
إنّها عملية طبيعية حيث يُعاد تدوير النفايات •
العضوية (املتأتية من املطابخ أو الحدائق) 

وتحويلها إلى سماد عضوي يُسمى بالكومبوست 

يمكن تحويل كل املواد العضوية إلى كومبوست •
وهي عملية تحّول كاملة

ما هو إعداد الكومبوست؟

هنا نعّد الكومبوست!
لَِم نعّد الكومبوست؟

تشّكل النفايات العضوية 50% من إجمالي النفايات؛ •
وبالتالي يعني تحويلها إلى سماد عضوي منحها حياةً 

ثانيًة وتغذية األرض بهذا السماد املُعّد 

عبر تحويل النفايات العضوية إلى كومبوست، نحول •
دون أن ينتهي األمر بها في مطامر النفايات ونقّلص 

بالتالي تلّوث الهواء واملياه والبحر!

ما الذي يمكننا تحويله إلى كومبوست؟

قشور وبقايا الفاكهة والخضار •

بقايا الفاكهة املتعفنة أو املطبوخة •

ثفل القهوة والفالتر •

أكياس الشاي وغيرها من األعشاب املغلية واملنقوعة •

بقايا الطعام (األغذية الفاسدة والخبز القديم) •

الفوط واملناديل واملحارم الورقية •

األوراق اليابسة والنباتات املشذّبة •

األعشاب الضارة •

أغصان األشجار الصغيرة •

التربة القديمة •

نشارة وُجذاذة الخشب (غير املعالجة)•

✓نضع في الكومبوست
املنتجات الحيوانية (اللحوم واألسماك ومنتجات األلبان البالية) •

زيت الطهي (إذا كان السماد العضوي يخضع لتهوية جيدة) •

رماد الخشب •

الفرش الحرجي املعدني أو القابل للتحلل البيولوجي •

روث الحيوانات•

املنتجات غير العضوية (األغلفة البالستيكية واملعدنية) •

أعقاب السجائر •

الصحف واملجالت واملطبوعات امللونة •

األوراق الالمعة •

البطاقات املطبوعة •

األقمشة •

أكياس وغبار املكانس الكهربائية •

النباتات التي تحتوي على مواد سامة أو صعبة التحلل (مثل العفص أو الصمغ) •

النباتات أو الفروع الكبيرة غير املطحونة •

براز اإلنسان (الحفاضات، ...)•

✖ال نضع في الكومبوست

كيف يجري األمر؟
يتم تحول املواد إلى الكومبوست تحت تأثير كائنات عضوية دقيقة ومهجرية تقوم بتحليل النفايات العضوية. وتتم هذه العملية بالشكل األمثل 

إذا توافرت العوامل التالية: 

الهواء، ألّن األكسيجن ضروري لهذه الكائنات •

الرطوبة، على أن تبلغ نسبتها حوالى %60 •

مزيج مالئم من النفايات الغنية بالكربون (البنية والجافة) والنفايات الغنية بالنيتروجني (الخضراء والرطبة) •

تسمح صناديق إعداد الكومبوست الخشبية التي يستخدمها مشروع Compost Baladi بإعداد الكومبوست بطريقة ال تشّوه الطبيعة 
ومريحة وسهلة وبشكل يسّهل التحكم بظروف إعداد الكومبوست

وماذا نفعل بالكومبوست؟
بعد أربعة إلى ستة أشهر، يصبح السماد موحداً أكثر وجاهزاً لالستخدام إما في الحديقة أو للنباتات في منزلك: 

ويمكنك استخدامه كسماد سطحي تضعه عند أقدام األشجار والورود والخضروات والنباتات التزيينية. استخدم من •
كيلوغرام واحد إلى كيلوغرامني للمتر املربع الواحد وامزجه مع التربة السطحية 

لدعم نمو مزروعاتك في حديقتك الخاصة أو لدى نقل النباتات من حاوية إلى أخرى. استخدم ثلثاً من الكومبوست مقابل •
ثلثني من التربة وستحصل على املزيج األمثل!

facebook.com/compostbaladi

www.compostbaladi.com


