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1. ոմպոստացման ԵՄ քաղաքականությունը
Եվրոպական միության քաղաքականությունը անդամ-պետություններում կոշտ 

թափոնների կառավարման հիմնական շարժիչ ուժն է։ Անդամ-պետություններում 
այս քաղաքականության իրականացման համար առանձնահատուկ կարևորություն 
ունի էական ֆինանսական միջոցների հատկացումը գրանտների/դրամաշնորհների 
միջոցով։

Եվրոպական հանձնաժողովի կարևոր առաքելություններից է անդամ- 
պետությունների համար հստակ թիրախների և բնապահպանական չափանիշների 
սահմանումը, նրանց կողմից ԵՄ հրահանգների/դիրեկտիվների իրականացման 
մշտադիտարկումը։

Թափոնների կառավարման ԵՄ քաղաքականությունը պահանջում է 
համակարգային երկարաժամկետ մոտեցումներ, ներառյալ թափոնների հավաքման, 
վերամշակման և հեռացման տարածաշրջանային համակարգումը, ինչպես նաև 
անհամապատասխան աղբավայրերի և այրիչների փակման համար ներդրումները։

Համաձայն ԵՄ բնապահպանական օրենսդրությանը մոտարկման ուղեցույցում 
ներկայացված տեղեկատվության՝ ԵՄ բնապահպանական օրենսդրությունը մշակվել 
է վերջին 30 տարիների ընթացքում, և այսօր այն ընդգրկում է մոտ 300 օրենքներ, 
ներառյալ՝ հրահանգներ, կանոնակարգեր, որոշումներ, առաջարկություններ, 
ինչպես նաև մի շարք ԵՄ բնապահպանական օրենսդրության վերաբերյալ մամլո 
հաղորդագրություններ և այլ առնչվող քաղաքականության փաստաթղթեր։ 

Այնուամենայնիվ, համեմատաբար փոքր է ԵՄ բնապահպանական օրենսդրության 
ամբողջական թիվը, որին Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի ասոցացված 
պետությունները պետք է համապատասխանեցնեն իրենց ազգային օրենսդրությունն 
ու վարչական ընթացակարգերը՝ Եվրոպական միությանն անդամակցելու պայմանով, 
այն է՝ բնապահպանական նորմ։ Այն հիմնականում կազմված է 70 հրահանգներից/
դիրեկտիվներից, որոնց մի մասը մի քանի անգամ փոփոխվել և լրացվել է 
հրահանգներով/դիրեկտիվներով, և 21 կանոնակարգերից։ Դրանց գրեթե կեսը՝ 36 
հրահանգները/դիրեկտիվներն ու 11 կանոնակարգերը, արտադրական բնույթի են և 
ներառվել են Հանձնաժողովի՝ 1995թ. Զեկույց1։ 

Եվրոպական միությունը սահմանում է կոշտ թափոնների կառավարման 
քաղաքականության շրջանակը, որը նպաստում է ԵՄ նոր անդամ և թեկնածու 
պետություններում բարեփոխումների նախաձեռնություններին։ ԵՄ 
քաղաքականությունը, իրականացման նպատակներն ու դրամաշնորհները 
բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում կոշտ թափոնների կառավարման ոլորտի 
բարեփոխումների համար։

ԵՄ հրահանգներն ուղղորդում են անդամ-պետություններին՝ նպաստելու 
համաձայնեցված թիրախներին՝ առանց հստակեցնելու հատուկ միջոցառումների 

1  Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի ասոցիացված երկրների նախապատրաստման հաշվետվություն՝ 
Միության ներքին շուկային ինտեգրման վերաբերյալ, COM (95) 161 final, 3.5.1995
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իրականացման մանրամասները։ Տարբեր հրահանգներ/դիրեկտիվներ սահմանում 
են կոշտ թափոնների կառավարման իրավական շրջանակը, տրամադրում որոշակի 
տվյալներ և իրականացման ժամանակացույց, որոնցից ամենակարևորներն են՝

- Թափոնների մասին շրջանակային դիրեկտիվ (2008/98/ԵՄ)
- Աղբավայրերի մասին դիրեկտիվ (1999/31/ԵՀ)
- Թափոնների այրման մասին դիրեկտիվ (2000/76/ԵՄ)
2008 թվականի հոկտեմբերին Եվրոպական միությունն ընդունեց Թափոնների 

մասին նոր պարզեցված դիրեկտիվ, որով միաժամանակ սահմանվում էին թիրախներ 
անդամ-պետությունների համար։ Թիրախները պարտադիր են բոլոր անդամ- 
պետությունների համար, սակայն ԵՄ անդամակցության բանակցությունները 
ներառում էին անցումային շրջաններ նոր անդամ-պետությունների համար` 
տրամադրելու բավարար ժամանակ իրականացման նպատակով։ Այնուամենայնիվ, 
ներկայումս հարց է ծագում՝ արդյոք անցումային շրջաններն իրատեսական էին, 
քանի որ արդեն իսկ մոտենում են առաջին վերջնաժամկետները, և նույնիսկ այն 
երկրները, որոնք ավելի վաղ են միացել ԵՄ-ին և ավելի բարեկեցիկ են, մեծ ջանքեր են 
գործադրում՝ սահմանված թիրախներին հասնելու համար։ 

Ընդհանուր առմամբ անդամ-պետությունները կարծում են, որ այս թիրախները ԵՄ 
մակարդակով կստեղծեն նվազագույն պայմաններ վերամշակման նոր մեթոդների և 
տեխնոլոգիաների ոլորտում ԵՄ արդյունաբերության ներդրումների համար:

ԵՄ վերջին առաջարկների նպատակն է խրախուսել թափոնների վերամշակումը, 
ստեղծել աշխատատեղեր կանաչ տնտեսություններում և լուծել սննդի թափոնների 
հարցը՝ ընթացիկ գծային տնտեսությունը շրջանաձև տնտեսության վերափոխելու և 
կայուն աճ խրախուսելու համար։

Նշված նպատակներից է ավելացնել փաթեթավորման վերամշակումը (մինչև 
2020թ․՝ 60%-ով, 2025թ․՝ 70%-ով, մինչև 2030թ․՝ 80%-ով)։

Կենսատնտեսության մեջ կենսաթափոնները չպետք է ուղարկվեն կանաչ 
աղբավայրեր։ Դրանք այլևս դիտարկվում են ոչ թե որպես թափոն, այլ որպես 
արժեքավոր ռեսուրս օրգանական հողի բարելավման, պարարտացման համար, 
որպես միջավայրի և օրգանական արտադրանքի աճեցման բաղադրիչ։ Բարձրորակ 
պարարտանյութ արտադրելու կարևոր նախապայման է աղբյուրից թափոնների 
առանձին հավաքումը, ինչը թույլ կտա հնարավորինս նվազեցնել անցանկալի նյութերի 
խառնվելու մակարդակը։ Կենսատնտեսությանն առնչվող նոր և նորարարական 
տեխնոլոգիաների ու գործընթացների համեմատ կոմպոստացումը/ պարարտանյութի 
արտադրությունը հաճախ ասոցացվում է բավականին պարզ և փորձված տարբերակի, 
մասնավորապես տարբեր աղբյուրներից հավաքվող կենսաթափոնների կիրառման 
հետ։ Այնուամենայնիվ, կոմպոստացումը կարող է տեխնիկապես բարդ լինել, քանի 
որ կոմպոստացման սարքավորումները տատանվում են ցածր տեխնոլոգիական 
գործողություններից, որտեղ տերևների կույտը պարբերաբար պտտվում է առջևի 
բեռնիչով, մինչև բարձր տեխնոլոգիական գործողություններ, որտեղ կիրառվում 
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են չափ նվազեցնող սարքավորումներ, փոցխային մեքենաներ և տեսակավորման 
սարքավորումներ։ Օրգանական թափոններից կոմպոստի մաքրման հիմնական 
առավելություններից է վերջինիս ընդարձակելիությունը։ Սա նշանակում է, որ 
գործընթացը նույնն է՝ անկախ փոխակերպված օրգանական նյութի քանակից: Ուստի, 
կոմպոստի մշակումը կարող է իրականացվել տնային, քաղաքային և նույնիսկ ավելի 
բարձր մակարդակում։

Կոշտ թափոնների առաջացման բնապահպանական ազդեցությունների 
նվազեցումը կշարունակի մնալ Եվրոպական միության (ԵՄ) բնապահպանական 
քաղաքականության գերակայություն։ Կոշտ թափոնների կառավարմանն առնչվող 
դիրեկտիվներն ամրապնդում են ԵՄ անդամների կողմից իրականացվող կանոններն 
ու ուղեցույցները։

Եվրոպական միությունը նաև աջակցում է ոլորտի զարգացմանը պահանջվող 
չափանիշներին համապատասխանեցնելու տեսակետից՝ տրամադրելով գրանտներ/
դրամաշնորհներ անդամ և թեկնածու պետություններին։ Այնուամենայնիվ, անկախ 
ոլորտին հատկացված բավականաչափ ֆինանսական ռեսուրսներից, բազմաթիվ 
երկրներ կանգնում են հավակնոտ թիրախներին հասնելու խնդրի առջև։ 

ԵՄ համախմբման քաղաքականությունը շրջանաձև տնտեսությունն 
իրականություն դարձնելու առանցքային գործիք է։ Համախմբման քաղաքականության 
ներդրումները հիմնականում ուղղված են գյուղերում, քաղաքներում և շրջաններում 
կարիքների բավարարմանն ու հնարավորությունների ստեղծմանը։ Դրանք ազդում 
են վերամշակման, առանց թափոնների արտադրության, ինչպես նաև ջրային 
ռեսուրսների ավելի լավ օգտագործման վրա։

2014-2020թթ. ժամանակահատվածի համար նոր ներդրումային ծրագրի 
շրջանակներում էական ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել թափոնների 
կառավարման համար՝ մոտ 5,5 մլրդ եվրո, և մինչդեռ  թափոնների մշակման 
ենթակառուցվածքներում ներդրումների կատարումը ևս ցանկալի է։ ԵՄ-ում 
թափոնների մշակման նախընտրելի տարբերակներն են կանխարգելումը, 
վերաօգտագործումն ու վերամշակումը։

Եվրոպական հանձնաժողովը 2,45 մլրդ եվրո դրամաշնորհային աջակցություն 
է հատկացրել Բուլղարիայում, Խորվաթիայում, Լեհաստանում և Ռումինիայում 
թափոնների կառավարման ազգային ռազմավարությունների իրականացմանը։ 
Այնուամենայնիվ, կոշտ թափոնների կառավարման ներդրումն ամենաերկարն 
է հետաձգվել, եթե համեմատենք այս չորս երկրների առաջընթացը «acquis 
communautaire»-ին համապատասխան։ Անդամակցության պայմանագրերի առաջին 
վերջնաժամկետներն արդեն խախտվել են, ինչպես օրինակ՝ անհամապատասխան 
աղբավայրերի փակումը, իսկ նպատակներն էլ դեռևս չեն իրականացվել։ Նոր անդամ-
պետությունները բախվում են անհամապատասխանության ընթացակարգերին, 
մինչդեռ նրանցից մի քանիսն արդեն ընթացքի մեջ են։

2021թ․ հուլիսի 3-ի դրությամբ ԵՄ անդամ-պետությունները պետք է արդեն իսկ 



Common borders. Common solutions 5

միջոցներ ձեռնարկած լինեին՝ երաշխավորելու, որ ԵՄ շուկայում այլևս չեն վաճառվի 
պլաստիկից այնպիսի արտադրանք, ինչպիսիք են մեկանգամյա օգտագործման 
ափսեները, դանակ-պատառաքաղները, հյութի, խառնելու, փուչիկների և ականջի 
ձողիկները։

Թափոնների կառավարման բնապահպանական օրենսդրության, ինչպես նաև 
դրանց վերամշակման տեմպերի առումով Ռումինիան հետ է մյուս եվրոպական 
երկրներից։ Համաձայն ԵՄ 2019/904 դիրեկտիվի վերաբերյալ «Վերանայել պլաստիկի 
օգտագործումը» դաշինքի զեկույցի՝ Ռումինիան Բուլղարիայի, Սլովակիայի, Չեխիայի 
և Լեհաստանի հետ մեկտեղ պատկանում է այն երկրների խմբին, որոնք նշված 
դիրեկտիվը չեն ներառել իրենց ազգային օրենսդրության մեջ։

Մյուս կողմից, մի շարք երկրներ՝ Իռլանդիա, Ֆրանսիա, Էստոնիա, Հունաստան, 
Շվեդիա, ոչ միայն պահպանել են առաջարկված ժամկետները, այլև որոշ դեպքերում 
նույնիսկ գերազանցել ԵՄ դիրեկտիվի պահանջները։

Ռումինիայի շրջակա միջավայրի նախարարությունը 2020թ․ հուլիսի դրությամբ 
հետաձգել է երեք ԵՄ դիրեկտիվների ներառումը ազգային օրենսդրություն՝ 
արդյունքում խախտելով ընթացակարգը։

Քաղաքային թափոնների վերամշակման թիրախներին համապատասխանելու 
նպատակով, որոնք Ռումինիան հանձն է առել Եվրոպական հանձնաժողովի առաջ,  
պետությունը հուլիսի վերջին հաստատել է Կոմպոստացվող ոչ վտանգավոր 
թափոնների կառավարման մասին օրենքը։

Համաձայն նշված օրենքի՝ 2021թ․ հունվարի 1-ից տարածքային բոլոր վարչական 
միավորները (ՏՎՄ-երը) պետք է իրականացնեն  կենսաքայքայվող թափոնների 
առանձին հավաք, ընդլայնեն քաղաքային վայրերում կենսաթափոնների դռնեդուռ 
հավաքումը, կիրառեն «վճարիր այն բանի համար, ինչ դեն ես նետում» մեխանիզմը և 
խրախուսեն անհատական կոմպոստացումը գյուղական տնային տնտեսություններում։

Ուստի, որոշ տնային տնտեսություններ կստանան կամ արդեն իսկ ստացել 
են տարաներ կենսակոմպոստացվող թափոնների «թաց կտորների» հավաքման 
համար, որոնք առանձին հավաքվելու դեպքում չեն տեղափոխվում աղբավայր և 
այրվում, այլ վերածվում են պարարտանյութի։ Այս թափոնը, կախված իրավիճակից 
և վայրից (բնակարան, բակ, հասարակական վայր, ընկերություններ), կամ 
հավաքվում է սանիտարական ծառայությունների կողմից, կամ կարող է վերածվել 
պարարտանյութի տնային պայմաններում։ Վերջինը կատարյալ տարբերակ է, 
քանի որ այլևս չի օգտագործվում արտանետումներ առաջացնող տրանսպորտ։ Սա 
նպաստում է ռեսուրսների խնայմանը և թույլ է տալիս մեր իսկ այգում ունենալ առողջ 
հող՝ օգտագործելով ստացված կոշտ և հեղուկ պարարտանյութերը։ 

Թեև քաղաքային թափոնները կազմում են ԵՄ-ում առաջացած ընդհանուր 
թափոնների միայն 10%-ը (Eurostat, 2016a and 2016b), էական է, որ այս թափոնի 
կանխարգելումը կարող է նվազեցնել դրա ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա ոչ 
միայն սպառման, այլև սպառվող ապրանքների կյանքի ողջ ցիկլի ընթացքում։
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Եվրոպական պետությունները բարելավում են կենցաղային և այլ քաղաքային 
թափոնների՝ աղբավայրեր թափելու կանխարգելման մեթոդները։ Համաձայն Շրջակա 
միջավայրի Եվրոպական գործակալության նոր գնահատման՝ վերամշակման 
տոկոսները Եվրոպայում կտրուկ աճել են վերջին տասնամյակում մասամբ 
Եվրոպական բնապահպանական քաղաքականության շնորհիվ։ 

Շրջակա միջավայրի Եվրոպական գործակալության զեկույցը՝ «Քաղաքային 
թափոնների կառավարումը Եվրոպական պետություններում» վերնագրով, ներառում 
է ԵՏՏ անդամ-պետություններում թափոնների կառավարման փորձի մասին առկա 
վերջին տվյալները (ներառյալ 28 եվրոպական անդամ-պետությունների, նաև 
Իսլանդիայի, Նորվեգիայի, Շվեյցարիայի և Թուրքիայի, ինչպես նաև արևմտյան 
բալկանյան պետությունների մասին մասնակի տեղեկատվությամբ):

ԵՏՏ 32 անդամ-պետություններում աղբավայր հասնող քաղաքային թափոնների 
տոկոսը 2004թ․-ի 49%-ից նվազել է մինչև 34% 2014թ․-ին՝ հասնելով 25%-ի 2020թ․-
ին։ Ընդհանուր առմամբ 32 պետություններում աղբավայրերում կուտակման տոկոսը 
նվազել է 27%-ով։

Ավստրիայում, Բելգիայում, Դանիայում, Գերմանիայում, Նիդեռլանդներում, 
Նորվեգիայում, Շվեդիայում և Շվեյցարիայում, ըստ էության, որևէ քաղաքային թափոն 
աղբավայր չի ուղարկվել։ Ընդհանուր առմամբ 2004-2014թթ․ ընթացքում ԵՏՏ 32 անդամ-
պետություններում առաջացող քաղաքային թափոնների քանակը նվազել է 3%-ով, իսկ 
միջին քանակը մեկ անձի համար՝ 7%-ով։ Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրությունները 
ցույց են տալիս, որ այս երկրներում բացակայում է հետևողական միտումը։ 16 
երկրներում գրանցվել է մեկ շնչին հասնող քաղաքային թափոնի առաջացման աճ, իսկ 
19 այլ երկրներում՝ նվազում։  

Եվրոպական բնապահպանական քաղաքականության հաջող պատմություններից 
է քաղաքային թափոնների վերամշակման մակարդակի բարձրացումը (որը 
ներառում է նյութերի վերամշակում, կոմպոստացում և կենսաթափոնների 
ասիմիլյացիա)։ ԵՏՏ երկրներում ընդհանուր վերամշակման միջին մակարդակը 
կազմել է 47% 2020թ․-ին՝ ի տարբերություն 2014թ.-ի 33%-ի։ Վիճակագրությունը 
ցույց է տալիս, որ Գերմանիան, Ավստրիան, Բելգիան, Շվեյցարիան, Նիդեռլանդներն 
ու Շվեդիան վերամշակել են առաջացած քաղաքային թափոնների առնվազն կեսը։ 
Ընդհանուր առմամբ 32-ից 15 երկրներում վերամշակման մակարդակը աճեց 10%-ով 
2004-2014թթ.-ին։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ վերամշակման աճող  և 
աղբահեռացման նվազող մակարդակները փոխկապակցված են։ Աղբահեռացման 
նվազումը սովորաբար ավելի արագ է տեղի ունենում, քան վերամշակման աճը, 
քանի որ թափոնների կառավարման ռազմավարություններն անցում են կատարում 
աղբահեռացումից վերամշակման և այրման համադրության։ Որոշ դեպքերում այս 
ռազմավարությունները նաև ներառոմ են նախամշակման միջոցառումներ, ինչպիսին 
է, օրինակ՝ մեխանիկական-կենսաբանական մշակումը, որի արդյունքները հետո 
վերամշակվում են, այրվում կամ հեռացվում։ 
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Անկախ թափոնների կառավարման եվրոպական օրենսդրությամբ նախանշված 
նպատակներին հասնելու ուղղությամբ արձանագրված հաջողություններից՝ 
ԵՄ թիրախներին հասնելու հեռանկարը՝ մինչև 2020թ․ առաջացած քաղաքային 
թափոնների 50%-ի վերամշակմամբ, խառն է, և բազմաթիվ երկրներ, համաձայն առկա 
տվյալների, ստիպված կլինեն ուժեղացնել իրենց ջանքերը։ 

 
Կոմպոստացման ընդհանուր հասկացություններ 
Կոմպոստացումը միկրոօրգանիզմների (հիմնականում մանրէներ և սնկեր) 

միջոցով կոշտ օրգանական նյութերի քայքայման և կայուն զանգվածի փոխակերպման 
գործընթացն է, որը կարող է կիրառվել գյուղատնտեսության մեջ քիմիական 
պարարտանյութերի փոխարեն կամ հողի բարելավմանը միտված աշխատանքներում։ 

Կոմպոստացումը վերամշակման բնական ձև է, բնական գործընթաց, որի միջոցով 
միկրոօրգանիզմները (մանրէները, միկրոսկոպիկ սնկերը) և անողնաշարավորները 
(միջատներ, որդեր) քայքայում են օրգանական նյութերը՝ վերածելով դրանք 
պարարտանյութի, ինչն էլ կոչվում է ԿՈՄՊՈՍՏ։

Որակյալ կոմպոստ ստանալու համար անհրաժեշտ պայմանները
Կոմպոստացման արդյունավետության համար  պահանջվում են հետևյալ 

տարրերը։ 
	Ածխածնով հարուստ բաղադրիչներ (կոշտ-շագանակագույն-չոր, ինչպիսիք են 

ծղոտը, ծառի ճյուղերը, թեփը) և ազոտով հարուստ բաղադրիչներ (փափուկ-
կանաչ-խոնավ, ինչպիսիք են մոլախոտերը, տերևները, մրգերի և բանջարեղենի 
մնացորդները), որոնք էլ որոշում են կոմպոստի որակը։

	Խոնավություն, քանի որ այն մանրէների համար իդեալական կենսապայման է 
ապահովում:

	Օդ, որպեսզի նյութերի քայքայմանն առնչվող մանրէներն իրենց  աշխատանքը 
լավ կատարեն։

Գործընթացը վերահսկվում է քայքայման արագացման, արդյունավետության 
օպտիմալացման, շրջակա միջավայրի և բնակչության վրա ազդեցության նվազեցման 
տեսակետից․ այն կարող է կիրառվել կանաչ և քաղաքային կոշտ թափոնների 
նկատմամբ և իրականացվում է երկու փուլով․

Ա. մեխանիկական մաքրում (tratarea mecanică), 
Բ. քայքայում (խմորում):
Մեխանիկական մաքրումը ենթադրում է թափոնների մանրացում, հոմոգենիզացում 

և կենսաբանական մաքրման/խմորման համար պատրաստում
Խմորում (քայքայում)
Կոմպոստացման ընթացքում օրգանական նյութերը բնականորեն քայքայվում են 

կենսադեգրադացման շնորհիվ։ Ուստի, թափոնը, որից մենք փորձում ենք ազատվել, 
հողի համար իդեալական արտադրանք է դառնում։ Կոմպոստացումը փոքր մասշտաբով 
կարող է իրականացվել քաղաքացիների տնային տնտեսություններում կամ ավելի մեծ 
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մասշտաբով՝ ներառելով ողջ համայնքը։ Օրական թափոնների գրեթե երեք քառորդը 
բաղկացած է խոհանոցային թափոններից (բանջարեղենի և մրգերի կեղևներ, սուրճի 
նստվածք, սննդի մնացորդներ, ոսկորներ և ձվի կեղևներ), կենդանիների թափոններից 
(գոմաղբ, նապաստակի կամ այլ կենդանու կեղտ, թռչնաղբ, ծղոտ),  փետուրներ և մազեր, 
այգու մնացորդներ (խոտ, չոր տերևներ, ոստեր և կեղև, մոլախոտեր): Նմանատիպ 
թափոնները տնային տնտեսություններում կարող են շատ օգտակար լինել՝ շնորհիվ 
սննդանյութերի պարունակության, որոնք անհրաժեշտ են մեր այգուն։ 

Խմորման գործընթացը կազմված է երեք փուլից․
	Մեզոֆիլային ֆերմենտացման փուլ՝ 25-40 oC ջերմաստիճանների 

միջակայքում։
	 Ջերմաֆիլային փուլը ինտենսիվ աերոբ քայքայումն է։ Օրգանական նյութերը 

քայքայվում են 50-70° C ջերմաստիճանի ներքո՝ մանրէների ազդեցությամբ։ 
Բարձր ջերմաստիճանի շնորհիվ  նյութը պաստերիզացվում է, մանրէները, 
ինչպես նաև մոլախոտերի սերմերը ոչնչացվում են։

	 Հասունացման փուլ, որի ժամանակ ջերմաստիճանը կայունանում է (35-
45° C) և որոշակի խմորումներ շարունակվում են՝ դեգրադացված նյութերը 
վերածելով հումուսի/բուսահողի։ 

Կոմպոստը գյուղատնտեսության մեջ կարող է կիրառվել միայն պատրաստի 
(հասունացած) վիճակում։ Թարմ թափոնները շատ ակտիվ են և կարող են երբեմն 
օգտագործվել որպես տաք ծածկոց ձմեռային կամ գարնանային մշակաբույսերի 
համար։ 

Հասունացված կոմպոստի վերածված թափոնը հիգիենիկ առումով հարմար է, 
միայն այն կարող է կիրառվել գյուղատնտեսության մեջ առանց սանիտարական 
անհարմարությունների։ Կոմպոստը կարող է հասունացած համարվել, երբ 
միկրոօրգանիզմների գործողությունը հասցվում է նվազագույնի։

Հասունությունը որոշվում է O2-ի սպառման (կամ CO2-ի արտադրության) 
մակարդակի որոշմամբ՝ բույսերի վրա փորձարկումների իրականացմամբ, 
ֆիզիկական կառուցվածքի վերլուծությամբ, այլ մեթոդներով։

Կոմպոստացման գործընթացում նպատակն է ստանալ բարձր ջերմաստիճան 
ախտածին մանրէների ոչնչացման և ջերմային բնույթի կոլոիդ նյութերի 
արտադրության համար։ Այս երկու գործընթացները պայմանավորված են 
ջերմաստիճանի, օդի և ջրի օպտիմալ պայմաններում թափոնների օրգանական 
նյութերի վրա միկրոօրգանիզմների ազդեցությամբ։

Թափոնների խմորման գործընթացի հիմնական փուլերն են՝ 
	Թաքնված փուլ. համապատասխանում է այն ժամանակահատվածին, որն 

անհրաժեշտ է նորաստեղծ միջավայրում միկրոօրգանիզմների գաղութացման 
համար։ Այս փուլը գործնականում սկսվում է նախահավաքման և հավաքման 
տարաներում պահեստավորման շրջանում և տևում է մինչև ջերմաստիճանի 
բարձրացման սկիզբը։
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	Աճման փուլ. սա ջերմաստիճանի բարձրացման փուլն է և կախված է 
թափոնների բաղադրությունից, խոնավությունից, օդից։

	 Ջերմատվության փուլ. ներկայացնում է բարձրագույն ջերմաստիճանի 
ժամանակահատվածը․ այս փուլը կարող է կարճ կամ երկար տևել՝ կախված 
միջավայրի վրա օդի կամ ջրի ներգործությունից, խմորվող օրգանական 
նյութերի քանակից և ձեռք բերված ջերմամեկուսացման աստիճանից։ 
Ջերմատվության փուլում հնարավոր է ավելի արդյունավետ ներգործել 
խմորման վրա։

	 Հասունացման կամ աճման փուլ. համապատասխանում է երկրորդային 
խմորման՝ դանդաղ, բարենպաստ խոնավության ընթացքում 
միկրոօրգանիզմների ազդեցությամբ օրգանական միացությունների՝ հումուսի 
վերածման ժամանակահատվածին։

Գյուղատնտեսության մեջ ճիշտ է օգտագործել կոմպոստը ջերմատվության 
փուլի ավարտին, երբ արտադրանքն առավել հարուստ է օրգանական նյութերով։ 
Ծննդավայրում չափից դուրս հասունացումը հանգեցնում է դրա չափից դուրս 
հանքայնացման, ինչի արդյունքում այն կորցնում է հողի վրա իր բարենպաստ 
ազդեցությունը։ Ահա թե ինչու առավելագույնը 3 ամիս է թույլատրվում պահել 
կոմպոստը աղբավայրում։

Խմորման ընթացքում թափոնում օրգանական նյութերը հեշտացնում են ածխածնի 
և ազոտի ներգրավմամբ և կենսաքայքայվող նյութերի հանքայնացմանը հանգեցնող 
երկու միաժամանակյա և հակադիր գործողությունները, որոնք մի կողմից հանգեցնում 
են  ածխաթթու գազի և ամոնիակի արտազատման, իսկ մյուս կողմից՝ հումուսի 
ձևավորման, որի դերը շատ կարևոր է հողի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական 
հատկությունների պահպանման համար։

Կոմպոստի նմուշի միջին բաղադրությունը/կազմը 
Գյուղատնտեսության մեջ կոմպոստի օգտագործման հնարավորություններն 

իմանալու համար անհրաժեշտ է որոշել կոմպոստի կազմը՝ քայլ, որը բաղկացած է  
ֆիզիկաքիմիական հատկությունների հաստատումից։

Խմորման էվոլյուցիայի փուլն արտացոլող գործոնը ներկայացված է ածխածին/
ազոտ հարաբերակցությամբ։

Ածխածին/ազոտ հարաբերակցությունը գործոն է, որն արտացոլում է թափոնի 
խմորման զարգացման փուլը։ Ստացված կոմպոստը կարող է լավը համարվել 
գյուղատնտեսության համար, եթե այն ունի հետևյալ բնութագրերը․

−	 Գրանուլոմետրիա (հատիկաչափություն)՝ կոմպոստի 90%-ը պետք է մաղվի 
35մմ մաղով:

−	 Ածխածինը պետք է կազմի չոր նյութի > 5%-ը:
−	 Ազոտը պետք է կազմի չոր նյութի > 0.3%-ը:
−	 Ածխածին/ազոտ 20-30 հարաբերակցությունը նախնական թափոնում 

կոմպոստացումից հետո կարող է հանգեցնել 10-15 հարաբերակցության:



Common borders. Common solutions10

Կոմպոստացման տեխնիկան պետք է երաշխավորի գործընթացի փոփոխման 
ռիսկի վերացումը՝

•	 Փոփոխման պայմանների օպտիմալացմամբ արագացնելով գործընթացները:
•	 Ուղղորդելով աերոբ գործընթացը:
•	 Իրականացնելով արտանետումների ստուգում:
Տեխնիկան հիմնված է երկու հիմնական ընթացակարգերի վրա՝
- Ստատիկ գործընթաց (կոմպոստացում խցերում, կոմպոստացում 

պահասենյակներում): 
- Դինամիկ գործընթաց (կոմպոստացում փոփոխող տակառներով, 

կոմպոստացում փոփոխող աշտարակներում): 
Աերոբ խմորմանը նպաստող հիմնական գործոններն են.
•	 Օդում թթվածնի առկայությունը 
Տեսականորեն, մեխանիկորեն մաքրված կենցաղային աղբի խմորման համար 

անհրաժեշտ թթվածին արտադրող օդի քանակը 4,5-5 լիտր է չոր նյութի 1 կգ/ժամի 
համար (45% խոնավությամբ թափոնի դեպքում):

Հնարավորության դեպքում նախընտրելի է օդի լրացուցիչ պաշարի ապահովումը։
Ըստ կոմպոստացման հարմարեցված գործընթացի՝ օդափոխությունը կարող է 

իրականացվել մի քանի համակարգերի միջոցով․
−	 հասարակ օդափոխում՝ շրջելով կոմպոստի կույտերը, եթե կոմպոստացումն 

իրականացվում է բացօթյա հարթակներում:
−	 Օդի ներթափանցման ապահովում ծակոտկեն խողովակների միջոցով 

կույտերով կոմպոստացման դեպքում:
−	 Տաք կամ սառը օդի ներթափանցման ապահովում խմորման սրահներում:
−	 Հատուկ սարքավորումների միջոցով շարունակական խառնում:
Այս համակարգերը կարող են համակցվել։
•	 Ջուր 
Թափոնում առկա օրգանական նյութի քանակից կախված՝ խմորման համար 

խոնավության օպտիմալ պարունակությունը պետք է լինի․
−	 Եթե մնացորդներում օրգանական նյութերի բաղադրությունը <50% է, ապա 

խոնավությունը պետք է լինի մոտավորապես 45%: 
−	 Եթե օրգանական նյութերի բաղադրությունը > 50% է, ապա խոնավությունը 

պետք է լինի մոտավորապես 50 - 55%։
Խմորման գործընթացը վերահսկելու համար անհրաժեշտ է կոմպոստի նյութը 

պաշտպանել անձրևից, քանի որ չափազանց շատ խոնավությունը կարող է հանգեցնել 
հատուկ երևույթի՝ անաերոբ խմորման։

Թափոնի կազմը
Խմորման գործընթացի խթանման համար մեկ այլ կարևոր գործոն է թափոնի կազմը։ 

Խմորվող նյութերի բարձր ծանրաբեռնվածությամբ թափոնները, որոնք զուգորդվում 
են մթնոլորտային բարձր ջերմաստիճանով և օդի լրացուցիչ մատակարարմամբ, 
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արագացնում են կոմպոստացման գործընթացի սկիզբը։
Օրգանական նյութերի ցածր ծանրաբեռնվածությամբ թափոնների պարագայում, 

որոնք ուղղորդվում են հատկապես ձմռանը հանդիպող ցածր ջերմաստիճանով, 
խմորման գործընթացը ձգձգվում է, և օդի լրացուցիչ մատակարարումը վնասում է 
խմորմանը՝ հանգեցնելով տհաճ հոտերի առաջացման ու զարգացման։

Աերոբ խմորմանը նպաստող օժանդակ գործոններ
Բացի վերոնշյալ հիմնական գործոններից, աերոբ խմորմանը նպաստում են նաև 

մի շարք օժանդակ գործոններ․
- խառնուրդի միատարրություն,
- խմորման ենթակա թափոնի հատիկավորում, 
- կույտերով կամ խմորման տարաներում մանրացված թափոնի տեղադրման ձև, 
- ջերմաստիճանի բարձրացման դանդաղեցում։
2. Անհատական կոմպոստացման առանձնահատկությունները  
Մինչդեռ մեր երկրում կոմպոստացման ամենատարածված եղանակը «բաց կույտ» 

տեսակն է՝ պատրաստված ձեռքով, տնային տնտեսություններում, արտերկրում 
օգտագործվում է հիմնականում մեխանիկական կոմպոստացումը, հարթակների վրա, 
շարքերով և կույտերով։

−	 Տնային տնտեսությունների օրգանական թափոնների կոմպոստացումը 
հնարավոր է 220-1000 l կոմպոստացման միավորների օգնությամբ, որոնք 
ներկայումս առկա են շուկայում:

−	 Օրգանական թափոնների մաքրումն իրականացվում է տեղում։ Հավաքման, 
մանրացման, օդափոխության և այլնի համար հավելյալ ծախսեր չկան:

−	 Միայն նախնական ներդրում է անհրաժեշտ, որը շատ ավելի փոքր է 
կենտրոնացված կոմպոստացման համեմատ: 

−	 Մաշվածության փոքր, աննշան ծախսեր:
−	 Էկոլոգիական տեխնոլոգիա։ Մեքենաներ չեն օգտագործվում, հետևաբար՝ 

բացակայում են էներգիայի սպառումը, աղտոտումը և այլն։
−	 Պահպանում չի պահանջվում:
−	 Միավորների պատշաճ աշխատանքի/գործունեության համար օպերատոր չի 

պահանջվում:
−	 Կյանքի տևողությունը և կայունությունը 20-30 տարի է։
Կոմպոստացումը սկսվում է կենսաքայքայվող թափոնների հավաքմամբ, ինչը, 

համաձայն «Ոչ վտանգավոր թափոնների կառավարման մասին» 2020թ․ N181 օրենքի, 
պարտադիր է դարձել Ռումինիայում, որպեսզի երկիրը համապատասխանեցվի 
Եվրոպական միությունում վավեր պահանջներին։ Ըստ օրենքի՝ կենսաքայքայվող 
թափոնը «այգիներում, պարկերում, մասնավոր տնային տնտեսությունների 
խոհանոցներում, գրասենյակներում, ճաշարաններում, ռեստորաններում մեծածախ 
սննդի ընկերություններում ու մանրածախ խանութներում, սննդամթերքի մշակման 
միավորներից առաջացած նմանատիպ մնացորդներից գոյացած» թափոնն է:
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Կենսաքայքայվող թափոնների հավաքումը պարտադիր է թե՛ ընկերությունների և 
թե՛ անհատների համար։

Որպես հասարակ քաղաքացի՝ այս առումով կա երկու տարբերակ՝ կոմպոստի 
վերածելու նպատակով հանձնել կենսաքայքայվող կենցաղային թափոնը 
իշխանությունների կողմից տեղադրված կետեր կամ տանը արտադրել կոմպոստ։

Կենցաղային թափոնների կոմպոստացում 
Կոմպոստացումը կենսաքայքայվող կենցաղային թափոնների ձևափոխումն է 

կոմպոստի։ Կոմպոստը բնական պարարտանյութ է, որը ստացվում է կենցաղային 
գործունեությունից հավաքված թափոնների քայքայման արդյունքում, ինչպես 
նաև այգուց․ նման թափոններ են օրինակ բանջարեղենային թափոնը, մրգերը, ձվի 
կեղևները, սուրճի մրուրը, չոր ճյուղերը, տերևները, չոր խոտը, ծաղկի մնացորդները։ 
Հիմնականում այս թափոնի վերամշակումն արդյունավետ եղանակ է, ինչը դուք 
կարող եք հեշտությամբ կիրառել ձեր տանը։

Նկար 1. Կենցաղային թափոնի հավաք 
Որակյալ կոմպոստը կախված է հումքի ճիշտ ընտրությունից և դրա ստացման 

համար անհրաժեշտ քայլերի պահպանումից։ Այն ունի փխրուն հյուսվածք չամրացված 
հողի պես, չունի տհաճ հոտ և մուգ շագանակագույն է, գրեթե սև։ Թեև այն կարող է 
պահվել ներսում, կոմպոստ պատրաստելու լավագույն տարբերակը այգի ունենալն 
է, քանի որ այն հողի հետ շփման, համապատասխան օդափոխության, բավարար 
քանակությամբ ջրի կարիք ունի, որպեսզի չչորանա։

Կոմպոստացման համար հնարավոր է տարածք առանձնացնել, նույնիսկ եթե ձեր 
բակը փոքր է, քանի որ 2-3քմ տարածքը լիովին բավարար է։ 

Այնուամենայնիվ, կարևոր է ընտրել տարածք, որը պաշտպանված կլինի քամուց 
և չի լինի անմիջապես արևի ճառագայթների ներքո։ Միաժամանակ կպահանջվի 
տարածք՝ գործիքները մոտակայքում պահելու համար, և ջրի աղբյուր։
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Յուրաքանչյուր կոմպոստի համար պահանջվում է երեք հիմնական բաղադրիչ.
•	 Շագանակագույն, ածխածնով հարուստ բաղադրիչներ. ներառում է, օրինակ, 

չորացած տերևներ, ոստեր, գոմաղբ (միայն առողջ կենդանիների), թեփ, ծղոտ, խոտ, 
փայտի տաշեղ, մանրացված թուղթ:

•	 Ազոտով հարուստ կանաչ բաղադրիչներ՝ բակից առաջացած բանջարեղենային 
թափոններ, հնձած (չորացրած) խոտ, մրգերի և բանջարեղենի թափոններ, սուրճի 
հատիկներ, թեյի տոպրակներ, հաց, ձվի կճեպ, ծաղիկներ, տնային բույսեր:

•	 Ջուր․ որակյալ կոմպոստի համար անհրաժեշտ է որոշակի քանակության 
ջուր։ Խառնուրդը պետք է լինի խոնավ և ոչ թե թրջված, ճզմված սպունգի նման ․  շատ 
չոր լինելու դեպքում այն կարելի է ջրել: 

Հետևաբար՝ կոմպոստի հումքը մի կողմից կենցաղային թափոնն է, մյուս կողմից՝ 
այգուց առաջացած թափոնը։ Ըստ ԱՄՆ շրջակա միջավայրի պաշտպանության 
գործակալության (ԱՄՆ ՄՊԳ)՝ կենցաղային թափոններն առատ են, և դրանցից 
կարելի է պատրաստել կոմպոստ, սակայն կարևոր է իմանալ՝ որ տեսակները չեն 
կարող ծառայել որպես հումք կոմպոստի համար և հատկապես ինչու է պետք դրանցից 
խուսափել։

Թափոններ , որոնցից կարելի 
է ստանալ կոմպոստ Ինչը չպետք է օգտագործել կոմպոստ  պատրաստելիս

−	 Մրգեր և 
բանջարեղեն (թարմ 
կամ եփած):

−	 Ձվի կճեպ:
−	 Հացի և 

հ ա ց ա հ ա տ ի կ ի 
մնացորդ: 

−	 Սուրճի մրուր և 
օ գ տ ա գ ո ր ծ վ ա ծ 
ֆիլտրեր:

−	 Օգտագործված թեյի 
տոպրակներ, թեյի 
մնացորդ:

−	 ընկույզի կեղևներ 
(պնդուկ, պիստակ, 
նուշ, ընկույզ և այլն):

−	 Ս տ վ ա ր ա թ ո ւ ղ թ , 
թերթեր, ամսագրեր: 

−	 Թուղթ:

−	 Սև ընկույզի ճյուղեր (Juglans nigra – ornamental tree)՝ 
հաշվի առնելով, որ դրանք կարող են արձակել 
վնասակար նյութեր այլ բույսերի համար:

−	 Ածուխի մոխիր, քանի որ այն կարող է բույսերի 
համար վնասակար նյութեր արտադրել:

−	 Կաթնամթերք (կարագ, սերուցք, կաթ, թթվասեր, 
յոգուրտ, պանիր), կենդանական ճարպեր և 
բուսական յուղեր, մսի մնացորդներ (ցանկացած 
տեսակի), ձկան փուշ, ամբողջական ձվեր, քանի 
որ դրանք արտադրում են հոտեր, որոնք գրավում 
են վնասատուներ, ինչպիսիք են կրծողները կամ 
ճանճերը:

−	 Վարակված բույսեր (սնկեր, մանրէներ, վիրուսներ, 
վնասատուների կողմից կրծոտված) վնասատուների 
հիվանդություններն ու թրթուրները կարող են 
փոխանցվել այլ բույսերի:

−	 Ընտանի կենդանիների թափոններ, որոնք կարող 
են պարունակել բակտերիաներ, մանրէներ, 
մակաբույծներ և մարդկանց համար վնասակար այլ 
պաթոգեններ:

−	 Թունաքիմիկատներով բուժված այգուց ստացված 
բուսական թափոններ, մշակված կամ ներկված 
փայտ, որոնք կարող են սպանել կոմպոստացման 
համար բարենպաստ միկրոօրգանիզմները: 
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Կոմպոստացման գործընթացի համար անհրաժեշտ նյութերը.
- հարմար վայր,
- կոմպոստի տարա,
- պատառաքաղ, փոցխ կամ խառնելու այլ գործիք,
- ջուր,
- խոհանոցային մնացորդներ (մրգի, բանջարեղենի մնացորդներ, սուրճի կամ 

թեյի մնացորդներ, տան մաքրությունից առաջացած փոշի և այլն),
- բուսական թափոն այգուց (ծառերի կամ թփերի ծածկի մնացորդներ, ճյուղեր, 

չորացած տերևներ, խոտեր, ծաղիկների մնացորդներ և այլն):
Կոմպոստի առավելությունները
−	 Հողի լավագույն պարարտանյութն է:
−	 Դրա սննդանյութերն արդյունավետ են օգտագործվում:
−	 Օգնում է էապես բարելավել հողի կառուցվածքը:
−	 Օգնում է պահպանել հողում ջրի առկայությունը:
−	 Պաշտպանում է հողը քիմիկատներից:
Կենցաղային թափոնների արդյունավետ վերամշակումից և արժեքավոր բնական 

ռեսուրսների վերականգնումից բացի, կոմպոստացումը շատ օգուտներ է բերում: 
−	 Հողի որակի բարելավում․ այն նպաստում է ջրի ավելի լավ պահպանմանը, 

օգնում է պայքարել հիվանդությունների և վնասատուների դեմ:
−	 Նվազեցնում է քիմիական պարարտանյութեր օգտագործելու 

անհրաժեշտությունը:
−	 Խթանում է բարենպաստ մանրէների և սնկերի արտադրությունը, 

որոնք նպաստում են հումուսի՝ կատարյալ բնական սննդարար նյութի 
արտադրությանը:

−	 Նպաստում է մեթանի արտանետումների կրճատմանը:
−	 Նպաստում է հողի թթվայնության (Ph) հավասարակշռմանը և ջերմաստիճանի 

չափավորմանը:
Կոմպոստացման մեթոդները
Կոմպոստացման համար կիրառվում են բաց կույտեր կամ կոմպոստի տարաներ։ 

Ֆերմաների և կոմպոստացման կայանների դեպքում կոմպոստացումն իրականացվում 
է հատուկ նախագծված հարթակների վրա։ Նյութը դասավորվում է երկար շարքերով 
և պարբերաբար շրջվում օդափոխվող ստատիկ կույտերի համակարգերում՝ 
օգտագործելով ծակոտկեն խողովակներ կամ հատուկ տարաներ։

•	 Կոմպոստացումը փոքր տարածություններում 
Եթե չունեք այգի կամ բակ, կարող եք կոմպոստ ստանալ փոքր տարածություններում, 

փոքր տարաներում, ինչպիսիք են պլաստիկ (օդափոխման համար անցքեր են 
բացվում) կամ փայտյա արկղերը։ Այս տարաները կարող են տեղադրվել, օրինակ, 
պատշգամբներում կամ խոհանոցի որևէ անկյունում։ Կոմպոստացման կանոնների 
պահպանման դեպքում կկարողանաք խուսափել տհաճ հոտերից կամ անցանկալի 
միջատներից։ Կոմպոստից սովորաբար անտառային հողի հոտ է գալիս։
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Նկար 2. Կոմպոստացման մեթոդ 
փոքր տարածություններում 

Կոմպոստացման համար 
անհրաժեշտ է ընտրել ստվերոտ, 
հասանելի տեղ, որը նաև կունենա 
լավ ջրահեռացում։ Սա նշանակում 
է, որ կոմպոստի արկղի համար 
լավագույն տեղերից մեկը գետինն 
է՝ օրգանական նյութերի քայքայման 
համար պատասխանատու 
օրգանիզմների մուտքը 

հեշտացնելու համար (մանրէներ, սնկեր, հողային որդեր և այլն)
Մեկ այլ հարմար վայր է այգու անկյունը, ինչը կպաշտպանի արկղը օդի ուժեղ 

հոսանքներից։ Այն կարող է տեղակայվել նաև սաղարթախիտ ծառի տակ՝ այդպիսով 
պաշտպանված լինելով արևից ամռանը և ստանալով արևի ջերմությունը ձմռանը։

Նկար 3. Կոմպոստացման մեթոդ՝ 
այգում կամ բակում անմիջապես 
հողին դրված  

Կոմպոստ պատրաստելու 
համար պետք է հատուկ 
տարածք պատրաստել և հետևել 
որոշակի պարզ քայլերի,․
1. հատուկ տարաներում 
հավաքել բոլոր կենսաքայքայվող 

կենցաղային թափոնները, որոնք կարող են օգտագործվել կոմպոստ 
պատրաստելու համար:

2. Ստացիոնար կոմպոստեր օգտագործելիս այն տեղադրեք բակի կոտրված 
ճյուղերից կամ այլ բեկորներից պատրաստված 10-15սմ շերտի վրա:

3. Դասավորեք թափոնը այլընտրանքային շերտերով՝ շագանակագույն 
բաղադրիչների,  կանաչ թափոնների և այգու չոր հողի շերտ։ Փորձեք հավասար 
քանակի մնացորդներ դնել խոհանոցից և բակից: 

4. Օդափոխեք կոմպոստը․ շաբաթը մեկ խառնել տարայի պարունակությունը՝ 
վերից վար, եղանով, որպեսզի կոմպոստը փխրուն լինի:

5. Ապահովեք համապատասխան ջերմաստիճան․ կոմպոստը ձևավորվում 
է 30-70°C-ի սահմաններում։ Կենսաքայքայվող թափոնը խմորվում է, և 
ջերմաստիճանը բարձրանում է, ինչը շատ լավ նշան է։ Ջերմաստիճանը կարող 
է չափվել այգու ջերմաչափով։ Ամռանը տարան պետք է պաշտպանել ուժեղ 
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արևից, իսկ ձմռանը՝ ցրտից։ Եթե ջերմաստիճանը շատ բարձր է կամ շատ 
ցածր, կամ հոտը շատ ուժեղ, ապա պետք է կոմպոստը լավ խառնել։

6. Պահպանեք պատշաճ խոնավություն․ կոմպոստը պետք է մշտապես խոնավ 
լինի, բայց չհոսի։ Եթե այն շատ չոր է, պետք է թրջել։ Եթե չափազանց թաց է, 
օդափոխել և համոզվել, որ անձրևաջրերը կարող են արտահոսել։

Տնային պայմաններում կոմպոստ ստանալը նախ և առաջ նշանակում է 
կենցաղային գործունեության կամ այգեգործության արդյունքում առաջացած 
կենսաքայքայվող կենցաղային թափոնների արդյունավետ վերամշակում։ Կոմպոստը 
շատ սննդարար բնական պարարտանյութ է, որը կարող է օգտագործվել տնային և 
բակային բույսերի համար։ Կոմպոստի որակը, այնուամենայնիվ, կախված է որոշ 
կանոնների պահպանումից ։

Օգտագործվելիք սարքավորումներ
Կոմպոստացման գործողություններն ու սարքավորումները կախված են 

կոմպոստացման ենթակա թափոնի տեսակից:
- Կենցաղային և համանման կենսաքայքայվող թափոններ:
- Այգիներից, շուկաներից, սննդային արդյունաբերությունից առաջացած 

կենսաքայքայվող թափոններ:
Կենսաքայքայվող թափոնների քայքայման գործընթացն իրականացվում է աերոբ 

յուրացման և օրգանական պարարտանյութի փոխակերպման միջոցով՝ հատուկ 
սարքավորումների՝  կոմպոստացման արկղերի օգնությամբ:

Կան կոմպոստացման տարբեր տարաներ՝ սկսած ցանցով ապահովված բաց 
արկղերից ու պլաստիկ փակ արկղերից մինչև տախտակներից պատրաստված 
կոմպոստի դասական կույտերը։ Այս առումով հարկավոր է հաշվի առնել տարբեր 
գործոններ՝ կոմպոստացման տևողությունը կամ հնարավոր տհաճ հոտերը։ Եթե 
հասունացման գործընթացը ճիշտ իրականացվի, ապա արդյունքում կստացվի 
փխրուն, անտառային հողի հոտով կոմպոստ։

Կոմպոստի տարաների տեսակներ
Կոմպոստ պատրաստելու համար կարող եք ընտրություն կատարել տարաներ 

ձեռք բերելու կամ դրանք տանը պատրաստելու միջև։
Ահա որոշ օրինակներ.
•	 Ստացիոնար տարա՝ պատրաստված տնային պայմաններում
Այգում տարբեր նյութերից՝ պալետներ կամ փայտյա տախտակներ, ճյուղեր, 

մետաղական ցանց, կարող եք պատրաստել ստացիոնար տարա։ Տարայի պատրաստման 
համար գետնին պետք է ամրացվեն 4 փայտյա ձողեր՝ առնվազն 1մ բարձրության վրա,  
նրանց միջև պետք է տեղադրվեն 1,5մ լայնությամբ փայտյա տախտակներ՝ այսպիսով 
ստանալով անհատակ արկղ, ինչը թույլ կտա անմիջական շփում հողի հետ՝ հետևաբար 
նաև խթանելով բարենպաստ մանրէների գործողությունը։ Փայտի փտումից խուսափելու 
համար անհրաժեշտ է այն մշակել որոշակի օրգանական նյութերով։ Արկղը պատրաստ 
լինելուց հետո հարկավոր է դրա հատակին տեղադրել 15-20սմ հաստությամբ ճյուղերի 
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ու ծղոտե շերտ՝ լավ օդափոխություն ապահովելու համար։ Եղանակից ավելի լավ 
պաշտպանելու համար տարան ծածկեք պլաստիկ ծածկով։

Նույն կանոնների համաձայն՝ նման տարան կարող է նաև պատրաստված 
լինել ավելի հաստ ճյուղերից կամ գերաններից, փայտի և մետաղական ցանցի կամ 
աղյուսների համադրությամբ։ 

•	 Այգու պլաստիկ կոմպոստի արկղ
Մեկ այլ տարբերակ է կենսաքայքայվող թափոնի՝ պլաստիկ տակառում 

կոմպոստացումը։ Կարող եք գնել այգու կոմպոստի արկղ, վերցնել տակառ կամ 
պլաստիկ զամբյուղ՝ առնվազն 60-70լ տարողությամբ։

Նկար 6. Ստացիոնար 
տարա՝ պլաստիկ, թափոնների 
կոմպոստացման համար 

Օդափոխություն ապահովելու 
համար տակառի վրա պետք է 
անցքեր բացել։ Անցքերի հստակ 
քանակ չկա, միայն պետք է 
նրանց միջև ապահովել 5-10սմ 
հեռավորություն։

•	 Բաժիններով կոմպոստի տարա
Կարող եք նաև կոմպոստացումն իրականացնել տարբեր բաժիններում։ 

Բաժիններից մեկում կարելի է ստանալ թարմ, իսկ մյուսում՝ հասուն կոմպոստ։ 
Եվ այս պարագայում կարելի է պատրաստել փայտե կոմպոստի արկղ՝ մի քանի 
«սենյակներով» կամ գնել պատրաստի արկղ։

Նկար 5. Թափոնների կոմպոստացման 
ստացիոնար տարա

Նկար 4. Ստացիոնար տարա՝ պատրաստված 
տնային պայմաններում 
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Նկար 7. Պտտվող կոմպոստի տարա 

Կոմպոստացման նման տարբերակը գործնականորեն արագացնում է 
քայքայման գործընթացը և ավելի հեշտ է իրականացնել, քանի որ այն խնայում 
է  ձեռքով իրականացվող գործողությունները, ինչպես օրինակ թափոնների 
շերտավորումն է կամ կոմպոստի օդափոխությունը։ Կարող եք գտնել պտտվող 
կոմպոստացման համար նախատեսված մետաղական տարաներ կամ կարող եք 
ամրացնել փայտյա կամ պլաստիկ տակառ, որը հեշտությամբ կպտտվի տակդիրի 
վրա։ Վերջին տարբերակն ընտրելու դեպքում հարկավոր է անցքեր ապահովել 
օդափոխության համար։

Բանջարեղեն մանրացնող սարքերը տարբերվում են որակով և արժեքով։ Դրանք 
կարելի է դասակարգել 220 վոլտ փոփոխական հոսանքի (AC) սարքեր, 380 վոլտ 
բարձրավոլտ սարքեր և բենզինով աշխատող սարքեր:

•	 Գլանաձև մանրացնող սարքեր 
Այն հագեցած է գլանակային կտրող մեխանիզմով, որը կոչվում է նաև 

դանակային կամ ֆրեզերային գլան։ Կտրող սարքի դեպքում նյութը մանրացվում է 
գլանի և տարայի միջև։ Այս գործընթացում մանրաթելերը կոտրվում են այնպես, որ 
կտրատված նյութը արագ քայքայվում է։ Գլանաձև սարքերն ունեն նաև հակադարձ 
գործառույթ, ինչն առավելություն է խցանման դեպքում։ Այսինքն՝ գլանը պտուտային 
շարժումներ չի իրականացնում, ինչպես օրինակ սայրերով սարքերի դեպքում։ 
Ահա թե ինչու բանջարեղենի գլանաձև քերիչներն անաղմուկ են։

•	 Բանջարեղենի տուրբինային մանրացնող սարքեր 
Այս սարքերն աշխատում են շեղբային տուրբինով, որոնք  հարմար են 

մանրացվող փափուկ և կոշտ նյութերի համար։ 
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Բանջարեղենի՝ը այրերով յրերովնողերովղ 
Այս տեսակն աշխատում է կտրող սկավառակներով։ Շեղբերով պտտվող անիվը 

մանրացնում է նյութը, իսկ մեջտեղում տեղադրված շեղբերի պսակը մանրացնում 
է բարակ ճյուղերը, տերևներն ու ցողունները։ Այս մանրացուցիչը հարմար է 
թարմ կտրվող նյութերի համար։ Կտրատված և պահեստավորված նյութերի 
դեպքում մանրացուցիչը շատ աղմկոտ է դառնում և ավելացնում է մաշվածության 
աստիճանը։ 
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Ծանոթագրություն/գրականություն  

1. Ս. Բաքինգհեմ, Տանգոյի համար պետք է երկու հոգի. ինչու և ինչպես է սեռի 

գործոնը կարևոր թափոնների նվազեցման համար: 

2. Կոշտ թափոնների կառավարումը Բուլղարիայում, Խորվաթիայում, 

Լեհաստանում և Ռումինիայում. ԵՄ մոտարկումը խոչընդոտող ոլորտում 

առկա մարտահրավերների բազմազգ համեմատական վերլուծություն, 

Զեկույց  No. 60078-ECA, Համաշխարհային բանկի Եվրոպական 

տարածաշրջանի և Կենտրոնական Ասիայի կայուն զարգացման 

վարչության փաստաթուղթ (ECSSD), 2011թ. ապրիլ, էջ 1-73:

3. Եվրոպական համայնքների հանձնաժողով, Եվրոպական միության 

բնապահպանական օրենսդրության մոտարկման ուղեցույց, 1998թ. 

հունվար, էջ 1-138:

4. Շրջանաձև տնտեսության քաղաքականության աջակցություն, 2016թ. 

հունիս, էջ 1-4, (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/ guides/ 

cohesion_policy_circular_economy.pdf):

5. Bel, J. B., Buckingham, S., Fertner, C., Jørgensen, G., Lopez, J., Obersteiner, 

G., Gollnow, S., Kayadjanian, M., Ուղեցույց քաղաքի կառավարիչների և 

քաղաքականություն մշակողների համար, քաղաքային թափոններ, 2019թ., 

էջ 7-164:

6. Շրջակա միջավայրի Եվրոպական գործակալություն, կենսաթափոնները 

Եվրոպայում, մարտահրավերները վերածելով հնարավորությունների, 

2020թ., էջ 9-51:
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