობა პროცესში 
მონაწილე ფაქტორების ერთობლივ მოქმედებას ასახავს.

სითბოს გაცვლა საკომპოსტე მასალასა და გარემოს შორის მით უფრო ინტენ-
სიურად მიმდინარეობს, რაც უფრო დიდია სხვაობა მათ ტემპერატურას შორის. რაც 
უფრო დიდია საკომპოსტე მასისა და გარემოს შეხების ზედაპირი, მით უფრო ინტენ-
სიურია თბოგაცვლა. საკომპოსტე მასის გროვის დაბალი სიმაღლის ან მცირე სიგანის 
შემთხვევაში (მაგ., გრძელი, ვიწრო პრიზმის ფორმის) მაღალია სითბოს დანაკარგები. იმ 
შემთხვევაში, როდესაც მასალის ზედაპირი შედარებით მცირეა, მასალაში ჰაერისა და 
აირების გაცვლა გაძნელებულია და დაშლის პროცესი შეიძლება ანაერობული გახდეს. 
ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა აუცილებელი გახდეს ვენტილაციის სისტემის მოწყობა ან 
მასის ხშირად გადაბრუნება. 

კომპოსტირების მთავარი მიზანი არის ადამიანის, ცხოველური და მცენარეული პა-
თოგენების განადგურება, რომლებიც ნარჩენებში გვხვდება. ეს შესაძლებელია მხოლოდ 
მაღალ ტემპერატურაზე კომპოსტირებით (პასტერიზაციით). ამიტომ აუცილებელია, 
რომ კომპოსტირებას დაქვემდებარებული მასალა რამდენიმე დღის განმავლობაში 50°C 
ტემპერატურაზე გავაჩეროთ (თუ საშუალო ტემპერატურა უფრო მაღალია, დრო შეი-
ძლება შემცირდეს, ამის მიუხედავად, ტემპერატურა 70°C-ს არ უნდა აღემატებოდეს). 

ტემპერატურის შემოწმება

ტემპერატურა კომპოსტირების ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. ტემპერა-
ტურა უნდა გაიზომოს გროვის ცენტრში, სულ მცირე 3 წერტილში. 
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ასევე საჭიროა გარემოს ტემპერატურის დადგენა გროვის ტემპერატურის დინა-
მიკის დასადგენად. 

ტემპერატურის გაზომვის პროცედურა: 

 ● დაყავით გროვა (მინიმუმ) სამ ნაწილად და ყოველდღიურად გაზომეთ ტემპე-
რატურა ერთსა და იმავე წერტილში, 

 ● თუ სარგებლობთ ჩვეულებრივი თერმომეტრით, ელექტრონული დისპლეის გა-
რეშე, მოათავსეთ თერმომეტრი გროვაში და გააჩერეთ ხუთი წუთი. ამოიღეთ 
თერმომეტრი და დაუყოვნებლივ შეამოწმეთ ტემპერატურა.

3.4. ტენიანობა

კომპოსტირებას დაქვემდებარებული მასალის ზედმეტად გამოშრობა მნიშვნელო-
ვნად აფერხებს მიკროორგანიზმების აქტივობას, თუმცა ჭარბი ტენიანობაც არ არის სა-
სურველი, ვინაიდან ის ანაერობულ დაშლას გამოიწვევს. 

გასათვალისწინებელია საკომპოსტე მასალის როგორც ნაწილაკების უჯრედებში 
არსებული თავისუფალი წყალი, ასევე ნაწილაკების ზედაპირზე სხვადასხვა ძალით და-
კავშირებული ტენი. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დაშლის პროცესს თან ახლავს 
წყლის მნიშვნელოვანი რაოდენობით გამოყოფა. ზოგადად, ითვლება, რომ ტენიანობა 
სასურველ დონეზეა, როდესაც მასალა ხელში იკუმშება, მაგრამ წყალს არ ტოვებს.

გარკვეული მასალების კომპოსტირებისას (მაგალითად, დაკონსერვებული საკვე-
ბის ნარჩენები, ბოსტნეულისა და ხილის, ნესვის ნარჩენები და ა.შ.) უჯრედის კედლის 
დაშლის შედეგად გამოიყოფა დიდი რაოდენობით წყალი და მთელი მასა ხდება ტენიანი, 
ხშირად თითქმის თხევადი.

საკომპოსტე მასალის ჭარბი ტენიანობა, რომელიც გამოწვეულია ატმოსფერული 
ნალექებით, მხედველობაში არ მიიღება. თუმცა, ნარჩენების არასათანადოდ განთავსე-
ბის შემთხვევაში წვიმისa და მიწისქვეშა წყალმა შესაძლოა საკომპოსტე მასალა ზედმე-
ტად დაატენიანოს. 

პრობლემა წყალსა და აერაციას შორის მჭიდრო ურთიერთკავშირში მდგომარე-
ობს. ორივეს სჭირდება სივრცე ნაწილაკებს შორის, რომელშიც შესაძლებელი იქნება 
წყლისა და ჰაერის მოძრაობა. ნაწილაკებს შორის არსებული სივრცეების ზომა, რაოდე-
ნობა და განაწილება საწყის მასალაზეა დამოკიდებული. 
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ამ დამოკიდებულების გამო, ძალიან მნიშვნელოვანია ტენიანობის მონიტორინგი. 

საბაზისო ცოდნა

ნახ. 1: ნაწილაკებისა და მათ შორის არსებული სივრცეების გადიდებული გამოსახულება 

ტენიანობის შემოწმება

ნაწილაკები

სივრცეები
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პირველი ტესტი

კომპოსტის გროვის ტენიანობის გაზომვა ძალიან მარტივად და სწრაფად ხდება. 
მონაცემების შეგროვების ფურცელში ჩაწერეთ შედეგები (სველი, მშრალი, კარგი) „ტე-
მპერატურა, ხელის ტესტი და წყლის დამატების საჭიროება“.

ტესტირების პროცედურა: 

 ● გადაsწიეთ გროვის ზედა ფენა და აიღეთ ნიმუში.

 ● ნიმუში აიღეთ ხელში და მაგრად შეკარით მუშტი.

 ● თუ მუშტიდან წყალი გამოდის, მასალა ძალიან სველია.

 ● თუ მუშტის გახსნის შემდეგ მასალა იშლება, ის ზედმეტად მშრალია. 

 ● მუშტის გახსნის შემდეგ მასალა უნდა იყოს შეკრული და ტენიანი.

3.5. აერაცია

ჰაერით გაჯერების მიხედვით გამოარჩევენ დაშლის ორ სახეობას: ანაერობულს 
და აერობულს. აუცილებელია მათი ერთმანეთისგან განსხვავება, ვინაიდან სწორედ ამ 
განსხვავებულ მეთოდებზეა დამოკიდებული ისეთი ასპექტები, როგორიცაა დაშლის 
სიჩქარე, წარმოქმნილი შუალედური პროდუქტების სახეობა, კომპოსტირების ზემოქმე-
დება ჯანმრთელობაზე და საბოლოო პროდუქტის ღირებულება სოფლის მეურნეობაში 
მისი გამოყენების თვალსაზრისით. 

ანაერობულ დაშლაში მონაწილე მიკროორგანიზმებს არსებობა და განვითარება 
ჰაერში არსებული ჟანგბადის გარეშე შეუძლიათ. ისინი საჭირო ჟანგბადს დაშლილი 
მასალებისგან, შესაბამისად, მათი მათ მიერვე შექმნილი პროდუქტებისგან იღებენ.

ანაერობული დაშლის პროცესში, რომელსაც ლპობას უწოდებენ, წარმოიქმნება 
უსიამოვნო სუნი და მძაფრი უსიამოვნო სუნის მქონე პროდუქტები (ამიაკი, წყალბადის 
სულფიდი, ინდოლი, სკატოლი, პუტრესცინი, კადავერინი, სხვადასხვა მჟავa, ბუტრი-
ნის მჟავა, ძმარმჟავა, პროპიონის მჟავა და სხვ.), რომლებიც იზიდავენ ბუზებს და ხელს 
უწყობენ მათ გამრავლებას. დამპალ მასალებში მრავლდებიან მღრღნელებიც. დამპალი 
მასალა არის მუქი ფერის, ხშირად ცხიმიანი, ლორწოვანი; მის ქვეშ არსებული ნიადაგი 
მუქ ლურჯ ფერს იღებს. დაშლის პროცესში ტემპერატურა 30-35°C-ს არ სცილდება. 

ანაერობული დაშლის სიჩქარე აერობულ პროცესთან შედარებით გაცილებით ნელია. 
კალციუმისა და მაგნიუმის არასაკმარისი რაოდენობის შემთხვევაში, მასალა მჟავდება.

აერობულ დაშლაში მონაწილე მიკროორგანიზმები საარსებოდ და განვითარე-
ბისათვის ძირითადად ჰაერში არსებულ ჟანგბადს იყენებენ. აერობული დაშლის პრო-
ცესში უსიამოვნო სუნი არ წარმოიქმნება. ის არ იზიდავს ბუზებსა და მღრღნელებს. 
მასაში დიდი რაოდენობითაა სოკოები, ობი, აქტინომიცეტები, რის გამოც ხშირად მას 
თეთრი ფერი აქვს. წარმოქმნილი მჟავების სწრაფი ხრწნის გამო, მჟავების დამატება 
საჭირო არ არის. ტემპერატურა ძალიან სწრაფად იზრდება 60-75°C-მდე, განსაკუთრე-
ბით იმ შემთხვევაში, როდესაც დეგრადირებადი მასალების შემცველობა მაღალია და 
არსებობს სხვა ხელშემწყობი ფაქტორებიც. დაშლის პროცესი ბევრად უფრო სწრაფია, 
ვიდრე ანაერობულ პირობებში.
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არსებობს მოსაზრებები, რომლის თანახმად, ობის სოკოებისა და აქტინომიცე-
ტების ინტენსიური აქტივობის შედეგად, მცენარეთა ზრდის ხელშემწყობი ნაერთები 
(ჰორმონები, აუქსინები და ა.შ.) აერობული დაშლითაც მიიღება. აღმოჩნდა, რომ ასეთი 
კომპოსტით გამდიდრებულ ნიადაგებზე მცენარეები უფრო ჯანმრთელები და სხვადას-
ხვა დაავადების მიმართ უფრო მდგრადები არიან, ვინაიდან ამ პროდუქტში წარმოდგე-
ნილი იყo ცალკეული ნუტრიენტები, რომლებიც მის ეფექტს აძლიერებდნენ. 

აერობული დაშლის დროს პასტერიზაციის პროცესი, რომელიც ხანგრძლივი 
დროის განმავლობაში მაღალი ტემპერატურის პირობებში მიმდინარეობს (სავარაუ-
დოდ, დაშლის შედეგად წარმოქმნილი ანტიბიოტიკების მოქმედებით) ადამიანის, ცხო-
ველისა და მცენარის პათოგენებს უფრო უსაფრთხოდ ანადგურებს, ვიდრე ეს ანაერო-
ბული დაშლის შემთხვევაში ხდება.

დაშლის მთლიანი პროცესის განმავლობაში ან მის მხოლოდ გარკვეულ ფაზებში 
დაშლის ორი სახეობიდან ერთ-ერთია მთავარი, თუმცა პარალელურად დაშლის მეორე 
სახეობაც მიმდინარეობს. ამგვარად, საკმარისი ჰაერის პირობებში, ძირითად პროცესს 
წარმოადგენს გახრწნა, რომელიც მასალის ნაწილაკების მაკროზედაპირებზე მიმდინა-
რეობს, თუმცა ნაწილაკების შიგნით არსებულ ფორებში მიმდინარე დაშლის პროცესი 
ანაერობული სახისაა. პროცესში ანაერობული დაშლის უფრო დიდი წილი შეიძლება გა-
მოწვეული იყოს მასალის ზედმეტად დატკეპნით და ასევე იმის გამო, რომ არამჭიდრო 
ფენებად დალაგებულ ნარჩენებში არსებულ ფორებში ინტენსიური დაშლის შედეგად 
დიდი რაოდენობით აირები არის დაგროვილი. ინტენსიური აერაციის შემთხვევაშიც კი 
საკომპოსტე მასის შიგნით არსებულ ფორებში ნახშირორჟანგის კონცენტრაცია შეი-
ძლება 1500-ჯერ აღემატებოდეს ჰაერში არსებულ კონცენტრაციას, ხოლო ჟანგბადის 
კონცენტრაცია ¼-მდე იყოს შემცირებული.

ყველა თვალსაზრისით სასურველია, რომ კომპოსტირების პროცესში აერობული 
დაშლის წილი ჭარბობდეს, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი. დაშლის ორი სახის პრო-
ცესი ერთმანეთს ავსებს.

3.6. pH-ის დონე

pH-ის სიდიდე ნებისმიერი ცოცხალი მიკროორგანიზმის აქტივობას განაპირობებს. 
მას შეუძლია ხელი შეუწყოს, შეუშალოს ან შეუძლებელი გახადოს მიკროორგანიზმების 
აქტივობა. ამის გამო, pH-ის მნიშვნელობების ცვალებადობა კომპოსტირების პროცესის 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მისი განმსაზღვრელიც კი. 

კომპოსტირების პროცესში ჩართული მიკროორგანიზმების pH-ის სიდიდეების დი-
აპაზონი დაახლოებით 4-9-ის ფარგლებშია. მჟავე პირობებში უფრო აქტიურია სოკოები, 
ხოლო ტუტე პირობებში ბაქტერიები დომინირებენ. 

pH-ის სიდიდეებს ძირითადად დაშლას დაქვემდებარებული მასალის ხარისხი (მა-
გალითად, CaCO3 და MgCO3-ის დაბალი შემცველობის მქონე მასალას არ აქვს საკმა-
რისი ბუფერული ტევადობა და, შესაბამისად, მჟავიანობისკენ არის მიდრეკილი) და 
აერობული-ანაერობული პირობების თანაფარდობა განაპირობებს. ანაერობული პირო-
ბების შემთხვევაში სასურველია მჟავე პირობები, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სა-
კომპოსტე მასის უდიდეს ნაწილს მცენარეული ნარჩენები (მწვანე მასალა) შეადგენენ. 
ასეთ შემთხვევებში, კომპოსტირების ნაცვლად, მოხდება დასილოსება.
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ისეთ ქვეყნებში, სადაც ნიადაგებში კირქვისა და მაგნიუმის ნაკლებობაა, მჟავია-
ნობის თავიდან ასაცილებლად, ხშირ შემთხვევაში საჭიროა საკომპოსტე მასალის წინა-
სწარ კირით დამუშავება, ვინაიდან ნიადაგისა და მინერალების ნაწილაკები, რომლებიც 
ჩვეულებრივ თან ახლავს ორგანულ ნარჩენებს, კირქვითა და მაგნიუმით ღარიბია.

კომპოსტირებას დაქვემდებარებული მასალის მრავალკომპონენტიან შემადგენ-
ლობას მჟავიანობის რისკის შემცირება შეუძლია.

pH-ის არასასურველი სიდიდეების თავიდან ასაცილებლად, გასათვალისწინებე-
ლია შემდეგი ძირითადი ასპექტები:

 ● წმინდა მჟავა ან ტუტე ბუნების სამრეწველო ნარჩენები საკომპოსტე მასალაში 
არ უნდა მოხვდეს;

 ● უნდა გამოირიცხოს უპირატესად ანაერობული დაშლის შესაძლებლობა;

 ● კომპოსტი უნდა იყოს მაქსიმალურად ბევრი სხვადასხვა კომპონენტის ნარევი;

 ● კომპოსტის მორევა მაქსიმალურად ხშირად უნდა ჩატარდეს.

3.7. C/N თანაფარდობა

ნახშირბადის და აზოტის ატომების წილი საკომპოსტე მასალაში მჭიდრო კავშირ-
შია დაშლის პროცესის სიჩქარესთან. ნახშირბადისა (C) და აზოტის (N) ოპტიმალური 
თანაფარდობაა 20:1-დან 35:1-მდე.

თუ თანაფარდობა 10:1-ზე ნაკლებია, მიკროორგანიზმების პოპულაციის ზრდას 
ნახშირბადის არარსებობა უშლის ხელს, ხოლო თუ თანაფარდობა 40:1-ს აღემატება, 
აზოტის რაოდენობა ძალიან მცირეა. ამ დიაპაზონს მიღმა (1:10-დან 1:40-მდე) მიკრო-
ორგანიზმების პოპულაცია ვერ იზრდება.

სინამდვილეში, მიკროორგანიზმების აქტივობა იგივეა, მაგრამ, იმის გამო, რომ 
პოპულაცია ვერ იზრდება, იზრდება დაშლის პროცესისთვის საჭირო დრო.

ნახშირბადით მდიდარია, ჩვეულებრივ, მშრალი მასალა, როგორიცაა ნახერხი, მუ-
ყაო, მშრალი ფოთლები, ტოტები და სხვა ნელა დაშლადი ხის ან ბოჭკოვანი მასალები.
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აზოტით მდიდარი მასალები, ჩვეულებრივ, არის ტენიანი, წყლის შემცველი მასა-
ლები, როგორიცაა მწვანე ბალახი, ხილისა და ბოსტნეულის ნათალი, ცხოველების ექსკ-
რემენტები, ნამსხვრევები, ნაკელი, ფოთლოვანი მცენარეები, რომლებიც ძალიან სწრა-
ფად ლპება. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია ნახშირბადისa და აზოტის თანაფა-
რდობა ისეთ მასალებში, რომლებიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება კომპოსტის დასა-
მზადებლად:

აზოტის მაღალი შემცველობის მქონე მასალა

ცხენის ნაკელი 30: 1 საკანალიზაციო ლექი 6-16: 1

ღორის ნაკელი 30: 1 საკვების ნარჩენები 15-20: 1

საქონლის ნაკელი 19: 1 ბოსტნეულის ნარჩენები 12: 1

ფრინველის გუანო 10-16: 1 მოჭრილი ბალახი 19: 1

ბოსტნის ნარჩენები 30: 1 ნედლი მერქანი 25: 1

თევზი 7: 1 ყავის ნარჩენები 20: 1

ნახშირბადის მაღალი შემცველობის მქონე მასალა

გაზეთები 
398-852: 
1

ცელულოზა 
90: 1

გოფრირებული მუყაო 563: 1 ფოთლები 40-80: 1

ნახერხი, ხის ნაფოტი 442: 1 ხილის ნარჩენები 35: 1

ხის ქერქი 100-130:1 წიწვები 80: 1

სიმინდის ღერო 75: 1 ჩალა 75: 1

კაკლის ნაჭუჭი 35: 1 ნაცარი 25: 1
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4. მასალის მომზადება კომპოსტირებისათვის
4.1. მასალების შერჩევისა და გამოყენების წესები 

კომპოსტირებისთვის გამოყენებული მასალების რაოდენობრივი და ხარისხობ-
რივი მაჩვენებლები შესაბამისი ანალიზებით წინასწარ უნდა განისაზღვროს.

ზოგადად რეკომენდებულია, რომ კომპოსტი სხვადასხვა მასალისგან დამზადდეს, 
იმის გათვალისწინებით, რომ კომპოსტირების პროცესში მასალები ფიზიკურად, ქიმიუ-
რად და ბიოლოგიურად ერთმანეთს ავსებენ, რაც კომპოსტის ღირებულებას ზრდის.

რეკომენდებულია მომწამვლელი ნივთიერებებისა ან ძნელად დეგრადირებადი 
მასალების (მაგ. დამარილებული ტყავის ნარჩენები, ხის ფისიანი ქერქი და სხვ.), და ზოგა-
დად, სამრეწველო ნარჩენების დახარისხება და ცალკე კომპოსტირება. ეს მასალები ხელს 
უშლის ან ართულებს დაშლას, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის კომპოსტის გამო-
ყენებას.

მეორე მხრივ, სასურველია კომპოსტის ხარისხის გაუმჯობესება შემავსებლების 
დამატებით, რაც კომპოსტის ღირებულებას გაზრდის.

ისეთ საკომპოსტე მასალაში, რომეlიც ღარიბია მინერალებით, სასურველია თი-
ხის, ბენტონიტის, და სხვ. დამატება. 

ამ გზით ხდება კომპოსტირების პროცესში სასარგებლო თიხა-ჰუმუსის კომპლექ-
სების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. დამატებული მასალის რაოდენობა 5-15% უნდა იყოს.

ქიმიური სასუქებიდან, პირველ რიგში, აზოტის სასუქები გვაინტერესებს. ფოს-
ფორის შემცველი სასუქები არც ისე მნიშვნელოვანია. კომპოსტირების პროცესში არ 
ხდება კალიუმის ან სხვა ელემენტების შემცველი ქიმიური სასუქების დამატება. ამ ქი-
მიური სასუქების გამოყენება მიზანშეწონილია იმ შემთხვევებში, როდესაც საკომპო-
სტე მასალაში აზოტისა და ფოსფორის შემცველობა საკმარისი არ არის და შესაბამი-
სად, კომპოსტირება ნელა მიმდინარეობს. ამ ქიმიური სასუქების დამატებით იზრდება 
კომპოსტის ღირებულებაც. დამატებული სასუქების რაოდენობა 1-2%-ის ფარგლებში 
უნდა იყოს. 

საკომპოსტე მასალაში კირქვის დამატება აუცილებელია მაშინ, როდესაც კომპო-
სტირებას დაქვემდებარებული მასალები კირქვით ღარიბია. დამატებული მასალის რა-
ოდენობა 1-2% უნდა იყოს (CaCO3-ზე გაანგარიშებით). კომპოსტირების პროცესის და-
წყებამდე აუცილებელია ძირითადი მასისა და დანამატების კარგად შერევა.

გამამდიდრებელი დანამატების გამოყენება მიზნად ისახავს კომპოსტის თვისობ-
რივი მახასიათებლების გაზრდას იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს მისი კონკრეტული 
დანიშნულებით გამოყენება. მიზანი შეიძლება ასევე იყოს ზოგიერთი მახასიათებლის ან 
არასასურველი თვისების დათრგუნვა. დანამატების გამოყენებით მიღებულ ასეთ სასუ-
ქებს გამდიდრებულ კომპოსტს უწოდებენ (მაგ., ფოსფორის სასუქით გამდიდრებული 
კომპოსტი, კირით გამდიდრებული კომპოსტი და ა.შ.).

ზოგადად, გამდიდრების ხარისხი კომპოსტის მყიდველის მოთხოვნილების სა-
ფუძველზე განისაზღვრება. 

გამამდიდრებელი მასალების დამატება უნდა მოხდეს არა კომპოსტირების პრო-
ცესის დასაწყისში, არამედ მისი დასრულების შემდეგ. კომპოსტირების პროცესის და-
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საწყისში დოზირებულმა შეტანილმა ზოგიერთმა მასალამ შესაძლოა შეაფერხოს ან გაა-
რთულოს კომპოსტირების პროცესი (მაგალითად, დიდი რაოდენობით კირი).

იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა ორგანული ნივთიერებების ან ჰუმუსის შემცველო-
ბის გაზრდა, გასამდიდრებლად გამოიყენება ლიგნიტის მტვერი, ტორფი ან ლამიანი 
ნიადაგი.

დანამატების მაქსიმალური რაოდენობები (წონის მაქსიმალური პროცენტი) და-
დგენილია კომპოსტირების წესებით. ამ წესების მიზანია, არ დაუშვას ისეთი კომპოსტის 
რეალიზაცია, რომელშიც ჭარბად არის წარმოდგენილი გამამდიდრებელი ნივთიერე-
ბები (მაგ., ლამიანი ნიადაგი).

გამამდიდრებელი მასალის შეტანისას საჭიროა სიფრთხილე. 

  

4.2. ნედლეულის დამუშავება, შენახვა და გადატანა

ყოველდღიურად შემომავალი დიდი რაოდენობით ნარჩენები უნდა აიწონოს. ნა-
რჩენების რაოდენობის დადგენა მათი აღრიცხვისა და მართვის პროცესს აადვილებს. 
ამისათვის შესაძლებელია ჩვეულებრივი სასწორის გამოყენება, თუმცა მსხვილ ობი-
ექტებზე აუცილებელია ავტომატური სასწორი, რომელიც აღჭურვილი იქნება ელექტ-
რონულ სისტემაში შესაბამისი მონაცემების ჩამწერი მოწყობილობით.

სასწორი ასევე გამოიყენება ობიექტიდან გასული საბოლოო პროდუქტისა და სხვა 
მასალების რაოდენობის დასადგენად (ნარჩენები, წიდა, და სხვ.). სასწორები განთავსე-
ბული უნდა იყოს კომპოსტირების ობიექტის შესასვლელსა და გასასვლელში.

ნედლეულის დიდი ხნით დასაწყობება შეძლებისდაგვარად თავიდან უნდა იქნეს 
აცილებული. დასაწყობებული მასალები მალევე იწყებს დაშლას, რასაც თან ახლავს 
სუნი და დიდი რაოდენობით მწერები. ობიექტის სიმძლავრე და შესანახი ბუნკერების 
მოცულობა ყოველდღიურად შემოსული მასალების უწყვეტად დამუშავების შესაძლებ-
ლობას უნდა იძლეოდეს. შესანახი საშუალებების მოცულობის ზომის დასადგენად გა-
სათვალისწინებელია კომპოსტირების ობიექტის მიერ მიღებული ნარჩენების მაქსიმა-
ლური რაოდენობა.

ნარჩენების შესანახი ბუნკერები უნდა შეესაბამებოდეს ობიექტის ტექნოლოგიურ 
მოთხოვნებს. 

4.3. ნედლი მასალის მომზადება დასამწიფებლად 

მომზადების მიზანია იმ ბიოქიმიური რეაქციების დაჩქარება, რომლებიც დაშლის 
პროცესში მიმდინარეობს. მომზადების პროცესში უნდა მოხდეს ნარჩენებიდან არახრწ-
ნადი მასალებისა და ისეთი მასალების ამოღება, რომლებიც შეიძლება პირდაპირ იქნას 
გამოყენებული ნედლეულად და ნარჩენების ზომის, ფიზიკური და ქიმიური შემადგენლო-
ბის დაბალანსება. იმისათვის, რომ მიკროორგანიზმების მიერ მოხდეს ორგანული ნივთი-
ერებების ინტენსიურად დაშლა, საჭიროა მაქსიმალურად ერთგვაროვანი მასის მიღება. 

მოსამზადებელი ფაზის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ოპერაციას გაცრა წა-
რმოადგენს, რომელიც ტარდება დაქუცმაცების შემდეგ დასამუშავებელი მასალების 
დახარისხების მიზნით. 
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საცერი კომპოსტირების ობიექტების მნიშვნელოვანი ელემენტია, რომელიც შე-
მდეგ ფუნქციებს ასრულებს:

1. მცირე ზომის ნაწილაკების მქონე მასალების გამოცალკევება;

2. დაქუცმაცებული ნარჩენების შემდგომი გაცრა დაუქუცმაცებელი ნაწილების 
გამოცალკევების მიზნით; 

3. მექანიკურად დამუშავებული ნარჩენების გაცრა, არახრწნადი ან ძნელად დე-
გრადირებადი მასალების გამოცალკევების მიზნით;

4. კომპოსტის გაცრა უკეთესი ხარისხის კომპოსტის მისაღებად.

ამ ოპერაციების შესასრულებლად გამოიყენება რამდენიმე სახის საცერი. დო-
ლურა საცერი უფრო მარტივი და საიმედოა, თუმცა მას სიმაღლე სჭირდება. amasTan, 
რხევითი საცერი უფრო სწრაფად იჭედება. 

ტექნოლოგიური ციკლის უწყვეტობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია საცრე-
ბის გაჭედვის თავიდან აცილება. მიუხედავად იმისა, რომ საცერი მუშაობისას თავად 
სუფთავდება, აუცილებელია მარტივი გამწმენდი მოწყობილობების დამონტაჟება. საც-
რის გაჭედვის მიზეზია ქსოვილები, მცენარეების ნარჩენები, ზოგიერთი პლასტმასი და 
დიდი ზომის მინისა და კერამიკის ნატეხები. 

ნარჩენების წინასწარ გასაცრელად ნებისმიერი სახის საცერი გამოდგება, თუ მისი 
ბადის ზომა 8-20 მმ-ია. ამ ეტაპზე ზოგადად ნარჩენების სრულად სეპარაცია არ არის 
სავალდებულო. გაცრის შედეგად მიღებული წვრილი ფრაქციები საკომპოსტე მასალას 
ემატება. წვრილი ფრაქციების სეპარაცია მოსამზადებელ სამუშაოებსაც (მაგ., ხელით 
დახარისხება, მაგნიტური სეპარაცია, წინასწარი დაქუცმაცება, და სხვ.) აადვილებს. 

დაქუცმაცებული ნარჩენების გასაცრელად დოლურა ან ვიბრაციული საცერი გა-
მოიყენება 25-40 მმ ზომის ბადით. 

დაუმწიფებელი მასალა რთულად იცრება. დაქუცმაცებული ნარჩენების გასაცრე-
ლად საკმარისია 15-30 მმ ზომის ბადის მქონე საცერი. 

სველი მასალა საცერს ეწებება. ასეთ შემთხვევაში უფრო მოსახერხებელია ვიბრა-
ციული საცერის გამოყენება. ვიბრაციულ საცერში ქსოვილების გაჭედვის თავიდან ასა-
ცილებლად, ჯაჭვი მთელი სიჩქარით წინ და უკან მოძრაობს. იგივე პრინციპია გამოყე-
ნებული კონუსური ფორმის დოლურა საცერშიც, სადაც მისი შიდა ზედაპირი მუდმივად 
იწმინდება. 

კომპოსტირების ობიექტებზე ნარჩენებიდან შავი ლითონების ამოსაღებად სხვა-
დასხვა ტიპის მაგნიტური სეპარატორები გამოიყენება. 

კომპოსტირების ბევრ ობიექტზე, მოცულობის შემცირების მიზნით, ხდება გამო-
ცალკევებული ლითონების დაპრესვა და აღdგენა.

მყარი მასალები (მაგ., ქვები, ბოთლები, კერამიკა, ფერადი ლითონები და სხვ.), 
თუნდაც გატეხილი სახით, კომპოსტის ხარისხს აუარესებს. გაცრის გზით ხდება მხო-
ლოდ შედარებით დიდი ზომის მასალების მოცილება. ამიტომ, ამ მყარი და არასასუ-
რველი მასალების მცირე ნაწილაკების ამოსაღებად აუცილებელი ხდება სპეციალური 
დანადგარების გამოყენება, რომლებიც სხვადასხვა პრინციპით მუშაობენ. 
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ასეთი დანადგარია სეპარაციის ბუნკერი, სადაც დაქუცმაცებული მასალა ჯერ 
ხვდება დოლურაში, საიდანაც მაღალ სიჩქარეზე მბრუნავი ლითონის ღერძი მასალას 
ღიობიდან გამოსტყორცნის. ბალისტიკის კანონების თანახმად, სხვადასხვა წონისა და 
ფორმის მქონე ნარჩენები სხვადასხვა მანძილზე გაიტყორცნება და ბუნკერის შესაბამის 
განყოფილებებში ხვდება.

ყველაზე დიდი კუთრი წონის მქონე მყარი მასალა ყველაზე შორეულ განყოფილე-
ბებში ხვდება, ხოლო მსუბუქი მასალა (სავარაუდოდ ორგანული ნივთიერებები) – ახლო-
მდებარე განყოფილებებში.

ყველაზე მარტივი დანადგარია გამფანტველი სეპარატორი, რომელშიც მაღალი 
სიჩქარით მოძრავი ლენტიდან ნარჩენები ოდნავ დახრილ ფირფიტას ენარცხება. მყარი 
მასალები ფირფიტიდან უფრო შორ მანძილზე გაიტყორცნება და ფირფიტის ქვეშ მოთა-
ვსებული ფარის საშუალებით ისინი შესაბამის ბუნკერში მოხვდება. 

უკანასკნელ წლებში შემუშავებულ იქნა დახრილი ლენტური სეპარატორი. მასალა 
კონვეიერიდან მის ქვემოთ მდებარე დახრილ სეპარატორზე ეცემა და ზემოთ დაბალი 
სიჩქარით გადაადგილდება. მძიმე მასალები მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულე-
ბით ცურდება, ხოლო მსუბუქი მასალები გადაადგილებას განაგრძობს. შესაძლებელია 
ლენტის სიჩქარისა და დახრილობის კუთხის შეცვლა. 

მყარი მასალების ამოღების მიზნით, წარმოდგენილი დანადგარების გარდა, რომ-
ლებიც სხვა სამრეწველო დარგებშიც გამოიყენება, კომპოსტირების ობიექტებზე სხვა 
სახის დანადგარებიc გვხვდება. თუმცა, ნარჩენებიდან მყარი მასალების სრულად ამო-
ღებას ვერც ერთი დანადგარი ვერ უზრუნველყოფს. 

ნარჩენების დაქუცმაცების მიზანია მიკროორგანიზმების აქტივობის ხელშეწყობა 
მათთვის სამოქმედო ზედაპირების გაზრდისა და მასის გაერთგვაროვნების გზით. ზო-
გადად, საყოფაცხოვრებო ნარჩენები დამწიფებამდე არ უნდა დაქუცმაცდეს, ვინაიდან 
დამწიფების პროცესი მოძრაობისა და ვენტილაციის პირობებში მიმდინარეობს, რა 
დროსაც ნარჩენები თავისთავად ქუცმაცდება. თუმცა, გამოცდილება აჩვენებს, რომ წი-
ნასწარი დაქუცმაცება დაშლის ინტენსივობას ზრდის.

მასალების დასაქუცმაცებლად სამრეწველო დარგებში სხვადასხვა სახის სამსხ-
ვრევი დანადგარები გამოიყენება, თუმცა ნარჩენებისთვის მათი კონკრეტული სახეობა 
შეიქმნა.

ერთ-ერთი პირველი დანადგარი, რომელიც ათწლეულების წინ შეიქმნა არის დო-
ლურა სამსხვრევი (Egsetor). ის წარმოადგენს ორმაგ კონცენტრულ მბრუნავ საცერს, 
რომლებიც ერთმანეთისგან 100-110 მმ-ით არიან დაშორებული. გარე დოლურა საცრის 
ბადის დიამეტრია 15 მმ, ბრუნვის სიჩქარე – 15 ბრუნი წუთში. მასალა, ხახუნის ძალების 
ზემოქმედებით, უმნიშვნელოდ ქუცმაცდება. ამიტომ, ეს დანადგარი უფრო საცერია, ვი-
დრე სამსხვრევი. 

სამსხვრევი Siebraspel არის კომპოსტირების მიზნით ნარჩენების დასამუშავებლად 
განკუთვნილი დანადგარი, რომელიც წარმოადგენს დიდი დიამეტრის მქონე (5.5 მ) ლითო-
ნის ორმაგ ფირფიტას. ზედა ფირფიტას აქვს დანაწევრებული ზედაპირი 22-25 მმ დიამე-
ტრის ხვრელებითა და დანებით. ზედა ფირფიტის თავზე, ფირფიტის ცენტრში არსებულ 
ლილვზე დამონტაჟებულია რამდენიმე მხარი, რომელიც წუთში 8-10 ბრუნს აკეთებს. 
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ფირფიტაზე მოთავსებული ნარჩენები წინ მიემართება და ბრუნავს. ბრუნვის დროს ნა-
რჩენების რბილი კომპონენტები ადვილად ქუცმაცდება და იმ ნაწილაკებთან ერთად, რო-
მელთა დიამეტრი ხვრელების დიამეტრზე ნაკლებია, ქვედა ფირფიტაზე ეცემა. მკვრივი 
მასალა რჩეbა ზედა ფირფიტაზე, სადაც მხვრინავი მხრები მათ 8 საათში 2-4-ჯერ გვე-
რდითი ხვრელისკენ მიმართავენ. დაუქუცმაცებელი ნარჩენების წილი, რომლებიც ძი-
რითადად მყარი მასალისა და ქსოვილებისგან შედგებიან, ნედლი მასალის დაახლოებით 
8-20%-ს შეადგენს, მათი მახასიათებლებისა და ნახვრეტების ზომის შესაბამისად. ქვედა 
ფირფიტაზე დაგროვებული მასალები გამოდის სპეციალური ღიობიდან ქვედა ფირფი-
ტის თავზე მბრუნავნი მხრების საშუალებით, რომლებიც ასევე დამაგრებულია ფირფი-
ტის ცენტრში არსებულ ლილვზე.

ამ სახის სამსხვრევის ეფექტიანობა დოლურა სამსხვრევთან შედარებით ბევრად 
მაღალია, თუმცა ამ შემთხვევაშიც დანადგარში რჩება დიდი რაოდენობით მასალა, რო-
მელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კომპოსტირებისათვის. 

ევროპაში, მსხვილ და საშუალო ზომის კომპოსტირების ობიექტებზე ფართოდ გა-
მოიყენება სამსხვრევი Dorr-Oliver. 

ნახ. 7-1: Dorr-Oliver-ის სამსხვრევი

სამსხვრევების გამოყენების შემდეგ დარჩენილი მასალის რაოდენობის შემცი-
რება, რაც კომპოსტირებისთვის ნედლეულის მაქსიმალურ გამოყენებას უზრუნვე-
ლყოფს, ასევე შესაძლებელია ჩაქუჩიანი სამსხვრეველებში ნარჩენების წინასწარი და-
მუშავებით. კომპოსტირების ობიექტებზე გამოიყენება სხვადასხვა სახისა და წარმადო-
ბის ჩაქუჩიანი სამსხვრეველები. 

ჩაქუჩიან სამსხვრეველებში ნარჩენებში არსებული მყარი მასალა ძალიან წვრი-
ლად ქუცმაცდება. ამ გზით მიღებული მასალა უფრო მდიდარია მინერალური ნივთიე-
რებებით, ვიდრე სხვა სამსხვრევი დანადგარების საშუალებით მიღებული მასალა. 

ჩაქუჩიანი სამსხვრეველას ნაკლოვანება მდგომარეობს იმაში, რომ ის დიდი რა-
ოდენობით ენერგიას მოითხოვს და ძალიან სწრაფად განიცდის ცვეთას. შესაბამისად, 
ნარჩენების შემადგენლობისა და მარცვლის ზომიდან გამომდინარე, 800-1200 ტონა ნა-
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რჩენის დამუშავების შემდეგ, ჩაქუჩები უნდა გამოიცვალოს. ჩაქუჩის შეცვლას დაა-
ხლოებით 1,5-3 საათი სჭირდება.

სამსხვრევი დეტალების ცვეთის ხარისხის შემცირება შესაძლებელია ნარჩენე-
ბის 8-10 მმ ბადის მქონე საცერზე წინასწარი გაცრის გზით, კერძოდ წვრილმარცვ-
ლოვანი ფრაქციის სეპარაციით, რომელიც სამსხვრევი დანადგარის ცვეთას იწვევს. 

ჩაქუჩიანი სამსხვრევი დანადგარი (Büttner-ის ტიპის, გერმანია). დაქუცმაცება 
ხდება ერთი და იmaვე მიმართულებით მბრუნავი ორი როტორის საშუალებით. სიმძ-
ლავრე 10-20 ტ/სთ.

ასევე მიზანშეწონილია დაქუცმაცებამდე მასალების ხელით დახარისხება და 
რკინის მაგნიტური სეპარატორით ამოღება. 

სამსხვრევი დანადგარების, განსაკუთრებით ჩაქუჩიანი სამსხვრევი დანადგა-
რების, მუშაობის დროს წარმოიქმნება მტვერი და აბინძურებს გარემოს, დანადგა-
რების დახურულ სივრცეში მუშაობის შემთხვევაშიც კი. ობიექტის მოწყობის დროს 
აუცილებელია ამ ასპექტის გათვალისწინება და გამოყოფილი მტვრის დაჭერის უზ-
რუნველყოფა. 

სხვადასხვა მასალის გამოყენების და, პირველ რიგში, დანამატების გამოყენე-
ბის შემთხვევაში, აუცილებელია უზრუნველყოფილ იქნეს სათანადო დოზირება და 
მასალების შერევა. შერევა უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ნაზად, ხოლო დანამატების 
რაოდენობა განისაზღვროს ისე, რომ მათ დაშლის პროცესებს ხელი არ შეუშალონ 
(ტენის შემცველობა, C/N თანაფარდობა).

ჩაქუჩიანი სამსხვრევი დანადგარი (HAZEMAG-ის ტიპის, გერმანია). გამოიყე-
ნება მასალის წინასწარი დაქუცმაცებისთვის. ერთი ტონა ნარჩენის დასაქუცმაცებ-
ლად ის, სხვა დანადგარებთან შედარებით, ბევრად ნაკლებ ენერგიას მოითხოვს. 

ნახ. 7-2: HAZEMAG-ის ჩაქუჩიანი სამსხვრეველა
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5. კომპოსტის ხარისხი 
კომპოსტის ხარისხი დამოკიდებულია დამუშავებული ნარჩენების სახეობაზე.

მწვანე ნარჩენების ხარისხი აღემატება საყოფაცხოვრებო და მსგავსი ნარჩენე-
ბის ბიოდეგრადირებადი ფრაქციის ხარისხს და შესაბამისად მისგან დამზადებული 
კომპოსტი ყველაზე უკეთესია.

კომპოსტირების პროცესის კონტროლი 

კომპოსტირების ობიექტზე კომპოსტირების პროცესის კონტროლი შეიძლება 
ჩატარდეს, ძირითადად, ორი ინდიკატორის გაზომვით: pH და ტემპერატურა.

ცხრილებში მოცემულია ინდიკატორების საშუალო მაჩვენებლები.

pH-ის მაჩვენებლების კონტროლი – საშუალო მნიშვნელობები 

კვირა 1 2 3 4 5 6 7 8

pH 
სიდიდე

6,5 7,2 8,5 8,0 7,4 7,2 7,1 7,1

ტემპერატურის კონტროლი

დღეების რაოდენობა 1 – 7 8 – 15 16 – 20 16-ზე მეტი

მაქსიმალური 
ტემპერატურა (ᵒC)

70 50 20 < 20

მაღალი ხარისხის კომპოსტის მისაღებად, კომპოსტირების კონკრეტულ ობი-
ექტებზე შესაძლოა საჭირო იყოს სხვა ინდიკატორების (ჟანგბადის კონცენტრაცია, 
წყალბადის სულფიდის მაქსიმალური დასაშვები ღირებულება, რომელიც არ მიუთი-
თებს ანაერობულ დაშლაზე გადასვლას, და სხვ.) კონტროლიც.

კომპოსტის სასურველი ხარისხის შესაბამისად შესაძლებელია ზემოთ მოცე-
მული სიდიდეების კორექტირება.
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6. გარემოს დაცვის სპეციფიკური ელემენტები 
უკონტროლოდ ჩატარებულ კომპოსტირების პროცესს მრავალი გარემოსდა-

ცვითი პრობლემის შექმნა შეუძლია, როგორიცაა, მაგალითად, წყლის, ნიადაგისა და ჰა-
ერის დაბინძურება, დისკომფორტი დასახლებულ ადგილებში ხმაურის, ვიბრაციისა და 
უსიამოვნო სუნის გამო, ხანძარი, და სხვ.

ბევრი ამ პრობლემის შემცირება ობიექტის პროექტირების, მშენებლობისა და ექ-
სპლუატაციის ეტაპებზეა შესაძლებელი.

წყლის ხარისხი

კომპოსტირების ობიექტების მიმდინარე ტერიტორიებზე წყლის დაბინძურება შე-
საძლებელია გამოწვეული იყოს გამონაჟონით. 

გამონაჟონი

მწვანე ნარჩენების კომპოსტირების ობიექტების მიერ წარმოქმნილ გამონაჟონში 
შესაძლოა დიდი რაოდენობით იყოს ორგანული ნივთიერებები, ფენოლები და ნიტრა-
ტები, რომლებიც ფერმენტაციის პროცესში გროვდება. 

გამონაჟონის წარმოქმნა შეიძლება შემცირებულ ან თავიდან აცილებულ იქნეს 
კომპოსტში ტენიანობის დონის მონიტორინგითა და კორექტირებით და საკომპოსტე 
მოედნების გადახურვით.

ღია საკომპოსტე უბნებზე შეიძლება მოეწყოს გამონაჟონის შეგროვებისა და 
კომპოსტში მისი ჩაბრუნების სისტემა (კომპოსტის სათანადო ტენიანობის უზრუნველ-
საყოფად). 

ჭარბი გამონაჟონი შეიძლება ჩაშვებულ იქნეს საკანალიზაციო სისტემაში ან სად-
რენაჟე აუზში. 

გამონაჟონის საკანალიზაციო სისტემაში ჩაშვება (პირდაპირ ან დაგროვებული 
სახით) უნდა მოხდეს გამონაჟონის ნიმუშის ლაბორატორიული ანალიზის შედეგების სა-
ფუძველზე, საკანონმდებლო მოთხოვნების შესრულების უზრუნველსაყოფად. 

მიწისქვეშა წყლების დაბინძურების რისკის შესამცირებლად აუცილებელია შე-
მდეგი ზომების მიღება:

 ● სპეციალური ქსელის მოწყობა გამონაჟონის შესაგროვებლად;

 ● კომპოსტირების უბნებზე გამონაჟონის შეგროვება, წინასწარი დამუშავება და 
კონტროლი;

 ● ჰიდროსაიზოლაციო სისტემების გამოყენება პოტენციურად დაბინძურებულ 
ზედაპირებზე (თიხა, სინთეზური მასალები).

სუნი

უსიამოვნო სუნი შეიძლება წარმოიქმნას ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპო-
რტირების, შენახვისა და კომპოსტირების დროს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ 
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ადგილი აქვს ანაერობულ კომპოსტირებას.  ანაერობულმა კომპოსტირებამ შეიძლება 
გამოიწვიოს სუნის მქონე ისეთი ნაერთების წარმოქმნა, როგორიცაა ორგანული მჟა-
ვები, მერკაპტანები, გოგირდწყალბადი, ამიაკი და სხვ.

ხმაური

ხმაურის წყაროებია ობიექტზე შემავალი და გამომავალი სატრანსპორტო საშუა-
ლებები და მანქანა-დანადგარები. 

მანქანა-დანადგარებს (სამსხვრევი, საცერი, და სხვ.) 90 დბ-მდე ხმაურის გამო-
წვევა შეუძლიათ. 

მიმდებარე ტერიტორიებზე ხმაურის დონის შესამცირებლად მიღებულ უნდა 
იქნეს შემდეგი ზომები: – ბუფერული ზონის სათანადო მოწყობა და გამოყენება; – მან-
ქანა-დანადგარების ტექნიკური მახასიათებლების გათვალისწინება (ხმაურდამხშობი 
სისტემების არსებობა); – მანქანა-დანადგარების ტექნიკური მომსახურება; – ობიექტის 
ფარგლებსა და მის გარეთ სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილების შეზღუდვის 
მიზნით გრაფიკის შედგენა.

ინფექციური დაავადებების გადამტანები 

ესენია „მცირე ზომის ცხოველები და მწერები, რომლებსაც დაავადებები გადააქვთ“. 

ვირთხები, თაგვები, ბუზები, კოღოები, და სხვ., კომპოსტირების ობიექტების „პო-
ტენციური“ სტუმრები არიან. 

აუცილებელია დახურულ და ღია სივრცეებში სისუფთავის დაცვა, კომპოსტირე-
ბისა და დამუშავების მოედნებზე აერობული პროცესებისა და სათანადო ტემპერატუ-
რის შენარჩუნება, და სხვ. 

ხანძარი

როდესაც კომპოსტი შრება და მისი ტემპერატურა იმატებს, იქმნება მისი აალების 
საფრთხე. კომპოსტში არსებულi ორგანული ნაერთები შეიძლება აალდეს 25-45% ტე-
ნიანობის პირობებშიც კი. 

მიღებულ უნდა იქნეს შემდეგი ზომები: 

 ● კომპოსტირებისას ადვილად აალებადი მასალების 3 მ სიმაღლის გროვებად 
დაწყობა;

 ● კომპოსტის ტემპერატურის მაქსიმუმ 60°C-ზე შენარჩუნება.

ამ ზომების გარდა, რომლებიც უშუალოდ კომპოსტირების პროცესს ეხება, უნდა 
გატარდეს ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა ნაგებობების წყლის რეზერვუარითა და 
წყლის მიწოდების სისტემით აღჭურვა და სახანძრო მანქანებისთვის საჭირო მისას-
ვლელი გზების მოწყობა. 

ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ობიექტზე, დანადგარებთან ახლოს, თუნდაც 
მცირე დროით არ დაგროვდეს ნარჩენი ზეთები და მტვერი. 
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ქარის მიერ ნარჩენების გაფანტვა 

კომპოსტირების ობიექტიდან ქარის მიერ გაფანტულმა ნარჩენებმა შესაძლოა მი-
მდინარე ტერიტორიების დაბინძურება და მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვიოს. 
ასეთი ნარჩენებია ძირითადად პლასტიკისა და ქაღალდის პარკები, რომლებშიც ჩა-
ყრილი იყო ნარჩენები, და რომლებიც საკომპოსტე მასალაში წინასწარი დამუშავების 
შემდეგაც გვხვდება. ამ პრობლემის თავიდან აცილება შესაძლებელია შემდეგი გზებით:

 ● ნარჩენების ტრანსპორტირება დახურული სატრანსპორტო საშუალებებით;

 ● რეციკლირებადი მასალის მიღება, დამუშავება და შეფუთვა დახურულ სივ-
რცეებში;

 ● ნარჩენების შეგროვება ღია სივრცეში ჩატარებული ნებისმიერი ოპერაციის 
შემდეგ.

აქროლადი ორგანული ნაერთები (VOC)

აქროლადი ორგანული ნაერთები (მაგ., ბენზოლი, ქლოროფორმი, ტრიქლორე-
თილენი) საფრთხეს უქმნიან კომპოსტირების ობიექტებს. ეს ნივთიერებები შეიძლება 
აღმოჩნდეს კომპოსტირების ობიექტებზე იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტი კომპოსტირები-
სათვის იღებს ხის ისეთ ნარჩენებს, რომლებიც გამხსნელებსა და საღებავებს შეიცავენ.

აქროლადი ორგანული ნაერთების გაფრქვევა ობიექტის ტერიტორიაზე და/ან ატ-
მოსფეროში ხდება ნარჩენების გროვის ხელოვნური აერაციის, მორევისა და მაღალი ტე-
მპერატურის შედეგად. 

კომპოსტირების პროცესში აქროლადი ორგანული ნაერთები ატმოსფეროში 
ხვდება როგორც პირდაპირ (ღია სივრცეში კომპოსტირების შემთხვევაში), ასევე სავე-
ნტილაციო სისტემებიდან (დახურულ სივრცეში კომპოსტირების შემთხვევაში).

აქროლადი ორგანული ნაერთების გაფრქვევების დაჭერის მეთოდები ძალიან ძვი-
რია და ამიტომ მიზანშეწონილია ისეთი ზომების მიღება, რომლებიც შეამცირებენ მათ 
რაოდენობას, კერძოდ, მიღებული ნარჩენების კარგად შემოწმება და ისეთი ნარჩენების 
მიღებისგან თავის შეკავება, რომლებიც დამუშავების დროს აქროლად ორგანულ ნაე-
რთებს წარმოქმნიან.
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7. კომპოსტირების მეთოდები სამრეწველო დონეზე
კომპოსტირების მეთოდები ერთმანეთისგან შემდეგი ასპექტებით განსხვავდება: 

 ● საკომპოსტე მასალის გადაბრუნების მეთოდები;

 ● ბიოლოგიური პროცესების წარმართვა;

 ● ფერმენტაციის პროცესის აერაციის მეთოდები;

 ● ინტენსიური ფერმენტაციის პროცესის ხანგრძლივობა;

 ● საბოლოო პროდუქტის სიმწიფის ხარისხი.

კომპოსტირების პროცესები:

 ● კომპოსტირება ღია ან გადახურულ გროვებში;

 ● კომპოსტირება გვირაბებში ან მწკრივებად;

 ● კომპოსტირება ფერმენტაციის კამერებში;

 ● კომპოსტირება უჯრედებში;

 ● კომპოსტირება დოლურებში;

 ● კომპოსტირება კოშკურებში;

 ● კომპოსტირება დახურულ სივრცეში.

წარმადობის მიხედვით კომპოსტირების ობიექტები შემდეგ კატეგორიებად იყოფა: 

 ● დაბალი წარმადობის კომპოსტირების ობიექტები: 1.000÷3.000 ტ/წ;

 ● საშუალო წარმადობის კომპოსტირების ობიექტები: 3.000÷10.000 ტ/წ;

 ● მაღალი წარმადობის კომპოსტირების ობიექტები:: 10.000 ტ/წ-ზე მეტი.

კომპოსტირების ობიექტების საერთო ტენდენცია დაშლის პროცესების დაჩქარე-
ბაში მდგომარეობს. ამის მიღწევა შესაძლებელია ნედლეულის სათანადოდ მომზადებით 
და ორგანული ნივთიერებების დასაშლელად საჭირო რაოდენობით ჰაერის (ჟანგბადის) 
მიწოდებით. 

აღჭურვილობისა და მანქანა-დანადგარების შეძენის დროს ყურადღება უნდა მი-
ექცეს არა მხოლოდ მათ ფასს და მათი ექსპლუატაციისათვის საჭირო ენერგეტიკულ და 
შრომით ხარჯებს, არამედ სათადარიგო ნაწილების ფასებს, ტექნიკური მომსახურებისა 
და ამორტიზაციის ხარჯებს.

ტექნიკური თვალსაზრისით, დანადგარების, საშუალებებისა და ტექნიკის შერჩე-
ვისას გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნები:

 ● მარტივი და მყარი კონსტრუქცია;

 ● მაქსიმალურად მცირე რაოდენობით მბრუნავი ნაწილები, რომელთა ტექნი-
კური მომსახურება და გამოცვლა ადვილია;

 ● დახურული მექანიზმი;

 ● მიმართულების ცვლილების მაქსიმალურად ნაკლები საჭიროება;

 ● მაქსიმალურად მდგრადი კოროზიისა და მექანიკური ცვეთის მიმართ.
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კომპოსტირების სხვადასხვა ობიექტზე, თუნდაც ერთი და იmaვე ოპერაციებისათ-
ვის გამოყენებული ტექნიკა, მათი რაოდენობა, მდებარეობა და თანმიმდევრობა შეი-
ძლება ძალიან განსხვავებული იყოს. 

კომპოსტირების ობიექტები მეთოდების მიხედვით 4 კატეგორიად იყოფა. ესენია: 

 ● კომპოსტირება დაქუცმაცების გარეშე;

 ● კომპოსტირება დაქუცმაცების შემდეგ;

 ● წინასწარი დამწიფება დაქუცმაცების გარეშე;

 ● წინასწარი დამწიფება დაქუცმაცების შემდეგ.

კომპოსტირების სისტემები 3 ძირითად ჯგუფად იყოფა:

1) ღია საკომპოსტე სისტემა (კომპოსტირების მთლიანი პროცესი ღია სივრცეში 
მიმდინარეობს);

2) დახურული საკომპოსტე სისტემა (კომპოსტირების მთლიანი პროცესი და სა-
ჭირო სამუშაოები დახურულ სივრცეში მიმდინარეობს);

3) ნახევრად დახურული საკომპოსტე სისტემა (პროცესის ნაწილი – მაგ., წინა-
სწარი დამწიფება დახურულ სივრცეში ხდება, ხოლო კომპოსტირების პრო-
ცესი ღია სივრცეში მიმდინარეობს);

ღია სისტემები ორ ჯგუფად იყოფა იმის მიხედვით, ხდება თუ არა ნარჩენების წი-
ნასწარი დამუშავება.

დახურული სისტემები შეიძლება დაიყოს იმის მიხედვით, იმყოფება თუ არა დამწი-
ფების დროს ნარჩენები მუდმივ მოძრაობაში (სტატიკური), ან მოძრაობს, მაგრამ მხო-
ლოდ პერიოდულად (გარდამავალი).
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7.1. ღია საკომპოსტე სისტემები

7.1.1 ღია სისტემები მასალების წინასწარი დამუშავების გარეშე – ვან მაანენი 

კომპოსტირების ობიექტზე მიტანილი ნარჩენები გადმოტვირთვის შემდეგ 6 მეტ-
რის სიმაღლის პრიზმის ფორმის გროვებად იყრება. გადმოტვირთვისა და გროვებად და-
ლაგების ოპერაციები მბრუნავი გრეიფერული ამწეების გამოყენებით ხორციელდება. 
დამწიფება 6-8 თვე გრძელდება. 

დიდი ზომის ნარჩენები (ლითონის ყუთები, მუყაოს ყუთები, ხის ყუთები, სხვა სა-
ხის შეფუთვა, და სხვ.) ნარჩენების გროვებში დიდი ზომის სიცარიელეებს წარმოქმნის, 
რომელშიც დაშლისთვის აუცილებელი ჰაერია. დამწიფებული მასალა დაქუცმაცების 
გარეშე იცრება. გაცრილი მასალიდან რკინის ამოღება ხდება მაგნიტების საშუალებით, 
ხოლო სხვა არასასურველი მასალების – ბალისტიკური სეპარატორებით. გაცრის შედე-
გად დარჩენილი მასალა ინახება და გამოიყენება ორმოების ამოსავსებად. 

პროცესი შედარებით ნაკლები ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით დიდი რა-
ოდენობით ნარჩენების კომპოსტირების შესაძლებლობას იძლევა. საკმაოდ დაბალია 
საინვესტიციო და საექსპლუატაციო ხარჯები. დამწიფებას დიდი დრო სჭირდება. მონა-
რჩენი მასალის რაოდენობა დიდია და კომპოსტის ხარისხი ხშირ შემთხვევაში დაბალია. 
კომპოსტირების ხანგრძლივი პროცესის გამო, საჭიროa დიდი ფართობი, ხოლო ატმო-
სფეროს დაბინძურების შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ობიექტი დასახლებული ტე-
რიტორიებიდან დაცილებული უნდა იყოს სულ მცირე 500 მ-ით. ამ სახის კომპოსტირე-
ბის ობიექტები მრავლადაა ნიდერლანდებში. 

7.1.2. ღია სისტემები მასალების მომზადებით – Dorr-Oliver 

ამ პროცესის არსი ჰოლანდიური კომპანია Dorr-ის მიერ წარმოებულ სპეციალურ 
სამსხვრევში მდგომარეობს, რომელიც ნედლეულს არა მარტო ცრის, არამედ აქუცმა-
ცებს კიდეც. 

დამწიფების პროცესში, არასაკმარისი ვენტილაციის შედეგად, პროცესი შესაძ-
ლოა ანაერობული გახდეს. ასეთ შემთხვევებში საჭიროა მასალის გადაბრუნება ან აერა-
ცია გამწოვი ხვრელების მოწყობის გზით. გაცრის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების 
რაოდენობა ძალიან დიდია. ამ პროცესს შედარებით დიდი ფართობი და მნიშვნელოვანი 
სამუშაოების ხელით შესრულება სჭირდება. ტექნოლოგია საკმაოდ მარტივია.

7.2. ნახევრად დახურული საკომპოსტე სისტემა 

7.2.1. Brikollare (Caspari-Meyer)-ის სტატიკური სისტემა 

ამ პროცესში ჩაქუჩიანი სამსხვრეველის გამოყენებით ან სამსხვრევ დანადგა-
რებში დაქუცმაცებული მასალა ღია სივრცეში განთავსებულ გროვებში კი არ მწიფდება 
(კომპოსტირდება), არამედ, ნარჩენი წყლების გამწმენდი ნაგებობების წინასწარ დეჰი-
დრატირებული ლექის შერევის შემდეგ, ბრიკეტებად იპრესება, რომლებშიც წყლის შე-
მცველობა დაახლოებით 50%-ია. დაპრესილი ნარჩენები 10 დღით დახურულ სივრცეში 
თავსდება. ამ პერიოდის განმავლობაში ნარჩენების ბრიკეტებში ანაერობული დაშლის 
პროცესი ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს. მასალის ტემპერატურა 60°C-ს აღწევს, 
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რის გამოც ის ძალიან სწრაფად შრება. შედეგად, დაახლოებით ორი კვირის შემდეგ, და-
შლის პროცესები ნელდება. მასალა პრაქტიკულად შენარჩუნებულია. 

დაპრესვიდან დაახლოებით სამი კვირის შემდეგ მასალა ფხვიერი ხდება (ამ დროის 
განმავლობაში ტენიანობა დაახლოებით 20%-მდე მცირდება). საჭიროების შემთხვე-
ვაში, ბრიკეტებს ამსხვრევენ და ღია სივრცეში 3 მ სიმაღლის პრიზმის ფორმის გრო-
ვებად ყრიან. 3 თვის შემდეგ, სათანადო დატენიანებით, შესაძლებელია სრულყოფილი 
კომპოსტის მიღება. 

ნახ. 11-1: Brikollare-ის სისტემის ტექნოლოგიური პროცესი: a – ნედლი ნარჩენები; b – 
დახარისხებული მასალები; c – რკინა; d – გაცრილი მასალა; f – ნარჩენი წყლების გამწ-
მენდი ნაგებობების დეჰიდრატირებული ლექი; g – კომპოსტი.

ამ პროცესით ნედლი ნარჩენების დამუშავება ხდება დახურულ სივრცეში, ხოლო 
სტაბილიზაცია მიიღწევა შენახვით და არა დამწიფებით. დამწიფებისთვის საჭირო 
ხანმოკლე პერიოდის გამო, ეს მეთოდი შედარებით მცირე ფართობს მოითხოვს. მისი 
უპირატესობა ასევე ნარჩენი წყლების გამწმენდი ნაგებობების ლექის გამოყენებაშიც 
მდგომარეობს. მეორე მხრივ, ოპერაციების სიმრავლე საოპერაციო და ტექნიკური მომ-
სახურების ხარჯებს მნიშვნელოვნად ზრდის. 
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7.2.2. Prat Sofraine-ის სტატიკური სისტემა 

ამ პროცედურის თანახმად, რომელიც საფრანგეთში შემუშავდა, ნედლი ნარჩენე-
ბის კომპოსტირება ხდება დახურულ სივრცეებში განთავსებულ დიდი ზომის (60-100 
მ3), უჯრედებში. 

Prat-Sofraine-ის მიერ დაპროექტებული უჯრედები სინამდვილეში ცხაურის ძირის 
მქონე თაროებია, სადაც ნედლეული ყოველგვარი წინასწარი დამუშავების გარეშე იყ-
რება. ნედლეული ამ თაროებზე 5 დღის განმავლობაში რჩება. დაშლის პროცესის ტემპე-
რატურა თერმომეტრით იზომება; ნარჩენების სიმაღლე ამ უჯრედებში 3 მ-ია.

უჯრედების ზომა ისეთნაირად არის გათვლილი, რომ ნარჩენების დღიური რაოდე-
ნობა ერთ ან რამდენიმე უჯრედში ჩაეტიოს. უჯრედებში ჰაერის მიმოქცევა უზრუნვე-
ლყოფილია ძაბრის ფორმის მილების საშუალებით. დროის გარკვეული ინტერვალებით 
ნარჩენების მასა წვეტიანი ფოლადის ჯოხებით იხვრიტება. პროცესის გასაადვილებ-
ლად უჯრედების ბორბლების საშუალებით მოძრაობს.

ნახ. 11-2:  Prat-Sofraine-ის პროცედურა. 1 – ბუნკერი; 2 – ჩაქუჩიანი სამსხვრეველა; 3 – 
ინფრაწითელი სეპარატორი; 4 – მაგნიტური სეპარატორი; 5 – კომპოსტის დისპენსერი; 
6 – საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წყლების გამწმენდი ნაგებობების ლექის დისპენსერი; 7 
– შემრევი; 8 – ქიმიური რეაგენტების ავზი; 9 – დამწიფების უჯრედები; 10 – უჯრედების 
სათავსო; 11 – გადმობრუნებით უჯრედების დაცლის სისტემა; 12 – პრიზმის ფორმის 
გროვა; 13 – საფქვავი მოწყობილობა; 14 – მბრუნავი საცერი.

უჯრედებში ნარჩენების ტემპერატურა 650C-ს აღწევს. მიღებული პროდუქტი ობი-
ექტიდან ან ნედლი კომპოსტის სახით გადის, ან ექვემდებარება შემდგომ კომპოსტირე-
ბას გროვებში მასალის გადაბრუნების გარეშე. 

მოსამზადებელი პროცესი ხანმოკლეა, ნარჩენები თითქმის სრულად მუშავდება. 
საინვესტიციო ხარჯი დაბალია. 

ამ მეთოდით მუშაობენ საფრანგეთის ცალკეული მცირე ზომის ქალაქებში (ტუ-
ლუზა, ნარბონი, ტარბი) არსებული ობიექტები.
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7.2.3. Biotanc SGEA – სტატიკური სისტემა

წინასწარ დაქუცმაცებული ნედლი ნარჩენები თავსდება 5 მ სიმაღლის კარვის ფო-
რმის მქონე სათავსოში (ბიორეზერვუარი) ქვეშ, რომელიც ლიანდაგზე მოძრაობს. ნა-
რჩენების დამწიფება 2-3 კვირა გრძელდება. 

კარავში ნარჩენების შეტანა ხდება სახურავიდან ლენტური კონვეიერის საშუალე-
ბით. კარვის ქვეშ და გვერდებზე არსებული ღიობები აერაციის შესაძლებლობას იძლევა. 

ნახ. 11-3: Biotanc-Sgea-ს პროცედურა: 1 – ბუნკერი; 2 – სამსხვრევი; 3 – მაგნიტური 
სეპარატორი; 4 – ლენტური კონვეიერი; 5 – ბიორეზერვუარი (კარავი); 6 – დამატენიანე-
ბელი დანადგარი; 7 – ჰაერის მოძრაობა; 8 – შემდგომი დამწიფება.

დამწიფების შემდეგ ბიორეზერვუარი გაიწევა და ნარჩენების დამწიფება პრიზმის 
ფორმის გროვებში 2-3 თვე გრძელდება მასალის გადაბრუნების ან ამორევის გარეშე. 
პრიზმის ფორმის გროვები წრიულად არის განლაგებული. ბიორეზერვუარი საწყის მდე-
ბარეობას დაახლოებით 8 თვის შემდეგ უბრუნდება. 

ამ პროცესის თავისებურება მდგომარეობს იმაში, რომ წინასწარ დაქუცმაცებული 
ნარჩენების ბიორეზერვუარში დამწიფების შემდეგ კომპოსტირება ღია სივრცეში, მასა-
ლის გადაბრუნების გარეშე გრძელდება. 

უპირატესობა: შედარებით მცირე ზომის ობიექტი, უსარგებლო ნარჩენების მცირე 
რაოდენობა. ასეთი სახის ობიექტები ფუნქციონირებს საფრანგეთის ქალაქებში. 

7.2.4. Humusol Cifal – სტატიკური სისტემა 

ამ პროცესში დაქუცმაცებული ნედლი მასალის დამწიფება დიდი ზომის (60 მ3) 
უჯრედებში მიმდინარეობს.

Humusol-Cifal-ის უჯრედები დამზადებულია რკინაბეტონისგან, გვერდითი კედლები 
დახურულiა, უკანა კედლის ზედა ნაწილი ღიაა, ღიობი მავთულბადით იკეტება. უჯრედე-
ბის წინა კედლებზე დამონტაჟებულია ლითონის კარები, რომლებიც გარეთ იღება. 
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უჯრედების ძირში დამონტაჟებული მილების სისტემა, რომელიც აუცილებელ 
ვენტილაციას უზრუნველყოფს, დაკავშირებულია ჰაერის გამანაწილებელთან. უჯრე-
დებში ნარჩენების ჩატვირთვა ხდება ლენტური კონვეიერის საშუალებით. 

ნედლი ნარჩენები წინასწარ ქუცმაცდება (იცრება) და ერევა ბაქტერიების შემ-
ცველი მასალა. უჯრედების გავსებიდან 1 კვირის შემდეგ, ლითონის კარს აღებენ და 
უჯრედებს მოძრავი გრეიფერული ამწეების საშუალებით ცლიან. ამის შემდეგ ნარჩე-
ნებს, კომპოსტირების პროცესის გასაგრძელებლად, გროვებად ათავსებენ. 

ნახ. 11-4: Humusol-Cifal-ის სისტემის ტექნოლოგიური პროცედურა: 1 – ბუნკერი; 2 – გრეი-
ფერული ამწე; 3 – მბრუნავი დოლურა საცერი; 4 – მაგნიტური სეპარატორი; 5 – ჩაქუჩიანი 
სამსხვრეველა; 6 – საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წყლების გამწმენდი ნაგებობების ლექის დის-
პენსერი; 7 – შემრევი; 8 – შემრევი; 9 – დამატებითი მასალის შესანახი უჯრედი; 10 – დისპენ-
სერი; 11, 14 – წყლის დანადგარი; 12 – სამოძრაო სივრცე; 13 – დამწიფების უჯრედები.

7.2.5. Thompson-ის გარდამავალი სისტემა 

წინასწარ მომზადებული ნედლი მასალის დამწიფება ხდება ერთმანეთზე მოთა-
ვსებულ 5-6 უჯრედში, რომლებსაც კოშკურის ფორმა აქვთ. უჯრედების ძირზე გაკე-
თებულია ხვრელები, რომლებიც დახრისას იღება. წინასწარ დაქუცმაცებული ნარჩე-
ნები ზედა უჯრედში ლენტური კონვეიერით იყრება. თითოეულ უჯრედში ნარჩენები 1 
დღის მანძილზე რჩება, ამის შემდეგ, უჯრედის ძირის გახსნით, მასალა ქვემოთ მდებარე 
უჯრედში ინაცვლებს. ამრიგად, დღეში ერთხელ სხვადასხვა უჯრედში გადატანილი ნა-
რჩენები კოშკში დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში რჩება. ამის შემდეგ ნარჩე-
ნები შემდგომი კომპოსტირებისთვის გადახურულ ღია სივრცეებში თავსდება.
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ნახ. 11-5: Thompson (Carel-Fouché)-ის სისტემის ტექნოლოგიური პროცედურა: 1 – ბუ-
ნკერი; 2 – ჩაქუჩიანი სამსხვრევი დანადგარი (Gondard); 3 – გამანაწილებელი ზოლი; 4 
– დამწიფების კოშკი; 5 – სავენტილაციო მოწყობილობა; 6 – შემდგომი კომპოსტირება; 
3 – დოზატორი; 8 – შემდგომი გაცრა.

7.2.6. Dano-ს ბიოსტაბილიზაცია – გარდამავალი სისტემა 

დანიური კომპანია Dano-ს მიერ შემუშავებული პრინციპი მდგომარეობს წინასწარ 
დაუქუცმაცებელი ნარჩენების დამწიფებაში დიდი დიამეტრის (3.5 მ) მქონე და დაბალი 
სიჩქარით მბრუნავ ოდნავ დახრილ ცილინდრში, რომელშიც აერაცია ჰაერის უწყვეტად 
მიწოდებით ხორციელდება. უმეტეს შემთხვევებში, ნარევებს საყოფაცხოვრებო ნა-
რჩენი წყლების გამწმენდი ნაგებობების ლექსაც უმატებენ. 

ცილინდრის სიგრძეს სასურველი წარმადობა განსაზღვრავს. ყველაზე გრძელი 
ცილინდრის სიგრძეა 28 მ. ზოგადად, ცილინდრები ღია სივრცეებშია განთავსებული, 
თუმცა არსებობს ისეთი ცილინდრები, რომლებიც დახურულ სივრცეებში ფუნქციონი-
რებენ. 

დაუქუცმაცებელი ნარჩენების ცილინდრში შეტანა კონვეიერის საშუალებით, და-
ცურებიT ხდება. ციკლი 3-5-3 დღე გრძელდება, სანამ ნარჩენების გარკვeულ დონემდე 
არ დაიშლება (სტაბილიზდება). ცილინდრის ბრუნვისას ნარჩენები ირევა და გარკვეულ-
წილად ქუცმაცდება. სუფთა ჰაერი, რომელი აუცილებელია დაშლის პროცესისათვის, 
ცილინდრს გარეთ მდებარე ვენტილატორებიდან მილების სისტემით მიეწოდება. და-
შლის პროცესის შედეგად წარმოქმნილი აირებითa და ორთქლით გაჯერებული ჰაერი 
გარეთ ფილტრის გავლით გამოდის. ჰაერის გაფილტვრის მიზანს უსიამოვნო სუნის მო-
ცილება წარმოადგენს. 
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ნახ. 11: Dano-ს ბიოსტაბილიზაციის სისტემის ტექნოლოგიური პროცედურა: 1 – ბუნ-
კერი და გრეიფერული ამწე; 2 – დისპენსერი; 3 – მაგნიტური სეპარატორი; 4 – ხელის 
დახარისხების ზოლი; 5 – დამწიფების დოლურა (ბიოსტაბილიზატორი); 6 – ვიბრაცი-
ული საცერი; 7 – ჩაქუჩიანი სამსხვრევი დანადგარი; 8 – ლენტური კონვეიერი გაცრის 
შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გასატანად.

მბრუნავი ცილინდრიდან ამოღებული მასა იცრება, ქუცმაცდება და აგრძელებს 
დამწიფებას ღია სივრცეში მოწყობილ პრიზმის ფორმის გროვებში.

ასეთი სახის ობიექტი შედარებით მცირე ფართობს მოითხოვს. არ არსებობს უსი-
ამოვნო სუნისა და მწერების გამრავლების საფრთხე, და შესაბამისად, მისი მოწყობა 
დასახლებებშიც შეიძლება. დაქუცმაცებისა და გაცრის შედეგად ნედლი მასალის ათ-
ვისების მაჩვენებელი ძალიან მაღალია, ხოლო უსარგებლო ნარჩენების რაოდენობა 
– მცირე. ცილინდრის მაღალი ღირებულების გამო, საკმაოდ მაღალია საინვესტიციო 
ხარჯი. 

ამ სახის მცირე, საშუალო და დიდი ზომის ობიექტები მსოფლიოს ყველა კუთხეში 
გვხვდებa. ევროპაში ყველაზე მსხვილი ობიექტები მდებარეობს ედინბურგში, ლესტე-
რსა და რომში. 

7.2.7. Humboldt – დინამიkური სისტემა 

კოშკურის თავზე მოთავსებული დაქუცმაცებული ნარჩენების კოშკში შეტანა მის 
თავზე დამონტაჟებული სპირალური კონვეიერით ხდება. კოშკში მოწყობილია სავენტი-
ლაციო ხვრელები. ვენტილაცია უკეთესია იმ შემთხვევაში, როდესაც მასიდან მყარი 
მასალები ამოღებულია. 

მუდმივად მოძრავი ნარჩენების დაშლა დამაკმაყოფილებლად არ მიმდინარეობს 
იმ შემთხვევაში, როდესაც მასალის სიმაღლე 10 მ-ს აღწევს. ამ დროს წარმოიქმნება 
წნევა, რომელიც მასალის დატკეპნას იწვევს და ჰაერის მიწოდება მხოლოდ მასის ცალ-
კეულ ნაწილებში ხდება. 
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ნახ. 11-7: ტექნოლოგიური პროცესის სქემა: 1 – ბუნკერი; 2 – მაგნიტური სეპარატორი; 
3 – ჩაქუჩიანი სამსხვრევი დანადგარი; 4 – (ვიბრაციული) ლენტური კონვეიერი; 5 – ამწე; 
6 – 4 დამწიფების კამერა; 7 – დისპენსერი; 8 – ლენტური კონვეიერი; 9 – საცერი; 10 – 
მაგნიტური სეპარატორი.

გერმანიის ერთ-ერთ ქალაქში ფუნქციონირებს მსგავსი ობიექტი, რომელიც Herbold-
Diefenbacher-ის მეთოდს იყენებს. ეს მეთოდი გამორჩეულია იმით, რომ კოშკურებს ტრა-
პეციის ფორმა აქვთ. დამწიფებამდე, დაქუცმაცების გარდა, ნარჩენები ორჯერ იცრება. 
პირველი გაცრის შემდეგ დარჩენილი მასალა თავიდან ქუცმაცდება და ისევ იცრება. 
მეორე გაცრის შემდეგ წარმოქმნილი შუალედური ფრაქცია კომპოსტირებას ექვემდე-
ბარება, ხოლო დაrჩენილი მასალa იწვება. საკომპოსტე მასას ერევა საყოფაცხოვრებო 
ნარჩენი წყლების გამწმენდი ნაგებობების ლექი. ამის შემდეგ მასალა აღარ იცრება. ვე-
ნტილაციისთვის კოშკურებში დამონტაჟებულია თბილი ჰაერის ვენტილატორები. 

7.2.8. Thomas-ს დამწიფების კოშკი – დინამიkური სისტემა 

ეს არის ერთსართულიანი შენობა, რომლის დიამეტრია 3-5,5 მეტრი, სართულების 
რაოდენობა – 3-10. კოშკის ცენტრში არსებულ ღერძზე თითოეულ სართულზე დამაგრე-
ბულია ოთხი მბრუნავი მკლავი, რომლებიც განუწყვეტლივ აბრუნებენ და ურევენ ნედლ 
მასალას. 

მხრებზე დამაგრებულია გუთნის ფორმის ფირფიტები, რომელთა საშუალებითაც 
ნარჩენები მოძრაობს და იატაკებში არსებული ხვრელებით ქვედა სართულებზე ხვდება. 

ზედა სართულზე მოთავსებული ნედლი ნარჩენები მუდმივად ირევა და 24 საათში 
აღწევს ქვედა სართულს. კოშკურის გვერდით კედელში დამონტაჟებულია მილების ორი 
სისტემა, რომელთა საშუალებითაც ნარჩენებს მიეწოდება სუფთა ჰაერი და იდევნება 
წარმოქმნილი აირები. სუფთა ჰაერის მიწოდება ბუნებრივად ან ხელოვნური ვენტილა-
ციით ხდება. 

აღნიშნული პროცესის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ნედლი მასალის 
მუდმივი მოძრაობა და მორევა, აგრეთვე არსებული სავენტილაციო სისტემა ნარჩენე-
ბის ინტენსიურ და სწრაფ დაშლას უზრუნველყოფს. ასეთ კოშკურებში ნედლი კომპო-
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სტი 24 საათში მიიღება. ობიექტის დახურული და სართულებიანი კონსტრუქცია მცირე 
ფართობს საჭიროებს.

ამ ტიპის კოშკურებში მხოლოდ მცირე ზომის ნარჩენების გამოყენებაა დაშვე-
ბული, ვინაიდან გრძელმა და ბოჭკოვანმა ნარჩენებმა, ხვრელების გაჭედვის ან მბრუნავ 
მკლავებზე შემოხვევის შედეგად, შესაძლოა მუშაობის ნორმალური რეჟიმის დარღვევა 
გამოიწვიოს, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის მკლავების ბრუნვისთვის საჭირო ძალას. ამ 
პროცესის მთავარი ნაკლოვანება სწორედ ამაში მდგომარეობს. 

ამ სახის ობიექტები ევროპის მასშტაბით ფუნქციონირებს იტალიაში, შვეიცარი-
ასა და საბერძნეთში.

ნახ. 11-8: Thomas-ის (Multibacto) ტექნოლოგიური პროცედურა: a – რკინა; b – მინა, რე-
ზინა; c – პლასტმასი, ქსოვილი; d – მყარი უცხო მასალები; e – ქვა, მინა; 1 – დამახა-
რისხებელი ბუნკერი; 2 – მაგნიტური სეპარატორი; 3 – დამახარისხებელი ზოლი; 4 – სა-
მსხვრევი (Raspel); 5 – მყარი მასალების სეპარატორი; 6 – ნარჩენი წყლების სალექარი 
შემრევით; 3 – დამწიფების კოშკი; 8 – საცერი.

7.3. დახურული საკომპოსტე სისტემა

7.3.1. Tecnitalia-ს სისტემა

იტალიური კომპანია Tecnitalia-ს მიერ შემუშავებული პროცესის მთავარი პრი-
ნციპი მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა ოპერაცია (ნედლი მასალის მომზადება, კომპო-
სტირება, უსარგებლო ნარჩენების დაწვა და ამ პროცესებთან დაკავშირებული ყველა 
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ოპერაცია) დახურულ სივრცეებში ხორციელდება. ნარჩენების გადატანა ხდება 1 მ3 მო-
ცულობის ციცხვის მქონე გრეიფერული ამწით, რომელიც ტექნოლოგიური ხაზის თა-
ვზე მდებარე ლითონის კონსტრუქციაზეა დამონტაჟებული და იმართება ერთი ოპერა-
ტორის მიერ ჰერმეტულად დახურული კაბინიდან. 

ნახ. 09: Tecnitalia-ს ტექნოლოგიური პროცესი: a – წინასწარი დამუშავება და დამწიფება; 
b – მონარჩენი მასალის დამუშავება; 1 – შესანახი რეზერვუარი; 2 – მოძრავი ამწე; 3 – 
გრეიფერული ამწე; 4 – გრეიფერული ამწის სამართავი ოთახი; 5 – შემრევი; 6 – მბრუ-
ნავი საცერი; 3 – მასალის რეცირკულაცია; 8 – წვრილმარცვლოვანი მასალა; 9 – სამსხ-
ვრევი დანადგარი; 10 – წვის ქვაბები; 11 – კონტროლი; 12 – ლექის დამახარისხებელი 
დანადგარი; 13 – მაგნიტური სეპარატორი; 14 – სამსხვრევი დანადგარი; 15 – ლითონის 
დაპრესვა; 16 – წმინდა ნაცარი. 

სატრანსპორტო საშუალებების მიერ მოტანილი ნარჩენები იყრება რკiნაბეტო-
ნის კოშკში, რომელსაც აქვს ფოტოელემენტით აღჭურვილი კარი. კოშკიდან ნარჩენები 
გრეიფერული ამწის საშუალებით იტვირთება წინასწარი დაქუცმაცების დანადგარში, 
დაქუცმაცების შემდეგ ხდება ნარჩენების სამ ფრაქციად დახარისხება: წვრილმარცვ-
ლოვანი (მარცვლის ზომა 15 მმ-მდე), საშუალომარცვლოვანი (მარცვლის ზომა 15-50 
მმ) და მსხვილმარცვლოვანი (მარცვლის ზომა 50 მმ-ზე მეტი).

წვრილმარცვლოვანი ფრაქცია დახურული სივრცის იატაკზე რამდენიმე მეტრის 
სიმაღლის გროვებად იყრება და 3 დღის განმავლობაში მწიფდება, საიდანაც ნედლი 
კომპოსტი მიიღება. 
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საშუალომარცვლოვანი ფრაქციაც გროვებად იყრება და 30-49 დღის განმავლო-
ბაში მწიფდება. ამის შემდეგ მასალა ისევ სამსხვრევ დანადგარში ხვდება. ამ ფრაქციის 
მონარჩენი რამდენიმეჯერ ბრუნდება სამსხვრევში. 

მსხვილმარცვლოვანი ფრაქცია ქუცმაცდება მეორე სამსხვრევ დანადგარში და 
შრება მბრუნავ დოლურაში. ამის შემდეგ ის ღუმელებში იწვება. წვის შედეგად წარმოქ-
მნილი აირები ამ ფრაქციის გასაშრობად გამოიყენება. დამწვარი მასიდან მაგნიტების 
საშუალებით ხდება რკინის ამოღება და დაპრესვა 30 კგ წონის მქონე ნაჭრებად. წიდა 
და ნაცარი იცრება. წმინდა ნაცარი ერევა წვრილმარცვლოვან ფრაქციას, ხოლო წიდა 
რელიეფის ამოსავსებად გამოიყენება.

ამ პროცესის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა ოპერაცია დახურულ 
სივრცეებში ხორციელდება და ხდება მასალების რეცირკულაცია. ეს უზრუნველყოფს 
მასალების კარგ შერევას და ვენტილაციას და, შესაბამისად, დაშლის ინტენსივობაც 
იზრდება. სამუშაო სრულად ავტომატიზებულია და პერსონალის რაოდენობა ძალიან 
მცირეა. კომპოსტირების ობიექტი შეიძლება მოეწყოს მცირე ფართობზე და დასახლე-
ბებთან ახლოს. ძალიან ხელსაყრელია მსხვილმარცვლოვანი ფრაქციების წვით ნეიტრა-
ლიზაცია. ღუმელები სამრეწველო ნარჩენების დასაწვავადაც გამოიყენება, ფრაქციე-
ბის დამწიფების პერიოდი ხანმოკლეა – 3 დღემდე. ობიექტის მოწყობა შედარებით დიდ 
ინვესტიციას მოითხოვს. 

ამ სახის ობიექტები ბევრ ქალაქში გვხვდება. ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ ობიექ-
ტზე ყველა სამუშაოს სულ 4 მუშა ასრულებს.
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8. ინდივიდუალური კომპოსტირება
ოჯახის ან მცირე ფერმის პირობებში მიზანშეწონილია ინდივიდუალური კომპო-

სტირების მეთოდების გამოყენება. კომპოსტირებისათვის გამოიყენება სამზარეულოსა 
და ბაღების ისეთი ნარჩენები, როგორიცაა ბოსტნეულის, ხილისა და მწვანილის ნარჩე-
ნები, ბალახი, ფოთლები და ტოტები.

კომპოსტირებისათვის განკუთვნილი მასალის მოსათავსებლად გამოიყენება 
სხვადასხვა სახის კონსტრუქციები, რომლებიც მზადდება ფიცრების ან მავრთულბა-
დისაგან. ამ დანიშნულებით შესაძლებელია სპეციალური სათავსოს აშენება ან, კიდევ, 
არსებულის გადაკეთება. ხშირად მოხერხებულია მოძველებული კასრის გამოყენებაც 
კი. ასევე შესაძლებელია საკომპოსტე გროვის პირდაპირ მიწაზე მოწყობა, ყოველგვარი 
სპეციალური კონსტრუქციის გამოყენების გარეშე. სურათზე ნაჩვენებია სხვადასხვა 
კონსტრუქციები, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას კომპოსტის მოსამზადებ-
ლად.

კომპოსტის დასამზადებლად სასურველია გამოყენებული იქნას ყუთები. საკომპო-
სტე ყუთებს აქვს შემდეგი უპირატესობა:

 ● იკავებს მცირე ადგილს;

 ● ტემპერატურა და ტენიანობა ნარჩუნდება კომპაქტურობის ხარჯზე, რაც კომპოსტს 
უფრო ეფექტურს ხდის;

 ● კომპოსტი დაცულია ცხოველებისაგან.

 

ასევე შესაძლებელია კომპოსტის გროვis გაკეთება უშუალოდ მიწაზე, ისე რომ ჭი-
ებსა და სხვა მიკროორგანიზმებს შეეძლოს გროვაში თავისუფლად შეღწევა. იმისათვის 
რომ უზრუნველვყოთ მასალების კარგი ნარევი, რომელიც მდიდარია ნახშირბადითა და 
აზოტით, გროვაში მასალების დაწყობა უნდა მოხდეს ფენებად, ერთმანეთის მონაცვლე-
ობით. თუ მასალები ერთმანეთში კარგად არის არეული, მაშინ აუცილებელი არ არის 
მათი დაწყობა ფენებად.
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რეკომენდებულია გროვის მომზადებისათვის ქვედა საფენად უხეში მასალების 
გამოყენება (მაგალითად, როგორიცაა ტოტები). ამ შემთხვევაში ჰაერს თავისუფლად 
შეუძლია გროვაში შეღწევა და წყალიც სწრაფად შეისრუტება. 

საკომპოსტე გროვა უნდა დარჩეს ტენიანი, აუცილებლობის შემთხვევაში შეი-
ძლება დაინამოს წყლით. გარდა ამისა, ჰაერის შესაღწევად ჯოხების მეშვეობით უნდა 
გაუკეთდეს საჰაერო. კომპოსტირების დაჩქარებისათვის საჭიროა მოხდეს გროვის გა-
დაბრუნება ყოველ 1-3 თვეში ერთხელ.

თუ გროვა ზედმეტად ტენიანია, აუცილებელია მისი გადაბრუნება და მშრალი 
მასალების დამატება. ძლიერი წვიმების დროს, ჭარბი ტენიანობის თავიდან ასაცილებ-
ლად, საჭიროა გროვის დაფარვა რაიმე წყალგაუმტარი მასალით.

კომპოსტი მზად იქნება 6-18 თვის შემდეგ, რაც დამოკიდებულია გროვის მოვ-
ლაზე, ტემპერატურაზე, მისი შემადგენელი მასალის სახეობაზე. მზა კომპოსტს უნდა 
ჰქონდეს ტყის შავი ნიადაგის სურნელი.
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დასკვნები
ხარისხიანი კომპოსტი არის პროდუქტი, რომელიც შემდეგ მოთხოვნებს აკმაყო-

ფილებს:

 ● 35 მმ სიდიდის ბადის მქონე საცერში მასალების 90% გადის;

 ● მშრალ მასალაში ნახშირბადის შემცველობა წონის 5%-ს აღემატება;

 ● მშრალ მასალაში აზოტის შემცველობა წონის 0,3%-ს აღემატება;

 ● C/N-ის თანაფარდობა 10-20-ის ფარგლებშია.

სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისას დაცული უნდა იყოს შემდეგი მოთხოვნები:

 ● კომპოსტი მიწის ზედაპირზე უნდა განთავსდეს;

 ● 1 ჰა-ზე 10 ტონა ნედლი ნარჩენების გამოყენების შემთხვევაში, მასალა ხვნის 
დაწყებამდე 1-1,5 თვით ადრე უნდა დაიყაროს იმისათვის, რომ მათი ფერმე-
ნტაცია დასრულდეს; 

 ● მსხვილმარცვლოვანი კომპოსტის გამოყენება მიზანშეწონილია თიხიან ნიადა-
გებზე, ხოლო წვრილმარცვლოვანი კომპოსტის გამოყენება – მშრალ ქვიშიან 
ნიადაგებზე; 

 ● კალციუმის 5%-ზე მეტი შემცველობის კომპოსტის გამოყენება მიზანშეწონი-
ლია მჟავა ნიადაგებზე;

 ● კომპოსტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჰუმუსის დაბალი შემცველობის 
მქონე ნიადაგებზე;

 ● კომპოსტის რეკომენდებული რაოდენობა ერთ ჰა-ზე 20-100 ტონაა, ნიადაგისა 
და სასოფლო-სამეურნეო კულტურის შესაბამისად. ასეთი დოზირება წლიურ 
მოსავლიანობას საშუალოდ 15%-ით ზრდის.
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