
 عمل دو سطلی زیر نظراشعه ایکس. سطل ۱ را پر کنید. بگذارید تا بالغ شود.
در سطل ۲.  دوباره شروع کنید. هنگامی که سطل ۲ پر شد، سطل ۱ باید آماده )یا تقریبا آماده( برای استفاده 

در باغ تان باشد.

مخلوط دوسطلی ، مقوی نباتات
این شیوه تهیه مخلوط مقوی نباتات را دنبال نموده شما خواهد:

از ساختن خاک فوق العاده خوب و رایگان برای باغ تان ازغذا بازمانده، برگ های 	 
خشک ، علف ها و غیره لذت ببرید.

از ضایع نکردن موادها احساس خوب کنید!	 
چیزهای درست به سیاره زمین انجام دهید!	 

۲ سطلهای با دیوار ، بدون سوراخ یا دریچه دامی را بخرید. سطلهای مخلوط مقوی نباتات Tumbleweed 220L توصیٔه فراوان میشود. بعد از اینکه شما سطل دوگانه ،  
پنجه باغچه یا دستگاه هوا دهنده یا یک پاکت آهک باغ را خریدید ، شما برای همیشه  مخلوط مقوی نباتات را رایگان خواهید داشت!

آماده شدن… محلی را درحیات خود انتخاب کنید که بردن غذائی بازمانده آسان و سریع باشد، و نزدیک به جایی باشد که در آنجا مخلوط مقوی نباتات را استفاده میکنید ، مثلی 
روی باغ جای که میخواهد غذا کشت کنید. قسمت پایین سطلها را به انداز ۱۰۰ ملی متر زیر خاک کنید. )اگرشما این کار را نکنید ، موش ، مادرکیکا ، مورچه ها و گنگ ها 

به راحتی میتواند داخل شود.(
جٌز ترکیبی: )برای روش صفحه ۲ را مشاهده کنید.(

تقریباً ۳ قسمت  چیزهای سبز+ ۱ قسمت چیز های خرمایی + هوا + آب + میکرب ها +  آهک باغ )بندرت(

 چیز ‘سبز’ 
)نسبتا غنی از نیتروجن(

میوه و ضایعات سبزی ازهر رنگ ، خام یا پخته 
شده 	 پاکت چای 	 دانه قهوه 	 علف های سبز 	 
دیگر ضایعات باغ 	 بریده چمن تازه 	 )اختیاری( 
یک گاو کوچک ، گوسفند و یا کود مرغ برای 

سرعت بخشیدن مراحل

شیر، پنیر یا گوشت استفاده نکنید تا وقتیکه شما 
چند سطل مخلوط خوب مقوی نباتات نه ساخته اید. 
و اگر شما اینها را اضافه کردید ، مطمئن سازید 
که شما مخلوط کردن و گازدار کردن را بطور 

منظم انجام میدهد.

 چیز ‘خرمایی’
)نسبتاً غنی ار کاربن(

چوب از زیر یک درخت 	 پوست درخت 	 
برگ درختان خشک 	 علف های خشک با 
دانه های قطعه شده 	 تراشه درخت 	 چمن 
خشک بریده شده 	 قطعه های کارتن 	 توته 
از روزنامه 	 خرده کاغذ دفتر 	 دست پاک 

کاغذی 	 دستمال سفره کاغذی 
* پوست تخم مرغ خرد شده )آنها کمک به 

تعادل تیزاب میکند(

هوا
اگر مواد تان )مثالً چوب ( فضاهای داخل  
سطل را باز نگهدارد ، این  برخی از هوا 

در سطل را حفظ خواهد کرد . میکروب های 
خوب هوایی هستند - آنها نیاز به هوا دارد! از 

یک دستگاه هوا دهنده ، پنجه باغ و یا چوب 
قوی برای باز کردن فضاهای هوا در میان 

محتویات سطل استفاده کنید.

آب
آب معموالً در غذا و ضایعات سبزباغ میباشد 

، اما اگر شما فکر میکنید که بیش از حد 
خشک است ممکن است شما نیاز به اضافه 

کردن آب باشید. 

میکروبها
)موجودات زنده میکروسکوپی(

میکروب در خاک باغ شما و همچنین در هوا 
زندگی می کنند. ) اینها کمک به رشد گیاهان شما 
میکنند. ( اما در مخلوط مقوی نباتات تکمیل شده 

میکروب های خوبتر، خاک باغ خوب قدیمی تر و 
کودهای حیوانی میباشد. مخلوط مقوی نباتات  نژاد 

خوب میکروبها را می پرورد!

آهک باغ )به ندرت(
برای رفع مشکالت اتفاقی یک پاکت بخرید



شیوه
۱. یک الیه چوب که به راحتی میشکند بگذارید ) با اندازه ضخامت انگشت تان ( ، و یا دیگرخشن 

خشک ، مواد غنی از کاربن )مثالً قطعه چوب( برای کمک به حفظ هوا در زیر سطل بگذارید.
۲. میکروبها ) باکتریاها ، کپک ، سمارق ، مخمر ( به طور طبیعی در خاک تان می باشد.  مخلوط 

مقوی نباتات تکمیل شده را در خاک باغ ، و یا کود حیوانی را به سطل در مخلوت مقوی نباتات خود 
در آغاز و چند بار در دوران کشت اضافه کنید.

۳. یک الیه نازک از چیز سبز را اضافه کنید، سپس یک الیه نازک چیز خرمایی را هم اضافه کنید و 
تقریباً تا ۳ قسمت چیزهای سبز به ۱ قسمت چیز های خرمایی. این به این معنا که: بیشتر اوقات شما 
ضایعات غذا را و شماری از برگ های خشک را اضافه میکنید، و یا برخی از پارچه روزنامه را 

عالوه میکنید.
۴. یک پنجه باغ ، چوب قوی ، یا دستگاه هوا دهنده را برای کمی مخلوط کردن  مواد خود استفاده 

کنید، تا برای اضافه کردن هوا کمک کند. میکروب 
‘خوب’ )هوایی( نیاز به هوا دارد ، اما بیش از حد هوا 

در سطل سوراخ دار در دو طرف ) در پرت غرب 
استرالیا( محتویات را خشک خواهد کرد و شما مورچه 

ها و مادرکیک ها را دریافت خواهید کرد!
سطل ۱ مواد اضافه کنید تا سطل ۱ کامالً پر شود. این 
ممکن است چند هفته یا حتی چند ماه وقت بگیرد. وقتی 

که پر شد ، چند بار شور داده تکان دهید و مخلوط 
کنید تا سطل مواد بالغ شود.  این شاید بین ۶ تا ۲۱ 

هفته بگیرد، مربوط میشود به مواد ، حرارت و چگونه  
دادن هوا.

سطل ۲ حال استفاده  سطل ۲ را شروع کنید،  در زیر از چوب شروع کنید و فرمول ۱:۳ را بطوری 
باال تعقیب نماید. زمانکه سطل ۲ پر شد، مخلوط مقوی نباتات در سطل ۱ آماده استفاده خواهد بود! اگر 

 آماده نبود، زیادتر شور دهید و چند هفته بیشتر صبر کنید.( فقط به اندازه نیاز تان بیرون کنید. 
به حرکت دادن سطل دیگر نیاز نیست.

مراقب باشید!
غذا ضایع شده را خارج از سطل ترک نکنید . آنها  موشها و موشهای صحرایی را جذب میکند.	 
اگر شما سرپوش آن را باز مانده اید ، مراقبت باشید که قبل از آن باران به جایش بگذارید.	 
برخی ) خیلی خیلی کم ( میکروبها میتواند مضر باشد . گرد و غبار را با اضافه کردن کمی آب به 	 

حداقل برسانید، ماسک گرد و غبار و دستکش بپوشید ، و پس از دست زدن به هر گونه محصوالت 
خاکی دست خود را شستشو نماید. )برای افراد مبتال به نفس تنگی و افراد مسن مهم میباشد(

گر این اتفاقها رخ دهد ...
اگرخشک به نظر میرسد، آن بیش از حد خشک است، بنابراین کمی آب اضافه کنید!	 
اگر شما مورچه دارید، پس احتمال است که بیش از حد خشک است، بنابراین کمی آب اضافه کنید.	 
اگر به نظر میرسد که  بیش از حد مرطوب و یا لزج است ، مخلوط  را در مواد خشک مانند برگ 	 

های خشک ، خرده چوب ، و یا توته های کاغز مخلوط کنید.
اگر شما مگس کوچک دارید )به نام مگس سرکه(، یک مشت آهک باغچه برای کاهش تیزابیت اضافه 	 

کنید.
اگر شما مادرکیکا دارید، یک مشت آهک باغ را اضافه کنید و مقوی نباتات را مخلوط کنید.	 
اگر چیزی درست به نظر نمیرسد ، چند پیک خاک اولی را اضافه کنید.	 
اگر بوی بد میدهد، احتماال هوا و کاربن به اندازه کافی نداشته ، و یا بیش از حد مرطوب است. کمی آن 	 

را مخلوط کنید )یعنی هوا اضافه کنید(، برخی از چیز “خرمایی را اضافه کرده و سرپوش آن را برای 
مدتی باز کنید ) اجازه بدهید که بعضی از آبها تبخیر شود(.

حشره میوه ، اگر حشره میوه در میوه )بر روی درختان( تخم گذاشته باشد ، شما الروی ) کرم حشره ( 
را میتوانید ببینید. میوه تحت تاثیر را در سطل مخلوط نباتات نگذارید ویا شما حشره میوه بیشتر را تولید 

خواهید کرد. ) شما باید  این میوه را در سطل کثافت عمومی  تان دور بفرستید. (
کرم ، اگر شما کرم ) نوزادان از blowflies ( در سطل خود دیدید، یک مشت آهک باغ اضافه کنید، بعد 

با چند بیل خاک آن را پوشش کنید، و سرپوش آن را به مدت ۱۰ روز باز نکنید. کرم به مگس تولد میشود  
اما آنها  ممیرد هنگامی که نمی توانند از سطل خارج شوند. اگر این اتفاق می افتد ، اجازه ندهید که یک 

دسته کمی از کرم شما را از ساختن مخلوط نباتات وادار کند.

سرکه / پرواز جوش و خروش . این تقریباً کرم گوشت با چند پاپی.
به )ضخامت  2mm(  طوالنی است.

مگس میوه مدیترانه ای )به 
fruitfly که ما در WA داریم(. 

این تقریباً ) 4mm ( طوالنی 
است.

DARI translation:
SBS In Language

Rob Gulley & Brenda Conochie, 
copyright 2015 Enquiries: 

greenserviceswa@gmail.com


