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que Este boletim contém fácil-para-seguem, bem-ilustrou Direçőes de por fazer
fertilizante provável com materiais ser achou em uma situaçăo de aldeia. Incluída é
instruçőes para que faz o fertilizante em uma armaçăo simples ou recipiente, uma
lista, de possíveis matérias-primas, e uma lista de diretrizes gerais, inclusive direçőes
por misturar substância química e fertilizantes naturais.

Este boletim é uma introduçăo básica a composting. Pode ser usou por agentes de
extensăo, trabalhadores de comunidade, e outros que busca introduzir métodos de
agricultura orgânicos em áreas onde tais métodos năo săo usados. Seria uma
adiçăo útil para um Extensăo de que treina programa.

HARLAN H.D. Attfield, o autor, foi associado com VITA como Voluntário especialista
durante vários anos. Ele é o Autor de de vários livros e artigos, inclusive Aumento,
Coelhos de , publicados por VITA.

Please enviam resultados de prova, comentários, sugestőes, e pede para
informaçăo adicional a VITA.
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INTRODUÇĂO

O material mostrado aqui foi adaptado de um folheto preparado por VITA Volunteer
Harlan H. D. Attfield como parte de O Pacote de Sylhet Programa para
desenvolvimento de comunidade em Bangladesh.

Materiais orgânicos apodrecidos, como folhas, palha, grama, ervas daninhas, arroz,
cascas, videiras, e adubo animal fazem um fertilizante bom chamado Composto de
COMPOST. é fácil fazer e năo vale nada exclua alguns trabalham.

Fertilizantes químicos ŕs vezes săo usados em vez de adubo de animal para casa
gardens. Mas se lembra aqueles fertilizantes de substância química săo um
SUPLEMENTO para fertilizantes orgânicos (composto). O mais orgânico materiais
estăo misturados com fertilizantes químicos, o melhor é para plantas e fertilidade de
terra.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Como Fazer Fertilizante
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Fertilizantes químicos valeram dinheiro. Quando colocou nos campos, o fertilizante
pode ser lavado fora através de chuva ou pode ser evaporado no ar. Mas se estiver
misturado com composto, năo será lavado facilmente fora ou evaporou.

Experięncia mostra para aquele no que saco de fertilizante químico misturou
composto e aplicado aos campos é melhor que tręs sacos de fertilizante químico
aplicou só aos campos. comercial Caro fertilizantes podem ser conservados
misturando isto primeiro com o composto.

Alguns de nós esquecemos das liçőes nossos antepassados aprenderam muitos,
muitos anos ago. Nós seremos sábios se nós aplicarmos composto a nossos
campos. Nós deveríamos devolver o desperdício atrás de planta e materiais animais
para a terra em vez de queimar ou os jogar fora.

Sua terra está viva! Deve ser alimentado com bastante fertilizante natural se vocę
quer isto para ser saudável, fértil, e produtivo. <veja; imagem>

 

 

Vocę pode fazer facilmente fertilizante
vocę. Provavelmente há muitos
materiais ao redor sua casa isso pode
ser feita em fertilizante, + valendo
nada exclua algum trabalho.

 

Alguns dos materiais que podem ser
usados para fazer fertilizante natural
é:

* Jacinto de água * desperdício de
moinho de Seda * Cinzas (de madeira
e palha) * Folhas * Resíduo de cana-
de-açúcar (bagasse) * conchas de
Ovo * Banana esfola e espia * o Grass
* Empena * Cascas de Arroz *
Limpezas de peixe * palha de Arroz *
Velho floresce * cascas de Amendoim
* Cozinha esmaga (năo carne ou
gordura) * leite Azedo * Trimmings de

cabelo * cascas de Amendoim * Adubo animal * papel Velho * Mostarda planta
(depois de colheita) * Videiras * Serragem (se ficava cinzento resistindo) * o Wood
cavacos * Batata desperdiça (folhas, talos, peles) * recortes de Cerca viva * Conchas
de chăo (mexilhăo, ostra, caranguejos) * Alga

Vocę pode fazer fertilizante em uma pilha aberta, mas algum amável de simples
recipiente mantém melhor coisas organizadas. O recipiente de bambu descrita
neste Boletim é para pessoas que năo tęm grande quantias de lixo ou bastante
pousa para muitos desperdício de planta, e quem goste de manter a terra
deles/delas limpo e atraente.

O recipiente mostrado para medidas 1.2m X 2.4m X 1.2m alto (4 pés X 8



3 / 7

pés X 4 pés alto) . está separado no
meio por um removível partiçăo.

 

Comece colecionando qualquer
material vocę tenha: parcialmente
apodrecida molhe jacinto ou grama e
leaves. Put 6-polegada de a camada
de este material em um das caixas.
<veja; imagem>

 

 

Some uma camada de alguns adubo
animal e um camada magra de terra
em topo de this. Also borrifique
alguma lima ou cinzas de madeira e
um pequeno superphosphate se
vocę tenha them. que Estes văo
melhore a qualidade de + fertilizante
acabado, mas năo é absolutamente
necessário.

 

Se a pilha é feita com muitos palha,
folhas secas, grama, ou outro

materiais de planta secos, vocę deveria borrificar água depois de cada camada de
earth. Se a pilha contém muito jacinto de água, nenhum adicional de água é
precisada. <veja; imagem>

 

Uma pilha boa deve sempre esteja
úmido, mas nunca muito molhada.
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Agora some uma camada magra de arroz descasca ou palha de arroz. Entăo
comece o todo processe novamente somando outra 6-polegada camada de plante
materials. que Isto é seguida por mais adubo e terra até a pilha é finalmente 1.2m (4
pés) alto. <veja; imagem>

 

O topo da pilha está entăo coberto
com uma 1-polegada camada de
earth. Woven tapetes, uma camada
grossa, de palha, ou até mesmo um
telhado de palha pode ser proteja o
empilhe durante o estaçăo chuvosa.
<veja; imagem>

 

Depois de duas semanas, remova a
partiçăo mediana e coloque os
materiais apodrecendo na outra
caixa. Comece a fazer mais fertilizante
na caixa esvaziada. Pilhas fizeram
com oferta plantas verdes, arroz
descasca, adube, e sujeira, é
freqüentemente pronto para uso
depois de há pouco outros dois ou
tręs semanas de rotting. Sometimes
dois ou tręs meses é precisada para
pilhas feitas com palha, folhas, e
outros materiais secos. <veja;
imagem>

 

Se a pilha é virada freqüentemente e manteve úmido, sempre vai cheire sweet. Se o
pilha cheira ruim, é porque năo era virada logo bastante. Teste a pilha empurrando
uma vara de bambu no center. Pull a vara fora depois de um poucos minutes. Se o
vara sente seque cheiros ruim, a pilha deveria ser virada. <veja; imagem>



5 / 7

 

Se muitos materiais por fazer
fertilizante estiverem disponíveis, vocę
pode goste de remover a partiçăo de
centro e fazer um pile. grande Ou, há
pouco construa uma pilha--o mesmo
tamanho com alguns bambu aposta
para segurar os lados em lugar.
<veja; imagem>
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ALGUMAS GORJETAS SOBRE FERTILIZANTES

Uma fórmula velha por composto fazer é: uma 6-polegada camada de planta
material, uma segunda camada de material de planta diferente, uma camada de
alguns ordenam de material de animal (normalmente adubo), uma camada magra
de terra, uma rega de cinzas, entăo molhe, e repita o processo.

Leva muito tempo para alguns materiais para apodrecerem completely. năo Faça
preocupe se alguns dos materiais năo forem completamente nenhum Final de
rotted.

apodrecendo acontecerăo na própria terra. enquanto isso, seu plantas estarăo
adquirindo muitos nutriçăo. Partly apodreceu composto é fertilizante bom porque
liberta suas nutriçőes ŕs plantas lentamente.

O tamanho de uma pilha pode ser contanto que vocę queira fazer isto, mas uma
pilha 4-5 pés largo e 4-6 pés alto é bom.

Virar e misturar os materiais em uma base regular săo mesmos important. que Isto
permite para mais ar na pilha assim materiais apodrecerăo depressa.

Algumas pessoas somam fertilizantes químicos que contęm nitrogęnio para o
composto pile. Estes ajudam para os materiais a apodrecer depressa se adubo e
lixo năo está disponível.

VITA que Boletins Técnicos fazer-isto-lhe oferecem tecnologia informaçăo em um
variedade larga de assuntos.

The Boletins are idea geradores năo pretendeu prover tanto um definitivo
respondem sobre guia o usuário pensando e planejando. Premissas săo soam e
testando resultados săo providas, se disponível.

Avaliaçőes de e comentários baseado em cada A experięncia de usuário de é
pedida. Resultados estăo incorporados em ediçőes subseqüentes, que provę
diretrizes adicionais assim para adaptaçăo e usa dentro um maior variedade de
condiçőes.
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