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უკანასკნელი 40-50  წლის განმავლობაში, სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვნად გაუარესდა 

ეკოლოგიური სიტუაცია. ნიადაგზე ზემოქმედების შედეგად, ქიმიური სასუქების გამოყენებამ, 

დააქვეითა ნიადაგში საკვებ ნივთიერებათა შემცველობა. 

დღეს, ნიადაგის ნაყოფიერების, შენარჩუნების უამრავი ბუნებრივი საშუალება არსებობს. მათ 

შორის, ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მეთოდია კომპოსტირება, რომელიც საუკუნეების 

განმავლობაში იყო ცნობილი. 

კომპოსტირება ეს არის პროცესი, 

რომელიც მოიცავს ორგანული 

ნარჩენების მართვად დაშლას, რაც 

შემდგომ გამოიყენება ნიადაგის 

გასანაყოფიერებლად. კომპოსტი 

წარმოიქმნება ბუნებრივი 

რედუცენტების დახმარებით, 

რომელთაც მიეკუთვნებიან 

სხვადასხვა მიკროორგანიზმები და 

უხერხემლოები. კომპოსტი შეიძლება 

ჩაითვალოს უსაფრთხო, ეფექტურ და 

გარემოსთვის უვნებელ მცენარის სასუქად, იქნება ეს კერძო ბაღები თუ მასშტაბური სამეურნეო 

საწარმოები. კომპოსტის გამოყენებამ სასუქად დიდი სარგებელი მოუტანა კონტეინერული 

ნერგების წარმოებას. მაღალი ხარისხის კომპოსტის დამატება, ხელს უწყობს მცენარის სწრაფ 

ზრდას, აუმჯობესებს ნიადაგის მიკრო ფლორას და აძლიერებს მცენარის ფესვთა სისტემას. იმ 

შემთხვევაში როდესაც ხდება ნადაგის ნაყოფიერების ბუნებრივი გაუმჯობესება , იქ იკლებს 

მოთხოვნა ქიმიურ სასუქებზე.  



მომატებული მიკრობული აქტივობის მეშვეობით, ხდება ნიადაგში გავრცელებული სხვა 

პათოგენების და მცენარეული დაავადებების ჩახშობა, ასევე 

მარტივდება პესტიციდებისა და სხვა უცხო ორგანული 

საგნების დაშლა. გარდა ძირითადი საკვები ნუტრიენტებისა 

(აზოტი, ფოსფორი და კალიუმი) კომპოსტი ამდიდრებს 

ნიადაგს მიკრო ელემენტებითაც, რასაც გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს ჯანმრთელი მცენარის გაზრდისთვის. 

მიკრო ელემენტებს მიეკუთვნება მანგანუმი, სპილენძი, 

რკინა და ცინკი. გარდა ამისა, კომპოსტი ხელს უწყობს 

ნიაგადის სტაბილურობას და მის უნარს, რაც შეიძლება 

მეტხანს შეინარჩუნოს ტენიანობა. ამგვარად წინააგმდეგობას 

უწევს ეროზიის პროცესს. მეტიც, კომპოსტი 

ორგანული ნარჩენების გადამუშავების და შემცირების 

ეფექტური საშუალებაა და ერთერთი მნიშვნელოვანი 

გარემოს დაცვითი საქმიანობა. 

მასშტაბურ კომპოსტის საწარმო სიტემას სჭირდება 

ადექვატური ცოდნა და გამოცდილება, ასევე 

ადგილობრივი ფაქტორების გათვალისწინება, 

რომლებიც აუცილებლად ახდენენ კომპოსტირების 

პროცესზე ზეგავლენას. ასეთი ფაქტორებია კლიმატი, კომპოსტირების ადგილის სპეციფიური 

თვისებები, არსებული ნედლი მასალა, აღჭურვილობა და ა.შ 

კომპოსტირებისთვის საჭირო მასალები 

კომპოსტირებისთვის შესაფერისი მასალებია ფოთლები, პატარა ტოტები, ხის მერქანი, 

ნამჯა, თივა, ბალახი, საჭმლის ნარჩენები და ბალახისმჭამელი ცხოველების ნაკელი. 

 

 

   

 

მასალები, რომელთა კომპოსტირებაც სირთულეს წარმოადგენს და სასურველია თავიდან 

ავიცილოთ მათი გამოყენება აღნიშნული პროცესის დროს, თუ არ გაგვაჩნია შესაბამისი 

გამოცდილება ან დანადგარები:  

• ხორცის პროდუქტები (თევზი, ძვლები, 

• ცხოველის ქონი, ა. შ. ) 



• ნაცარი , ქვანახშირი , ნახშირი 

• რძის ნაწარმი (ყველი, იოგურტი, ნაღები ) 

• ზეთი და სხვა სახის ცხიმი (როგორც 

• მცენარეული ისე ცხოველური) 

• ნარჩენები, რომელიც შეიცავს ცხიმს ან სარეცხ 

• საშუალებას. (მაგ. ჭურჭლის ნარეცხი წყალი) 

• ადამიანის, თუ ცხოველის ნარჩენები. ან 

• ავადმყოფი ხორცისმჭამელი ცხოველის 

• ფეკალიები 

• ნებისმიერი დაავადებული მცენარე 

• ეკლიანი მცენარეები ( მაგ. მაყვალი ან ვარდი ) 

• რევანდის ფოთლები 

• მცენარეები რომელთაც გააჩნიათ 

• ცვილისებური კანი (მაგ: სურო, დაფნა, 

• ან როდოდენდრონის გვარის 

• წარმომადგენლები) 

• მარტივად გავრცელებადი სარეველა ბალახი 

• კაკლის ნაჭუჭები 

• დამუშავებული ქაღალდი (პრიალა , 

• ფერადი, სქელი გარეკანით) 

• ნებისმიერი ტოქსიკური მასალა 

• ბრინჯი 

• კირი 

 

კომპოსტირების პროცესი 
 

არსებობს რამოდენიმე მეთოდი ორგანული ნარჩენების კომპოსტირებისთვის; ყველაზე 

მიღებული გზა მათ შორის არის აღნიშნული მასალის გრძელ გროვებად დალაგება. თითოეული 

გროვა შეიძლება იყოს 3 მ სიმაღლის და 5 მ სიგანის . დასაწყისისთვის ყველაზე მარტივი 

მეთოდია 80% მშრალი ფოთლების და 20% ტყის მიწის შერება , გარდა ამისა ნარევი 

შესაძლებელია შეიცავდეს სხვა მრავალ ინგრედიენტსაც  

 

• აუცილებელია ნებისმიერი მოზრდილი ან უხეში ნედლი მასალა მექანიკურად 

დავაქუცმაცოთ პატარა ნაწილებად , იმისათვის რომ გავზარდოთ შეხების ზედაპირის 

ფართობი და შევამციროთ კომპოსტირებისთვის საჭირო დრო. გროვის პირველ ფენად, 

მიწის ზედაპირზე დავყაროთ 20 – 30 სმ სისქის ნახშირბადით მდიდარი 

• მასალა, როგორიც არის ტორფი , დაჭრილი თივა, ხმელი ფოთლები ან პატარა ტოტები,  

რათა გროვა გამოშრეს ზედმეტი სითხისგან და წარმოიქმნას ფორები 

• თუკი საჭიროება მოითხოვს, 

• კომპოსტის ხარისხის გაუმჯობესება შეიძლება მიწის, ნაკელის, პერლიტის, ქვიშის (და ა. 

შ.) 

• ფენების დამატებით . გროვის გვერდები და ზედა ნაწილი შეგვიძლია დავფაროთ 

ტორფის, მიწის ან თივის თხელი ფენებით, რათა უკეთესად მოხდეს სითბოს შეკავება და 

სასურველი 

• ტემპერატურის შენარჩუნება. აუცილებელია გროვები ხშირად ამოვატრიალოთ , რათა 

მთლიანი მასა ერთნაირ ტენიანობის და ტემპერატურის პირობებში იმყოფებოდეს და 

ასევე მოხდეს რეგულარული ვენტილაცია 



• კომპოსტირების პროცესი მიმდინარეობს სამ ფაზად: 

1. ადრეული ფაზა გრძელდება 2 – 7 დღე: ამ პერიოდში ხდება პატარა, მარტივად 

დეგრადირებადი მასალის სწრაფი დაშლა. 

2. ძირითადი ფაზა გრძელდება რამოდენიმე თვე. ამ დროს ხდება მიკროორგანიზმების 

მიერ 

დიდი მოცულობის მასალის დეგრადირება. 

3. დამამთავრებელი ფაზის დროს ტემპერატურა ეცემა და ხდება კოლონიზაცია სხვა 

მიკრობული სახეობების მიერ . 

 

 

   მომწიფებული კომპოსტი .                                                                                                                              

ბაქტერიების აქტივობა კომპოსტის გროვაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომპოსტირების პროცესი 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
კომპოსტირების პროცესის წარმატება დამოკიდებულია რამოდენიმე ფაქტორზე: 

 წყლის კონცენტრაცია ნარევში, აერაცია, ტემპერატურის სწორი კონტროლი,  

 ნახშირბადი:აზოტის შეფარდება (C:N) და pH; ეს ის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორებია 

რომლებიც უნდა გავაკონტროლოთ, იმისათვის რომ უზრუნველვყოთ მაღალი ხარისხის 

კომპოსტის მიღება მოკლე დროში. 

კომპოსტირება შეიძლება წარიმართოს აერობულ (ჟანგბადიანი გარემო) და ანაერობულ 

(უჟანგბადო) გარემოში. აერობულ გარემოში დაშლა ბევრად სწრაფად მიმდინარეობს, ვიდრე 

ანერობულში. მიკროორგანიზმები და უხერხემლოები, რომლებიც მთავარ როლს ასრულებენ 

ორგანული ნარჩენების დაშლაში, ჟანგბადს და წყალს საჭიროებენ, რადგან დაშლის პროცესი 

ეფექტურად წავიდეს.  



 

თუ საკომპოსტე მასალაში არ არის საკმარისი მიკროორგანიზმები, ცოცხალი მიკროორგანიზმების 

და მცენარეული მასალის დამატებაა საჭირო. ორგანული ნარჩენები იყოფა ორ ნაწილად “მუქ” და 

“მწვანე” კომპონენტებად. ყველა ორგანული მასალა ნახშირბადს და აზოტს შეიცავს. 

კომპოსტირების პროცესისთვის საჭიროა მათი დაბალანსება. ხმელი ფოთლები, ჩალა, თივა და 

ნახერხი, მდიდარია ნახშირბადით და შედიან “მუქ” კომპონენტში. ხოლო მწვანე ბალახი, ნაკელი, 

ბოსტნეული და სახლის ნარჩენები, მდიდარია აზოტით და შედიან “მწვანე” კომპონენტში. 

  

ნახშირბადის და აზოტის თანაფარდობა: 
მოკლე დროში მაღალი ხარისხის კომპოსტის მისაღებად აუცილებელია გავითვალისწინოთ 

ნახშირბადის აზოტთან სწორი შეფარდება. ნორმალური შეფარდება წონის მიხედვით 

მომწიფებულ კომპოსტში არის 30 : 1 (ნახშირბადი : აზოტი). აზოტით მდიდარი მასას უმეტეს 

შემთხვევაში მწვანე შეფერილობა აქვს. მისი დაშლა სწრაფი და მარტივი პროცესია, თუმცა 

აზოტის სიჭარბემ კომპოსტირების პროცესისას შეიძლება არასასიამოვნო სუნი გამოიწვიოს. 

ნახშირბადით მდიდარი მასალა კი ძირითადად ყავისფერია და მისი დაშლა შედარებით ნელა 

ხდება. ამიტომ კომპოსტის გროვაში უნდა გამოვიყენოთ ორივე ტიპის ნედლი მასალა სწორი 

ბალანსის დაცვით. დიდი ზომის კომპოსტის ქარხნებში და დაწესებულებაში საბოლოო 

თანაფარდობა ნახშირბადსა და აზოტს შორის იზომება ლაბორატორიაში და ხდება მისი ზუსტი 

დოკუმენტირება. 

ტენიანობა და ფორიანობა 

 
წყაროების მიერ რეკომენდირებულია კომპოსტის გროვების მორევა  ამოტრიალება დაახლოებით 

თვეში ორჯერ, პირველი ორი თვის განმავლობაში, და ყოველ მომდევნო სამ კვირაში ერთხელ. თუ 

საჭიროება მოითხოვს, მორევის დროს კომპოსტს დავუმატოთ წყალი. მნიშვნელოვანია მორევის 

დროს შევინარჩუნოთ ფორიანობა (მასაში ფორების რაოდენობა) რათა კომპოსტში შეაღწიოს 

საჭირო რაოდენობით ჟანგბადმა.  

ოპტიმალური პირობებისთვის, საჭიროა შევინარჩუნოთ 40-60% ტენიანობა რაც გაადვილებს 

მიკრო ორგანიზმების თავისუფალ მოძრაობას. ჭარბი ტენიანობა დაახშობს ჟანგბადის დინებას, 

რაც იდეალურ პირობას შექმნის ანაერობული მიკროფლორის წარმოსაქმნელად. ეს ხელს შეუშლის 

მიმდინარე პროცესს და წარმოქმნის უსიამოვნო სუნს. ხელით შეხებისას მასა უნდა იყოს ტენიანი 

და უნდა მრგვალდებოდეს მარტივად, მაგრამ მისგან წყალი არ უნდა ჟონავდეს. ზედმეტად 

გამომშრალი ან სველი მასისგან ვერ მივიღებთ მაღალი ხარისხის კომპოსტს, რადგან მასში 

წარმოიშვებიან ანაერობული მიკრობები, რომლებიც წარმოქმნიან გაზებს და არასასიამოვნო სუნს. 

 

ტემპერატურა: 

 
თავდაპირველი მიკრობული დაშლა, წარმოშობს სითბოს და ზრდის ტემპერატურას კომპოსტში. 

ტემპერატურის ზრდასთან ერთად ხდება დაშლის პროცესის დაჩქარება. კომპოსტის გროვის 

შიდა ფენებში რეკომენდირებული ტემპერატურაა 60 – 70 ºC . მნიშვნელოვანია ავღნიშნოთ, რომ 

სხვადასხვა წყაროები სხვადასხვანაირ რეკომენდაციებს იძლევიან კომპოსტირების თერმულ 

რეჟიმთან დაკავშირებით.  

კომპოსტირების პირობები (მასალა, მიკრობული გარემო, კლიმატი, ა. შ.) მკვეთრად 

განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და ხშირად გასათვალისწინებელი ხდება ადგილობრივი 

პრობლემები როგორიც არის პათოგენური ბაქტერიები ან პარაზიტების კვერცხები. მათ 

გასანადგურებლად საჭიროა შედარებით მაღალი ტემპერატურა. თუკი ტემპერატურა 70 ºC ზე 



მაღალია, ამ შემთხვევაში ხდება სასარგებლო ორგანიზმების აქტივობის ჩახშობაც; შედარებით 

დაბალ ტემპერატურაზე (45-60ºC) კი ვერ ხერხდება კომპოსტში პათოგენების განადგურება, მეტიც 

ეს კონდიცია ხელს უწყობს სოკოს გაჩენას. 

ზოგიერთი წყაროს მიხედვით, სოკოს არსებობა კომპოსტში სასარგებლოა, რადგანაც მას შეუძლია 

დაშალოს მყარი საგნები, მაგ. ცელულოზა; თუმცა სისტემების უმეტესობა არ არის 

დამოკიდებული სოკოს არსებობაზე, პირიქით მან შეიძლება უარყოფითადაც კი იმოქმედოს 

კომპოსტირების პროცესზე, რადგან სოკოს შეუძლია ჩაახშოს ზოგიერთი აუცილებელი ბაქტერიის 

აქტივობა. ამიტომ, ტემპერატურა კომპოსტის გროვებში უნდა გაიზომოს სპეციალურად 

ნიადაგისთვის განკუთვნილი თერმომეტრებით ან ტემპერატურის ზონდებით 

 

pH 
 

pH მჟავა – ტუტიანობის განმსაზღვრელია . pH - ს მაჩვენებელი 

კომპოსტში სასურველია იყოს 6.5 – დან 7.5 – ამდე. იმ 

შემთხვევაში თუ თავდაპირველ, ნედლ მასაში მჟავა – 

ტუტიანობის შემცველობა ისედაც მაღალია, აუცილებელი ხდება 

pH– ის დონის ხელოვნური შეცვლა. pH გაზომვა ნიადაგში 

შესაძლებელია სპეციალური ხელსაწყოთი.  

 

ზოგიერთი კომპოსტის საწარმო დაწესებულება ახდენს pH ის 

შემცველობის 

რეგულარულ მონიტორინგს. ჩვენ შეგვიძლია იგი 

გავზომოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ რაიმე ახალ 

მასალას ვამატებთ ნარევს ან თუკი ცხადი ხდება 

კომპოსტში მჟავიანობის მომატება. ყველაზე მარტივად 

კომპოსტში pH – ის გაზომვა შეგვიძლია pH მეტრით ან 

pH ტესტერით 

 

 

       მომწიფების და ხარისხის ტესტი 
კომპოსტის გროვაში ტემპერატურამ უნდა მოიკლოს და მინიმუმ 21 დღის განმავლობაში უნდა 

იყოს სტაბილური. კომპოსტში, ისევე როგორც ჩვეულებრივ ნიადაგში, საცდელად დავთესოთ 

წიწმატის ან ბოლოკის თესლი. მათგან კომპოსტში დათესილი უკეთესად უნდა გაღვივდეს და  

აღმოცენდეს ვიდრე ჩვეულებრივ მიწაში .მომწიფებული კომპოსტი უნდა იყოს ერთგვარი ( 

ჰომოგენური ) , მუქი და ფხვიერი . 

 

კარგი კომპოსტის სტრუქტურა 
ქვემოთ მოყვანილია რეკომენდირებული საშუალო კრიტერიუმები. ეს კრიტერიუმები მხოლოდ 

ზოგად მითითებებს გვაწვდის, რადგან კომპოსტირებისთვის გამოსადეგარი ნედლი მასალა 

მრავალგვარია და ეს პროცესი ყოველთვის ინდივიდუალურია. ნებისმიერი კომპოსტირების 

პროდუქტის სტრუქტურა შესაძლოა განსხვავდებოდეს ქვემოთ მოყვანილი ზოგადი სურათისგან. 

 

 

 

 

 



 

 

• ფორების მოცულობა (70 – 80%) 

• წყლით სავსე ფორები (40 – 45%) 

• ჰაერით სავსე ფორები (20 – 25%) 

• მიუწვდომელი წყალი (10%) 

• ძირითადი მასა (20 – 25%) 

• ბოჭკოვანი ჩონჩხი (5 – 10%) 

 

 

 

 

 

 

 

საკომპოსტე ჭურჭელი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კომპოსტის გამოყენება 
 

კომპოსტის შეტანის წლიური დოზა არის 6კგ 1კვადრატულზე. თუ ნიადაგი ჰუმუსით ღარიბია 

მაშინ 10 -12 კგ. კარგი დოზაა. თუ ჩითილების გამოსაყვანად გვინდა კომპოსტი მაშინ ის უნდა 

გავცრათ. საცრის ნაჩვრეტების ზომა 3-6 მმ.  გაცრა მაშინაც კარგია თუ მისმა ცალკეულმა 

კომპონენტებმა ვერ მოასწრეს დაკომპოსტება 

 

 


