TO JE STRANIŠČE ZA ČLOVEŠKI GNOJ

Dodaj ves urin, blato in toaletni
papir v stranišče
Temeljito pokrij vsebino v stranišču
s čistim pokrivnim materialom.

Če je straniščna posoda polna, dvignite pokrov,
odstranite posodo in jo zaprite s plastičnim
pokrovom ter jo postavite na stran za poznejše
kompostiranje.

Vstavite prazno posodo v stranišče.
Pred uporabo se prepričajte, da je na dnu
posode 5–7 cm čistega pokrivnega
materiala.

Postavite polno posodo na stran
za poznejše kompostiranje.
Poglej tudi na drugo stran lista

Za več informacij, vključno z video posnetki, obiščite www.humanurehandbook.com ali preberite pripročnik Humanure Handbook,
dosegljiv v e-knjigarni ali brezplačno preko spleta. Priročnik in Loveable Loo stranišče sta dosegljiva na humanurehandbook.com
--- Prevod osnovnih informacij v slovenščini na www.kompostiranjecloveskegagnoja.com ---

TO JE STRANIŠČE ZA ČLOVEŠKI GNOJ
PROSIM PREBERI INFORMACIJE NA LISTU
(poglejte tudi na drugo stran)

To okolju prijazno stranišče odpravlja onesnaženost voda, in hkrati obnovi hranila v prsti, nujno potrebna za rast
rastlin in naše zdravje.

Pravilna uporaba tega stranišča zahteva tri pomembne korake:
1. POKRIJ VSEBINO V STRANIŠČU – Po vsaki uporabi vedno temeljito pokrij vsebino v
stranišču s čistim pokrivnim materialom, kot je žagovina, šota, itd (toda ne z grobim lesenim
materialom kot je lubje, oblanci ali leseni ostružki). Zadostna zaloga pokrivnega materiala mora biti
ves čas pri roki kompostnega stranišča. Da se odstranijo vsi neprijetni vonji v stranišču, se naj
uporabi dovolj pokrivnega materiala. Ves urin, blato in toaletni papir se odložijo v stranišče. V
stranišče ne dodajaj ostankov hrane (dodaj jih pozneje v kompost). Ko začneš prvi uporabljati
stranišče se prepričaj, da je na dnu posode nekaj centimetrov čistega pokrivnega materiala, 5–7 cm.
2. KOMPOSTIRAJ ČLOVEŠKI GNOJ – Izprazni vsebino stranišča na posebej za to namenjen
kompost. Fotografije kompostov se lahko vidijo na www.humanurehandbook.com. Nikoli ne odvrzi
vsebine stranišča kjerkoli drugam v okolje. Postavi kompost na zemljo, dno naj bo malo vbočeno
kot plitva posoda, na dnu komposta začneš z 45 do 60 centimetri debelim slojem organskega
materiala, kot je seno, slama in/ali plevel – to je "biološka goba". Izkopaj vdolbino na vrhu sredine
komposta in izprazni vsebino stranišča (posode) v vdolbino, potem vedno pokrij nov odložen
material s čistim pokrivnim materialom. Zbiraj straniščni material v aktivnem kompostu vsaj eno
leto, potem dovoli da kompost zori (zdaj pasivno) še eno leto, medtem ko se aktivni kompost polni.
V vsakem primeru, ko si ga nehal polniti, dovoli da vsebina v kompostu zori še približno eno leto,
preden ga uporabiš na zemlji. Če se v kompostu kontrolira temperatura in se opazijo dosledni
termofilni (vroči) pogoji, potem se končni kompost lahko uporabi za pridelavo hrane. Če si v
dvomu, uporabi končni kompost za namen hortikulture. Preden vrneš stranišče posode v toaletne
prostore jih operi, in vodo odlij na aktivni kompost. Dodaj vse ostanke hrane in ostale organske
materiale v aktivni kompost. Dobra mešanica organskega materiala naredi boljši končni kompost.
Video posnetki izdelave komposta se lahko pogledajo na www.humanurehandbook.com ali s
slovenskimi podnapisi www.kompostiranjecloveskegagnoja.com
3. POKRIJ KOMPOST – Vedno temeljito pokrij na novo odložen material v kompostu, s plastjo
čistega pokrivnega materiala kot je seno, slama, plevel, listje ali drug podoben material. Pokrivnega
materiala mora biti dovolj, da zadrži neprijetne vonjave v kompostu. Zaloga pokrivnega materiala
naj bo ves čas na dosegu roke pri kompostu (na primer, nekaj bal sena zloženih ob kompostu). Z
vilami ali lopato razdeli pokrivni material na sredini (na stran) preden dodaš straniščni material na
kompost, nato znova pokrij.
UPOŠTEVAJ ŠE TO – Uporabi WC ščetko in očisti straniščno posodo z malo vode in 100%
biorazgradljivim milom (čistilo za ročno pomivanje posode bo tudi v redu). Uporabljena voda se naj
izlije na aktivni kompost. Dva litra vode bosta očistila eno dvajset literno posodo. Prepričaj se da je
na kompost dodan toaletni papir in tudi kartonasta WC cevka od toaletnega papirja. Kompostu
koristijo različni materiali, tako dodaj ostanke iz kuhinje, s sadnega, zelenjavnega in okrasnega vrta,
hkrati z straniščnim materialom (listje in plevel se lahko kopičijo v zaprti posodi v bližini in
uporabijo po potrebi kot pokrivni material).
Za več informacij, vključno z video posnetki, obiščite www.humanurehandbook.com ali preberite pripročnik Humanure Handbook,
dosegljiv v e-knjigarni ali brezplačno preko spleta. Priročnik in Loveable Loo stranišče sta dosegljiva na humanurehandbook.com
--- Prevod osnovnih informacij v slovenščini na www.kompostiranjecloveskegagnoja.com ---

