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مخلفات الصرف الصحً الحتوائها على نسبة عاالاٌاة  (2

ماان الااعااناااصاار الااااامااٌاالااة )كااالاارصااا  والاازئاابااك 
 والزرنٌخ..( .

بااراز االنسااان أو الااحااٌااوانااات انلااٌاافااة ننااهااا تاانااماا   (2
 انمراض .

النفاٌات ما  اللحوم والشاحاوم والاباٌاض وماناتاجاات  (3
 انلبان إلمكانٌة جذبها للموارض .

عدم استخدام كمٌات كبٌرة من النباتات الاماصااباة أو  (4
انعشاب المحتوٌة على البذور لتسبباهاا فاً مشااكا  

 عند استخدامها كسماد للحدٌمة .
لشورالحمضٌات، سٌمان الذرة، سعف النخٌ  ولشاور  (5

الجوز واللوز إال فً حا  تمطٌعها وفرمها جٌداً ناراراً 
 لبطء تحللها .

الفحام لامامااوماتاه الاتاحالا  ورماادل الحاتاوائاه عالاى  (6
مستوٌات عالٌة من الكبرٌت والحدٌد التاً ٌاماكان أن 

 تكون سامة للنباتات .
الزجاج أو المعادن أو الاباتاساتاٌان حاٌاو أناهاا ماواد  (2

 ٌصعب تفكٌكها .

 الـجـمهــورٌـة العربــٌـة الســورٌـة 
 وزارة الزراعة واإلصتح الزراعً 

 مـدٌـرٌـة مكتـب اإلنـتاج العضـوي      



 
   تدوٌر مخلفات المزرعة النباتٌة والحٌوانٌاة مان خات

 إعادة استخدامها كسماد عضوي .
  ٌحسن الخوا  البٌولوجٌة للترباة مان خات  تاحافاٌاز

الكائنات الحٌة الدلٌمة فٌها و التً تموم بتحسٌن باناٌاة 
 التربة .

  ٌحسن الخوا  الفٌزٌائاٌاة والاكاٌاماائاٌاة لالاتارباة عان
طرٌك تغذٌة النباات مابااشارة وتاحافاٌازل لاناماو جاذور 

 سلٌمة و لوٌة .
  ٌمنع من رهور انمراض المنمولة عن طارٌاك الاتارباة

بسبب وجود الكااٌار مان الاباكاتاٌارٌاا والافاطارٌاات فاً 
الكمبوست التً تتنافس على الماء والهواء والعانااصار 
الغذائٌة وإنتاج المضادات الحاٌاوٌاة وتاماضاً بادورهاا 

 على المسببات المرضٌة .
 . ٌمل  من استخدام المٌال وانسمدة والمبٌدات 
 .رخٌ  الامن نسبٌا لعدم وجود تكلفة كبٌرة لتصنٌعٌه 
  ٌحسن عملٌة تهوٌة التربة بسبب تأاٌرل علاى كاائاناات

 التربة كالنم  ودٌدان انرض .
 .آمن االستعما  كونه مأخوذ من مواد الطبٌعة نفسها 

ك  ذلن ٌؤدي لزٌادة اإلنتاجٌة وتحسٌن نوعٌة الماناتاجاات 
 الزراعٌة .

أوراق ومخلفات التعشٌب وتملٌم انشجار   المخلفات النباتٌة: -2
( سم ٌجب  5وفً حا  وجود أغصان وفروع ٌتجاوز لطرها )

 تمطٌعها أوالً .
)روو المواشً من أبمار وأغنام وماعز   المخلفات  الحٌوانٌة: -2

وزرق الدواجن...(على أن تكون ناتجة من حٌوانات مربال  تحت 
 نرام اإلدارة العضوٌة )تربٌة طلٌمة( .

لشور البٌض و نواتج طحن ما   الفضتت المنزلٌة العضوٌة: -3
المهوة ورماد الخشب كمصدر للكلس وٌتم اضافتها بكمٌات للٌلة 
لتجنب فمد النتروجٌن من الكومة )مع مراعاة الشروط الواردة فً 

 المماٌٌس والتشرٌعات( .

ٌتم اختٌار مكان لتحضٌر الكمبوست  بحٌو  ٌكاون  لارٌاب مان  -2
 مصدر المٌال و مرلتً .

تفرم الماواد الاكاباٌارة الاى أجازاء صاغاٌارة لساهاولاة الاتاحالا    -2
 والتخمر .

تجمع المواد انولٌة العضوٌاة الاماابالاة لالاتاخاماٌار والاماساماوح  -3
استخدامها فً الزراعاة الاعاضاوٌاة السااباماة الاذكار فاً حافارة 
ٌتناسب حجمها مع الحفرة والكمٌة المراد تحوٌلها لالاكاماباوسات 

 لضمان التهوٌة المناسبة .
توضع المواد النباتٌة والحٌوانٌة بالتناوب على شك  طبمات  -4

فوق بعضها فً أكوام بٌن الطبمات الكربونٌة و اآلزوتٌة     
)ٌتم إضافة رماد الخشب كمصدر للكلس وبكمٌات للٌلة ...   

عند الحاجة فمط على 
 الشك  التالً:

  طبمة من المخلفات النباتٌة
م وسااماااكااة  3-2بااعاارض

 سم.  52-62
 
 
 
 
 

 بسماكة توضع فولها طبمة من المخلفات الحٌوانٌة 
 ( سم .22-25)

 . ترش بالماء للترطٌب ام تضغط لٌمل  حجمها 
  تكرر العملٌات السابمة حتى ٌبلغ ارتفاع المخلفات 
  (2,5-2. م ام ترش بالماء من الخارج ) 
ٌغطى المزٌج بالتربة أو بغطاء بتستٌكً رلاٌاك لاحافار  -5

 الحرارة .
 ٌراعى ترطٌب المزٌج مرة فً انسبوع شتاء -6
 مرة/أسبوع صٌفا، بحٌو تكون الرطوبة المالى3-2أو 

52– 62. % 
ٌملب المزٌج ٌدوٌاً ك  أساباوعاٌان أو ااتااة لاتاحاساٌان  -2

التهوٌة وضبط نسبة الرطوبة أو باستعاماا  آلاة الامالاب 
 المٌكانٌكٌة .

أشاهار  6-3تنضج المخلفات خات  فاتارة تاتاراوح ماا باٌان
أشهر وذلن تبعاً لمحتوٌات الكومة من 2وٌمكن أن تمتد إلى 

المخلفات المستخدمة فً التحضٌر وتبعا لموسم الاتاحاضاٌار 
 من السنة .

 

      اللون بنً داكن والاماوام اسافاناجاً أي لاٌان الامالاماس
 وال ٌمكن معرفة مكوناته انصلٌة بالعٌن المجردة.

  تصاباار درجااة الااحاارارة داخاا  الااكااومااة ناافااس الاادرجااة
خارجها وال ترتفع هذل الحرارة حاتاى باعاد لالاب كاوماة 

 الكمبوست.

   ً32نسبة الرطوبة فً الكومة حوال.% 

 PH  5,5- 2,5تتراوح بٌن . 

  55 -32نسبة المادة العضوٌة بٌن.% 

  نسبةC:N          ماااالاٌاة وماتاوازناة عانادماا تاتاراوح باٌان
( حٌو تنشط االحٌاء الدلٌمة فاً الاكاماباوسات 22-42) 

 وتعم  بشك  جٌد عندما تكون النسبة ما ٌمارب 
 جزء من الكربون مماب  جزء واحد من اآلزوت. 32

 

خلٌط غنً مكون من  الاماادة الاعاضاوٌاة الاماتاخامارة 
والبماٌا النباتٌة والحٌوانٌة بفع  الباكاتارٌاا والاكاائاناات 
الحٌة لفترة من الزمن، ذو لون باناً غااماك ماتافاتات 
ورائحة ممبولة ٌستخدم لتعوٌض التارباة عاماا فامادتاه 
من العناصر الغذائٌة خت  الزراعة المستمرة، كما أنه 
ٌحسن لوام التربة وبنٌتها وتصرٌفها، إضافة لماٌاماتاه 

 الغذائٌة والصحٌة للنبات .

 


