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 झाकण

�मश्रणाची रवी 

षटकोनी ड्र म

स्टँड

उपयकु्तता: कोण�ाही ऋतूत वापरली जाऊ शकत.ेसव� घरगतुी कचरा  
                जस ेउतरलले ेअ�, भा�ा या फळांच ेन वापरललेा भाग.
गंध: �छद्रांमधून हवचे्या अ�भसरणांमळेु, वास यते नाही.
आॅपरेशन: सलुभ हाताळणी .
मनषु्यबळ: १५ मनषु्य �मिनटे.
कंपो� �स्टग साठ� लागणारा वळे : ७ त े१० िदवस.  
प�रणामः कंपोस्ट वापरण्यास तयार.

भाग आ�ण व�ैश�े कस ेवापराव?े

षटकोनी ड्र मच ेझाकण उघडा. 

ड्र मच ेझाकण बाह�ेन बंद करा.

 सव�प्रथम, िवरजण (१ िकलो) षटकोनी 
भांड्यात भरा.

नंतर षटकोनी ड्र ममध्य ेस्वयंपाकघरातून 
दररोज कचरा टाकत रहा.

कंपोस्टमधील पाण्याच्या प्रमाणाची चाचणी कशी करावी?

मातीमध्य ेकंपोस्ट �मसळल्यामळेु होणारे फायदे 

तयार कंपोस्ट वापरणे

आपल ेकंपोस्ट तयार आह ेक� नाही ह ेजाणून घणे्यासाठ� �स्क्वज बाॅल चाचणी घ्या.

आपण आपल्या मातीच्या वर कंपोस्ट � �शपडा.

गणुव�ा वाढिवण्यासाठ� आपल्या बागते कंपोस्ट वापरल्यान ेआपल्या मातीची 
एकूण आरोग्य सधुारण्यास मदत होत.े

कंपोस्ट माती ओलावा �टकवून ठेवण्यास आ�ण सू�जीवांची संख्या 
वाढिवण्यास  मदत करेल.

याव्यित�रक्त, कंपोस्ट मॅक्रो पौि�क द्रव्यांच ेहळूहळू मकु्तता प्रदान करेल, 
याचा अथ� असा क� आपल्या बागांना आवश्यकतनेसुार पोषक द्रव्यांचा �स्थर 
परुवठा होईल

झाडाच्या बडेमध्य ेहल�ा हातान ेकंपोस्ट घाला, त ेमातीत  �मसळा.
 मातीची ��स्ती म्हणून आपल्या लाॅनवर मातीच्या वर पसरवा.
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VIGYAN ASHRAM

अ�य होम कंपोस्टर

मालका� च ेमॅन्यअुल

उ�पादन आॅपरेट करण्यापूव� या मालका� च ेमॅन्यअुल पूण�पण ेवाचा आ�ण 
भिवष्यातील संदभा�साठ� त े�मळवा

प्रकार: षटकोनी कंपोस्टर 

माॅडेल:
�मता:३० �लटर
कृती: हातान ेवापरण्याच ेयंत्र 
झाकण: सरकत ेझाकण 
पॅकेजमध्य:े भिवष्य (१ िकलो) सामग्री 

सरु�ा सचूना

समस्यािनवारण

अडचणी

वास / अमोिनया वास

कमी तापमान

क�टक

अळ� िवराजनाची कमतरता 

मांसाची हाडे  ि �कवा 
चरबीयकु्त अ� कचरा यांची 

उप�स्थती

बर् याच वळेा िफरवण्यामळेु 
उष्णता न� होते

कचर् याच ेप्रमाण कमी करणे

मांसाची हाडे आ�ण 
चरबीयकु्त अ� काढून टाका

िफरवण्याची संख्या कमी 
करा

हवचेी कमतरता पान,े वृ�पत्र आ�ण प�ढा 
सारख्या तपिकरी रंगांची 

सामग्री टाकण.े

श�ता उपाय

वापरण्यापूव� सव� सूचना वाचा

या सूचनांकडे �ल�� केल्यास कंपोस्टर प�रणामकारक पद्धतीन ेवापरता यईेल.

आपली सरु�ा आ�ण इतरांची सरु�ा खूप महत्वाची आह.े

कंपोस्ट हाताळताना नहेमीच हातमोज ेघाला

कचरा / कंपोस्ट हाताळल्यानंतर हात धवुा.

 कंपोस्ट उतरवताना नहेमीच डस्ट मास्क घाला. 

कंपोस्ट कंपोस्ट पूण�पण ेबंद ि �कवा हवाबंद भांड्यात ठेवू नका.
अ�धकतम वजन ७.५% िकलोगॅ्रमप�ेा जास्त नसाव.े
ज्वलनशील ि �कवा आम्ल/अल्कली,लोखंडाशी संयोग होणाऱ्या रसायनांच्या 
साठवणीसाठ� नाही.
का� िक्रट �मसळण्यासाठ� नाही.

चतेावणी

सावधानता 

योग्य �मसळण्यासाठ� ड्र म ५ वळेा घड्याळाच्या िदशने ेव ५ वळेा िव�द्ध िदशने े िफरवा. 

 ड्र म �ाच्या ७०% लोि �डग �मतपेय�त 
भरत नाही तोपय�त चक्र पनु्हा करा.  

एकदा ड्र मन े�ाच्या ७०% लोि �डग 
�मतपेय�त भरल ेक� ड्र ममधून �मश्रण 

ट्र ेमध्य ेभरा.

नंतरच्या प्रिक्रयसेाठ� एकूण �मश्रणातनू २५ % �मश्रण भांड्यातच ठेवा ज ेपढु�ल 

कंपो� �स्टगसाठ� िवरजण असले  ट्र े थटे सयू�प्रकाशाच्या प्रदश�नापासनू आ�ण पावसापासनू �र 

ठेवा. पढु�ल 7 िदवसांत ट्र ेच े�मश्रण कंपोस्ट मध्य े�पांत�रत होईल. 

प्र�के वळे� आपण ड्र म लोड कराल त�ेा चरण क्रमांक ३ पनु्हा करा.

टीप

इतर कोण�ाही प्र�ांच्या बाबतीत
आमच्याशी संपक�  साधा

सहकाया�न,े


