
در خانه کمپوست درست کنیم 

تابه حال درباره کود کمپوست شنیده ای؟ ساخت کود کمپوست روش خوبی برای تبدیل زباله های تر به ماده ای مفید، استفاده ی مجدد از دورریختنی

 ها و حفاظت از محیط زیست است. بهترین جا برای ساخت کمپوست خانگی گوشه ای از خاک باغ یا باغچه است، اما اگر چنین امکاناتی نداریم،  

در خانه هم می شود کمپوست درست کرد. فرمول ساخت کمپوست در خانه، مثل همه کمپوست های دیگر، زباله ی تر، رطوبت، گرما و زمان است. 

چی نیاز داریم؟ 

۰ یک بطری نوشابه خانواده ۲ لیتری خالی شسته شده 

۰ یک چاقوی تیز 

۰ چسب نواری 

۰ یک تکه مقوا به اندازه پیچیدن دور بطری 

۰ روزنامه ی باطله خرد شده 

۰ مواد غذایی دوریختنی مثل تفاله ی چای، پوست تخم مرغ و سبزیجات  مواد غذایی دوریختنی مثل تفاله ی چای، پوست تخم مرغ و سبزیجات 

دست به کار شویم!

۱)  باالی بطری را، از همان جایی که بطری شروع به باریک شدن می کند، با چاقوی تیز ببرید و جدا کنید، اما دور نیندازید. 

۲)  با یک سوزن کلفت یا چیزی مانند نوک خودکار، سوراخ هایی را به فاصله حدود ۵ سانتی متر در بدنه بطری ایجاد کنید. 

 به کمک این سوراخ ها هوا داخل بطری جریان پیدا می کند. 

۳)  کف بطری را به ارتفاع حدود ۵ سانتی متر با روزنامه ی باطله خرد شده پر کنید. سپس تفاله چای، زباله ی سبزیجات و پوست تخم 

مرغ ها را روی روزنامه ها بریزید تا بطری پر شود.  

۴)  محتویات بطری را حسابی مرطوب کنید، اما مراقب باشید آب بیش از حد، یعنی در حدی که آب زیادی کف بطری بایستد نشود. )  محتویات بطری را حسابی مرطوب کنید، اما مراقب باشید آب بیش از حد، یعنی در حدی که آب زیادی کف بطری بایستد نشود. 

۵)  قطعه ای که از بطری جدا کرده بودید را دوباره با کمک چسب نواری باالی آن بچسبانید و مقوا را دور بطری بپیچید و چسب بزنید. 

۶)  بطری را پشت پنجره (بیرون از خانه) و جایی که در روز چند ساعتی آفتاب بخورد بگذارید. 

۷)  هر روز بطری را روی زمین بغلتانید تا محتویات آن مخلوط شود. رطوبت آن را نیز چک کنید. اگر آب محتوای داخل بطری تبخیر و 

خشک شده، دوباره آن را مرطوب کنید. 

۸)  هر هفته محتوای داخل بطری را چک کنید. چه تغراتی رخ داده است؟ 

۹)  اگر همه چیز خوب پیش رفته باشد، کود کمپوست شما بعد از یک ماه آماده است و می توانید آن را برای تقویت گلدان های خانه )  اگر همه چیز خوب پیش رفته باشد، کود کمپوست شما بعد از یک ماه آماده است و می توانید آن را برای تقویت گلدان های خانه 

استفاده کنید. 
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