Domowy organiczny recykling
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Trzy jednakowe pojemniki o pojemności 400 litrów, wypełnione zostaną jednakową ilością materii organicznej w celu przygotowania kompostowników. Do jednego z pojemników
dodamy grzybnię żylicy olbrzymiej Phlebiopsis gigantea, saprotroficznego grzyba wspomagającego rozkład szczątków organicznych, zalecanego jako dodatek do domowych
kompostowników, do drugiego pojemnika – wyciąg z mniszka lekarskiego, który indukuje procesy rozkładu i przyspiesza kompostowanie. Jeden z pojemników nie będzie zawierał
żadnych dodatków. We wszystkich próbach zmierzymy wartość pH. Każdy pojemnik będziemy uzupełniać systematycznie jednakową ilością odpadów kuchennych i będziemy
mieszać zawartość pojemników w celu natlenienia, dodamy dżdżownice. W celu monitorowania ewentualnych zachodzących zmian po powstaniu pierwszych naturalnych warstw
nawozu organicznego zmierzymy ponownie wartości pH. Zmierzone wartości porównamy z już uzyskanymi wynikami. Planujemy też pomiary zawartości związków N, P i K w glebie.

Coraz więcej osób stara się żyć w ekologiczny sposób i wyrzucać jak najmniejszą ilość odpadów.
Dlatego chcemy wykorzystać kuchenne roślinne bioodpady, które mogą zostać rozłożone w
kompostowniku. Zwykle są to dość duże konstrukcje, przeznaczone do ogrodów. Dlatego chcemy
sprawdzić, czy w warunkach domowych, np. na balkonie lub piwnicy można mieć nieduży domowy
kompostownik. Dzięki różnym dodatkom do odpadów i analizom sprawdzimy, jakie właściwości może
mieć podłoże, które tam powstanie, by wykorzystać je do uprawy roślin doniczkowych lub
ogrodowych przy jednoczesnym pozbyciu się części bioodpadów kuchennych.

PLANOWANE DOMOWE KONSTRUKCJE

JAKIE DOMOWE ODPADY MOŻNA KOMPOSTOWAĆ?
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1. pojemnik zawierający wyłącznie odpady przeznaczone do rozkładu;
2. pojemnik zawierający odpady przeznaczone do rozkładu, ułożone warstwowo, rozdzielone
inokulowaną grzybnią żylicy olbrzymiej Phlebiopsis gigantea;
3. pojemnik zawierający odpady przeznaczone do rozkładu, ułożone warstwowo, rozdzielone
suszem mniszka lekarskiego.
W konstrukcjach, w miarę możliwości, w górnej pokrywie będzie znajdować się niewielki otwór,
przez który będą uwalniane gazy powstające podczas procesów rozkładu. We wszystkich trzech
pojemnikach umieścimy dżdżownice, by stworzyć tzw. vermikompostownik.

Źródło: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego: http://www.garden.uw.edu.pl/

Przygotujemy trzy jednakowe pojemniki (połączone w jeden moduł) o wymiarach 72x200x83 cm z
pokrywami o pojemności 1200 litrów. Wszystkie pojemniki uzupełnimy materią organiczną –opadniętymi
liśćmi, resztkami np. sałaty, skoszoną trawą itp., z czego pojemnik (1) będzie wypełniony nimi w całości;
w (2) naprzemiennie ułożymy resztki organiczne i grzybnię żylicy olbrzymiej Phlebiopsis gigantea, która
jest saprotroficznym grzybem rozkładającym pozostałości pniaków w ogrodach oraz jest zalecana w
przyspieszeniu procesów dekompozycji materii organicznej w kompostownikach. W pojemniku (3)
ułożymy również jak w drugim – warstwy materii organicznej, która będzie podlegać dekompozycji oraz
liście mniszka lekarskiego, popularnie występującego np. na trawnikach. Aby warunki w naszych
pojemnikach były zbliżone do naturalnych warunków, wprowadzimy do nich dżdżownice oraz inne
bezkręgowce, które będą uczestniczyć w rozkładzie materii organicznej oraz dodatkowo będą nawozić
podłoże swoimi odchodami. W określonych odstępach czasowych będziemy mieszały zawartość
kompostownika, by procesy rozkładu zachodziły w nim równomiernie. Ponadto w zależności od poziomu
wilgotności, w razie konieczności będziemy dodawać wodę. Za pomocą pH-metru glebowego będziemy
określać pH materii (podłoża), które powstanie w każdym z kompostowników. Sukcesywnie, co około 2
tygodnie będziemy dokładać również niewielką ilość odpadów kuchennych lub ogrodowych i będziemy
mieszać je z już obecnymi w pojemnikach. Przewidujemy także pomiar zawartości związków N, P i K po
kilku miesiącach od rozpoczęcia projektu (w 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 miesiącu).

KOMPOSTOWNIK MODUŁOWY
Rozkład materii będzie uzależniony od zawartości kompostownika. Uwzględniając,
że we wszystkich trzech pojemnikach składowane będą te same rodzaje odpadów
kuchennych, to dodatki w postaci grzybni i obecność części nadziemnych mniszka
lekarskiego mogą wpływać na jakość podłoża, które powstanie w tych
kompostownikach. W przypadku dodatku grzybni żylicy, procesy dekompozycji mogą
zachodzić z większą efektywnością, ponieważ grzyb będzie wydzielać enzymy
rozkładające związki złożone. Dodatek mniszka lekarskiego, który zawiera duże
ilości związków azotu, może wpłynąć na zwiększoną zawartość tego pierwiastka w
podłożu. W ten sposób wykorzystując odpady kuchenne, możemy doprowadzić do
powstania gleby, o różnych właściwościach, którą możemy wykorzystać do uprawy
(czy nawożenia) roślin doniczkowych, które mamy w domach lub roślin ozdobnych w
ogrodach. Tym samym ograniczamy procesy syntezy sztucznych nawozów, które są
stosowane we florystyce i uprawie roślin. Jednocześnie prowadząc tzw. recykling
organiczny powodujemy, że materia może krążyć w ekosystemie a my tę materię
możemy spożytkować.
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