
I GJELBËR : KAFE  = 1:2
Kur ka shumë material të gjelbër = erë e keqe

Kur ka shumë material kafe = shpërbërje e ngadaltë
Për një balancim ideal të kompostit, është e nevojshme që të keni dy herë më shumë 

material kafe.

KOMPOSTIMI
Kthimi i mbeturinave organike në humus

 AJRI – përziejeni kompostin një here 
në javë që të qarkullojë ajri

 UJI – është e rëndësishme që 
komposti të jetë i njomë po jo i ujshëm

C
 KARBONI – përbërësit e pasur me 

karbon i quajmë material kafe

N
 AZOTI – përbërësit e pasur me azot i 

quajmë material të gjelbër

PËR NJË KOMPOST TË PËRSOSUR, ËSHTË E NEVOJSHME QË TË KIHEN KUJDES KËTA 
KATËR ELEMENTË

MATERIALI I GJELBËR
Frutat dhe perimet

Llumi i kafesë
Qeset r çajit
Orizi i zier

Makaronat e ziera
Lulet
Bari

MATERIALI I GJELBËR
Gjethet e thata

Degëzat
Tallashi dhe hiri

Letrat dhe kartonët 
(pa shkëlqim)

Lëvozhgat e vezëve
Drithërat dhe buka
Arra, lajthi, bajame

MATERIALET E 
RREZIKSHME

Peshqit, 
mishrat dhe vezët

Prodhimet e 
qumështit Qitrot

Jashtëqitja e kafshëve
Vaji



KOMPOSTIMI
Kthimi i mbeturinave organike në humus

1. Komposterin e vendosni në kopsht.
2. Shtoni një shtresë materiali kafe, e pastaj një të gjelbër.
3. Mbylleni komposterin nga lart.
4. Verifikoni rregullisht lagështinë. Në rast se është i 

thatë, shtoni pak ujë, dhe në rast se është shumë i 
njomë, shtoni material kafe dhe hapni kapakun.

5. Një herë në javë përziejeni kompostin me doreza dhe 
lopatëz.

6. Mbas 3-6 muajsh komposti është i gatshëm dhe mund 
të përdoret si pleh.
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