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Како да се одвојат фекалните материи?
Тоалетите со пренасочување на урина
не ја мешаат урината со фецесот
користејќи поделено - тоалетно седиште.
Урината се собира и се складира во
резервоар. Фецесот се собира под
тоалетот и мора директно да се
покрие со сув материјал како пилевина,
земја или пепел или мешавина од нив.
Зошто би го мешале
она што природата
го разделила?

Човечкиот нутритивен
циклус: затворен *

Министерство за надворешни работи на Холандија

* за ре-употреба на урината види го посебниот флаер “Урина- жолтото злато“

Еколошката санитација не губи ресурси, не ја загадува животната
средина и го затвора кругот на нутриенти (не како полските
тоалети или тоалетите со казанче без третман).
Компостираните фекални материи се важен подобрувач на
почвата и ѓубриво богато со фосфор и калиум.

Хигиена: Свежите фекалии содржат заразни патогени.
Затоа, неопходно е миење на рацете по постапување со
свежи фекални материи и фекален компост.
Tреба да се избегнува јадење, пиење и пушење
при работа со овие материјали.
Компостот може да се нанесува безбедно после соодветен
процес на компостирање од најмалку една година ако се
постигне соодветната температура за компостирање
повисока од 50°C. Препорачлива е пауза од еден месец
помеѓу нанесување на компостот и времето на
жетвата на културите.
Референци:
Светска здравствена оганизација, 2006: СЗО Насоки за безбедно
користење на отпадните води, екскрети и отпадна вода, том 4,
Употреба на екскрети и отпадна вода во земјоделството
http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/index.html
Екосанрес, 2004: Насоки за безбедно користење на урина и фецес
http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR_Publications_2004/ESR1web.pdf
http://www.ecosanres.org/pdf_files/ESR_Publications_2004/ESR2web.pdf

WECF е интернационална мрежа од повеќе од 100 женски и еколошки
организации во 40 земји, која имплементира проекти и се застапува
глобално за здрава животна средина за сите. WECF и мрежата имаат
имплементирано демонстративни проекти за одржлива санитација
во Централна и Источна Европа, Кавказ, и Централна Азија.
Лице за контакт: Клаудиа Ведланд, claudia.wendland@wecf.eu
Ако сакате да ја поддржите нашата работа со донација, ве молиме контактирајте:
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и проектите на
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санитација
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од Министерството
за надворешни
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и Фондацијата
Енсембл, Франција.
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Сепарирање и складирање на фекалните материи од Eкосан тоалет

Компост

- црно злато
Безбедна ре-употреба
на органскиот отпад и
фекалните материи за
зголемување на вашите
приноси и подобрување
на почвата

www.wecf.eu

За WECF

Човечките фекалии и другиот органски отпад
се богати со хранливи материи за растенијата

Преку компостирање, хранливите материи се
полесно достапни за растенијата и во исто време
фекалните материи се санитизирани и не се
шират во околината.
Предностите од компостирањето се:
• Зголемување на плодноста на почвата,
способноста на почвата да ја задржи влага
• Зголемување на жетвата и и заштеда на пари
• Обезбедување на алтернатива за горење на
есенските лисја и плевел
• Избегнување на незаконското фрлање на
градинарски и животински отпад
• Заштита на животната средина и е безбеден
начин за дезинфекција на човечки и
животински измет

Компостот може да се користи за
одгледување растенија, жито, зеленчук
и овошје

ТРЕБА

НЕ ТРЕБА

• компостирајте мешавина од
зелен и кафеав (богат и
сиромашен со азот), сув и
влажен органски отпад
-

• оставете компостот да дише
со додавање структурирани
органски материи и / или
превртувајте го од време
на време
•

•

• направете куп со големина
од најмалку еден кубен метар

• додавање на храна
(на пр. месо) - привлекува
стаорци
• правење на премногу влажен
или премногу сув компост
• овозможување на деца,
кучиња и стаорци да влезат
во купот со компост
• ставање на компостот
директно на зеленчук што се
конзумира суров и овошје чии
јастиви делови лежат на
почвата

Што е компост?
Компост е природен материјал од рециклиран
органски отпад. Компостот е богата со хранливи
органски материи, особено со фосфор и калиум
ја збогатува содржината на хумус и ја подобрува
микробиолошката дејност. Во процесот на компостирање,
органскиот отпад се создава под влијание на живите
организми - макро и микро-организми. Активните микро и
макро-организми произведуваат топла клима во
компостната маса за материјалот да се санитизира;
патогените и паразитни јајца се деактивирани.
Фекалните и други
органски материи можат
да бидат безбеднo
ре-употребени за одгледување
на култури после соодветен
процес на санитација

Компост, подготвен за ѓубрење

Кој отпад може да се компостира?

• Лисја, трева, сено, сецкана хартија, пилевина
• остатоци од кујната и градината
• остатоци од кафе и чај
Кога и како да се користи компостот?
Компостот треба да се користи пред сеењето
или садењето или во фаза на вегетација.
Компостот треба да биде измешан во почвата
и да не се става на зеленчук кој се јаде суров.
Износот на користениот компост може да биде
4 - 6 литри на м2 за зеленчук,
1 - 3 литри на м2 за овошки и мешунки.

Жетва по 1 месец или подоцна

-

Water and Sanitation

Зошто би компостирале органски
отпад и фекални материи?

