
 

 
 במה ניתן להשתמש ? 

את רוב הפסולת האורגנית הצמחית מהמטבח ומהגן ניתן למחזר בצורה ביתית 

 ופשוטה ולהפוך אותה לקומפוסט.

 : מותר להכניס לקומפוסטר 

חומר אורגני מן הצומח, שאריות ירקות ופירות , שאריות לחם, אורז, דגנים, אטריות, 

נייר קרטון, זבל בעלי חיים )אוכלי עשב (, קליפות ביצים, שאריות קפה ושקיות תה, 

 ענפים גזומים, עלים, נסורת, דשא קצוץ. 

 אסור להכניס לקומפוסטר :

חומרים שאינם מתפרקים באופן ביולוגי מתכות, פלסטיק,שקיות ניילון, זכוכית, 

 סוללות, )שאריות בשר, עצמות, ודגים בכמות גדולה אסור (. מחטי אורן .

 הוראות מעשיות : 
במיכל הקומפוסטר . חשוב למלא את תחתית הדרך הטובה ביותר להכין קומפוסט היא 

המיכל בגזם גס } כדי לאפשר ניקוז טוב {, את המיכל חשוב להעמיד על האדמה , יש 

 לבחור פינה מוצלת ומקום שהגישה אליו קלה.

מטבח( את הפסולת יש להוסיף לסירוגין חומר יבש ) עלים, גזם ( וחומר רטוב )פסולת 

עם הקומפוסט בנוי בצורה טובה בשכבות לסירוגין אין צורך לערבב את הערימה 

    למרות שזה טוב ויכול לזרז את התהליך.  

        

           
 העיקרון מיחזור: 

קומפוסט הוא דשן אורגני המיוצר משיירי 

צמחים וחומרים אורגניים , שבדרך כלל 

 מוצאים את דרכם אל פח האשפה

סולת, חומרים אלה עוברים תהליך פירוק כפ

ביולוגי.בסוף התהליך מתקבל דשן המכיל 

תרכובות אורגניות בשלבי פירוק שונים, 

מינרלים וכמות גדולה של מיקרואורגניזים 

 מועילים.

ייצור הקומפוסט הוא דרך מעשית וזולה 

למיחזור הפסולת האורגנית ולהפיכתה לדשן 

 אורגני עשיר ומשובח. 

 כימיקלים החוצה !

הקומפוסט משמש דשן אורגני טבעי לכל 

צמחי הגן והבית: עצים, פרחים, שיחים, 

 ירקות, ודשא.

 הקץ למזבלות !

כל אדם מייצר בממוצע כשני ק"ג פסולת 

 04%ביום.ניתן למחזר באופן יעיל מעל  

מפסולת זו על ידי הפיכתה לקומפוסט. הכנת 

קומפוסט ביתי מקטינה את כמות הפסולת 

הביתית, המגיעה להטמנה, ובכך מאריכה את 

חיי המטמנות ומפחיתה את עלויות הטיפול 

 בפסולת.

 תחזוקה :
הלחות בקומפוסט. חשיבות רבה יש לרמות  

הערימה צריכה להיות לחה אך לא רטובה מידיי ולא יבשה. במידת הצורך יש להוסיף 

מים. מדי פעם רצוי לערבב את הערימה שבמכל בעזרת קלשון או מוט, כדי לאפשר 

 אוורור טוב של מרכז הערימה.

ן לכך מעלות ויותר ( וזה סימ 04הפסולת האורגנית פולטת חום בתהליך ההבשלה ) עד 

 שהתהליך עובד טוב.

 בעיות ופתרונן :
להוסיף חומר יבש או נסורת. –הערמה אינה מתחממת : עודף רטיבות   

להוסיף נוזלים או להגדיל את כמות החומר הרטוב במכל. –חוסר רטיבות   

הערימה רטובה מדיי יש להוסיף חומר יבש ולערבב את  –הערמה מדיפה ריח רע 

 מרכז הערימה.

 הקומפוסט מוכן:
שחור, ריחו כריח אדמת יער אחרי הגשם. –הקומפוסט מוכן כאשר צבעו הופך חום   

 קומפוסט מוכן אינו חם, אין סביבו זבובים.

 את התוצר הסופי ניתן לאחסן לתקופה בלתי מוגבלת ולהשתמש בו בעת הצורך.

 רצוי לאחסן בשקים מאווררים או בערימה במקום מוצל.

 

 

 שימוש בגינה:
הוא דשן אורגני והשפעתו מתונה ולטווח ארוך.הקומפוסט   

שימוש בקומפוסט מעשיר את מבנה הקרקע, משפר את תכונותיה ומוסיף לצמחים 

 הגדלים בה חומרי הזנה לאורך זמן ובצורה זמינה לצמח.

 

במחקרים שנערכו באחרונה עולה כי הקומפוסט הביתי עולה 

ות ולא באיכותו על חלק גדול מהקומפוסטים הנרכשים בחנוי

 פחות חשוב אין צורך לקנות אותו. 

 


