
Plehu organik që përfitoni 
përmes praktikës së 
kompostimit në shtëpinë tuaj 
zëvendëson plehun artificial që 
blihet për të ushqyer bimët dhe 
pemët në oborret e juaja.

Zvogëlon ndotjen e tokës, 
ujit dhe ajrit nga lirimi 
i gazit të metanit prej 
materieve organike.

Fitojmë bimë të pasura më lëndë 
organike, krejtësisht biologjike, 
rezistente ndaj sëmundjeve, pa 
pesticide dhe tokë me lagështi e 
lëndë ushqyese.

INFORMACION 
PËR ZHVILLIMIN 
E AKTIVITETIT TË 
KOMPOSTIMIT 
SHTËPIAK NË 
PËRDITSHMËRI 

KOHA PËR KOMPOSTIM

PËRMES KOMPOSTIMIT 
KURSENI PARA 

KONTRIBUOJMË 
NË MBROJTJE TË 
MJEDISIT JETIK

RRITEN BIMË 
TË SHËNDETSHME

“Kompostimi është një proces biologjik në të cilin 
lënda organike (lëndë organike e vlefshme dhe e fortë, 
mbeturinat e ushqimit si lëvoret e frutave dhe perimeve, 
mbeturinat e kopshtit, letra, kartoni etj.), zbërthehen 
përmes mikroorganizmave në prani të oksigjenit dhe në 
kushte të kontrolluara, duke krijuar plehrash, një material 
i ngjashëm me humusin (pleh organik).”

ÇFARË ËSHTË 
KOMPOSTIMI?

PSE TË 
KOMPOSTOJMË?

“Pilotimi i Kompostimit në Shtëpi në 6 komunat e 
Kosovës” është projekt i cili përkrahet nga Qeveria 
Gjermane përmes GIZ Kosova, respektivisht Projekti 
“Shërbime të Qëndrueshme Komunale (menaxhimi i 
mbeturinave)”. Ky pilot projekt do të gjejë zbatim në 
gjashtë komuna, të cilat janë: Komuna e Fushë Kosovës, 
Gllogovcit, Komuna e Gjakovës, Pejës, Podujevës dhe 
Komuna e Rahovecit. Qeveria Gjermane përmes GIZ 
Kosova mbështet, mbështet komunat në Kosovë, në 
përpjekjet e tyre për të bërë modernizimin e shërbimeve 
publike, në fushën e menaxhimit të mbeturinave, në 
pajtueshmëri me mandatin e tyre ligjor, me qëllim të 
ngritjes së efikasitetit në ofrimin e shërbimeve dhe rritjen 
e mirëqenjes së qytetarëve.

PROJEKTI

PILOTIMI I KOMPOSTIMIT SHTËPIAK 
NË 6 KOMUNAT E KOSOVËS

Co-funded by the European Union



ҪFARË 
KOMPOSTOHET?

SI TË 
KOMPOSTOJMË 
MBETURINAT?

Mbeturinat  organike që i prodhojmë në përditshmëri 
mund të ndahen dhe të kompostohen për të përfituar 
pleh organik të shëndetshëm dhe krejtësisht bio. 

Sipas llojeve të mbeturinave, 
klasifikoni dhe hidhni në komposter:

MBETURINA TË GJELBËRTA: 
Mbetje prej frutave dhe perimeve dhe lëvoreve të tyre, 
mbetjet e kafesë dhe çajit, bari i prerë, barishtet e këqija 
dhe mbetjet bimore nga kopshti juaj si; lulet e thara, 
mbeturinat e barit. Këto mbeturina të pasura me Azot 
sigurojnë ushqim për organizmat që ndihmojnë në 
dekompozim të mbetjeve organike.

MBETURINAT E KAFTA: 
Gjethe degëza të thata, kashtë, sanë, mbeturinat nga 
frutat e thara, mbetjet e krasitjes dhe hardhitë, tallash, 
mbetje letre të pa printuara, kartona vezësh. Këto 
mbeturina sigurojnë sasi të nevojshme të karbonit për 
organizma, garantojnë lagështi të mjaftueshme si dhe 
ndihmojnë në rritjen e sasisë së ajrit në komposter duke 
qenë të pasura me karbon (50%).

x Komposteri duhet të vendoset në kontakt me tokën 
(dheun) dhe të pozicionohet në një vend me diell ose 
gjysmë diell.”

x Nëse e mbushni komposterin për herë të parë, duhet 
të filloni ta mbushni atë me përafërsisht dy kova të 
mbushura me pleh aktiv nga një tjetër komposter ose 
dheu normal do të bënte punë gjithashtu, në mënyrë që 
mikroorganizmat që jetojnë aty mund të gërmojnë në 
mbeturina dhe të shumohen.

x Hidhni më shumë mbeturina kafe sesa mbetje 
te gjelbër në mënyrë që lagështia në masën e 
kompostuesit të jetë e mjaftueshme për kompostimin.

x Barin e kosituar lëreni 1-2 ditë të thahet përpara se ta 
hidhni në komposter. 
x Mbetjet që i hidhni në komposter duhet të jenë të 
copëtuara në copë të vogla apo mesatarisht të vogla.
x Ujiteni komposterin rregullisht sipas nevojës kur e 
shihni që masa në të mund të duket e thatë.
x Nëse masa në komposter paraqitet e lëngshme dhe 
ka rrjedhje anash komposterit shtoni sanë, mbetje të 
bykut të drurit apo të peletit në të (mbetje të kafta).

x Rrotullojeni herë pas herë masën në komposter duke 
ndihmuar që komposti final të përfitohet në kohë më të 
shpejtë dhe të jetë cilësor.

Pas një periudhe disamujore ju do të përfitoni material 
të ngjajshëm me humusin (pleh organik) dhe në sasi të 
vogla apo duke e përzier me dheh të thjeshtë hidheni si 
ushqim për bimët tuaja.

MOS HIDHNI NË KOMPOSTER:
Mbeturina të tilla si : Mishi, peshku, mbeturinat e 
ushqimit, buka, djathi, salçiçe, kockat, bimë të sëmura, 
hiri, cigaret, qeset e fshesave elektrike, mbeturinat 
nga rruga, paketime të ambalazhave të pijeve apo 
karton dhe letër që s’janë të riciklueshme. 

KËSHILLA 
PRAKTIKE

Nese ju paraqitet 
kjo dukuri si në foto 
JU DUHET TI 
SHTONI UJË MASES 
SË KOMPOSTERIT

Nëse masa/pirgu i 
komposterit krijon rrjedhje 
dhe është shumë i lëngshem 
atëherë shtoni mbeturina të 
thata (llojet e mbetjeve 
të kafta)

KUJDES!

Kompostuesi nuk është mirë të mbushet menjëherë.

Në vend që ta mbushni të tërin përnjëherë, mbusheni 

vetëm me mbeturinat organike të një dite. Sasitë e mëdha 

të gjetheve dhe barit duhet të futen gradualisht

(jo përnjëherë) në komposter.

MOS HARRONI:
x Coptoni mbeturinat në pjesë të vogla  

përpara se t’i hidhni;

x Ruani raportin midis mbetjeve kafe dhe gjelbër;

x Kujdesuni që komposteri të ketë ajrosje; 

x Kujdesuni që të përzini masën përbrenda 

komposterit me një lopatë të thjeshtë; 

x Ujiteni herë pas here masën brenda komposterit.

KUJDES!

“Mbetje organike (mbetje organike të gjelbërta + 
mbetje organike kafe) + ajër (oksigjen)  
+ ujë + ngrohtësi = KOMPOST (Pleh organik).”


