
هيا لتبدأ

ي 
عىل عكس السماد العضوي التقليدي، يستخدم بوكا�ش
لقاًحا مسحوقاً لتخليل نفايتك الغذائية. ويحلل هذا 

التخم�ي النفاية الغذائية رسيعاً، مما يمنع التعفن البطئ 
والرائحة الكريهة.

. وهو  ي
ن أو ال هوا�ئ ي هو نظام خاٍل من االئكسج�ي

بوكا�ش
يستخدم دلوين أحدهما بداخل االآخر. يحمل الدلو العلوي 

نفايتك الغذائية ويكون محكم الغلق بغطاء غ�ي ُمنّفذ 
للهواء، بينما يجمع الدلو السفىلي السائل الذي يترصف من 

الدلو العلوي. 

ئ بعيداً عن ضوء  ي مكان دا�ن
يجب أن يكون التخزين �ن

. الشمس المبارسش

ما يمكنك إضافته

ي مصمم لجمع جميع 
نظرا لعملية التخليل، فإن بوكا�ش

ي عادة قد ال 
ي ربما تشمل االئطعمة ال�ت

نفايتك الغذائية، ال�ت
تخمرها أو تطعمها للديدان، مثل:

وات الطازجة  الفاكهة والخرصن  ·

تفل القهوة وأكياس الشاي   ·

ن والمكرونة  االئطعمة المطهية والمصنعة مثل الخ�ب  ·

ن والبيض واللحم  ن مثل الج�ب وت�ي االئطعمة عالية ال�ب  ·
ة والسمك والعظام الصغ�ي

ما ال يمكنك إضافته

؛ ي
ال تشمل االآ�ت

ي يكون أساسها الكربون مثل الورق أو 
»الُبنّيات« ال�ت  ·

الكرتون أو نفاية الحديقة 

السوائل مثل منتجات االئلبان أو العصائر أو الزيوت   ·

ة  عظام اللحم الكب�ي  ·

االئغلفة البالستيكية  ·

ي
بوكا�ش
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ي
بوكا�ش

ماذا تفعل بالسائل؟

ي بواليع الدش أو الحوض 
ي المرحاض أو �ن

ة �ن صب العصارة غ�ي المخففة مبارسش
ي الحفاظ عىل نظافتها. 

للمساعدة �ن

ات من الماء. صب ذلك  للتخفيف، أضف 2-3 مالعق طعام من السائل إىل كل 5 ل�ت
ي الحفاظ عليها مزدهرة.

بة أو قاعدة النباتات للمساعدة �ن عىل ال�ت

ي
ات من الماء3 مالعق طعام من سائل بوكا�ش 5 ل�ت

ماذا تفعل بالمادة الصلبة؟

ي 
. استمر �ن نهاء التخم�ي عندما يمتىلئ دلوك، اتركه مغلقاً بإحكام لمدة 10-14 يوماً الإ

ترصيف السائل. 

ي جاهزاً لمعالجته. 
بعد 10-14 يوماً، يكون البوكا�ش

ي وطولها ضعف طول الدلو. 
ي حديقتك بعمق دلو البوكا�ش

احفر حفرة عميقة �ن

بة. بعد  ي الحفرة وغطه بما ال يقل عن 50-75 مم من ال�ت
ضع الطعام المختمر �ن

3-4 أسابيع، تتحول نفايتك الغذائية المتخمرة إىل سماد عضوي ويمكنك زرع نباتات 
ة.  فوقه مبارسش

إذا لم يكن لديك مساحة، يمكنك إضافة المواد الصلبة إىل دلو السماد العضوي. 
اء". افردها وغطها بكث�ي من المادة "البنية". ي كطبقة "خرصن

استخدم البوكا�ش

مواد بنية

سماد عضوي مختمر

ساندويتش سماد عضوي

مع مرور الوقت، تتكون الطبقات 
وتتحول إىل سماد عضوي

اء مواد خ�ض

ي كطبقتك 
استخدم بوكا�ش

اء من المواد الخرصن

ي
كيف تستخدم البوكا�ش

ي حاوية توضع عىل منضدة.
قطع بقايا طعامك قطًعا ال تزيد عن حجم كرة جولف وخزنها �ن

. ي
ن يومياً إىل دلو بوكا�ش أضف النفاية الغذائية مرة أو مرت�ي  .1

تأكد من هرس النفاية الغذائية الئسفل بإحكام الإخراج أي هواء زائد.  .2

أضف رشة بمقدار 1-2 ملعقة طعام لكل 6 سم من النفاية.  .3

أغلق غطاء الدلو بإحكام بعد االستخدام.  .4

. رصّف السائل كل 2 إىل 3 أيام من الدلو السفيلي

ي القمة. 
يجب أن تكون رائحة النفاية الغذائية مثل المخلالت وسوف تتكّون طبقة بيضاء �ن

ي ذلك أن النظام يعمل جيداً.
ويع�ن

Once Full Seal the bucket Keep draining the liquid

After 10-14 days bury the solids

Once FullSeal the bucketKeep draining the liquid

After 10-14 days bury the solids .4 .1.3 .2


