Τελείωσες το φαγητό σου κι άφησες λίγο στο πιάτο σου. Τι θα το κάνεις; Μπορεί να σου φανεί παράξενο, μα δεν χρειάζεται να το πετάξεις. Μπορείς να το φυλάξεις και να το κάνεις καρπερό και γόνιμο χώμα - έναν από τους πιο πολύτιμους θησαυρούς της Γης. Ύστερα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να φυτέψεις φυτά. Φτιάξε μόνος σου κοπριά. Είναι τόσο απλό, που μπορεί να το κάνει ο καθένας.
ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ

• Μπορείς να φτιάξεις κοπριά από φύλλα και χορτάρια ή αποφάγια. Φτάνει να χρησιμοποιήσεις γΓαυτό σκουπίδια που είναι οργανικά, δηλαδή που προέρχονται από πράγματα που ήταν κάποτε ζωντανά. » Τέτοια οργανικά σκουπίδια υπάρχουν άφθονα. Περισσότερα από τα μισά σκουπίδια που πετάτε στο σπίτι σας κάθε χρόνο είναι οργανικά.
•	Καθένας από μας πετάει κάθε χρόνο περίπου 550
κιλά οργανικά σκουπίδια.
	Τι πάει να πει αυτό; Να, αν ας πούμε εσύ είσαι Ί!) κιλά, τότε τα οργανικά σκουπίδια που πετάς κά()ι χρόνο έχουν περίπου δώδεκα φορές το δικό σου βάρος!
	Αν κάναμε τα σκουπίδια κοπριά, αντί να τα πετάμι, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με τα σκοιι πίδια.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ

	Υπάρχουν πολλοί εύκολοι τρόποι για να κάνεις κοπριά.
	Μόνος σου: ο πιο απλός τρόπος είναι να μαζέψεις φύλλα και χορτάρια και να τα σωριάσεις σε μια γωνιά στην αυλή σου. Σιγά σιγά αυτός ο σωρός θα γίνει φυλλόχωμα.
	Μαζί με κάποιον μεγάλο: φτιάξτε έναν ειδικό τενεκέ για κοπριά και βάλτε μέσα όλα τα οργανικά σκουπίδια σας. Ανακατεύοντας τα κάπου κάπου, θα δείτε πως ξαναγίνονται σιγά σιγά αυτό που ήταν όταν βρίσκονταν ακόμα μέσα στη Γη.
	Μα αυτό που θα σας τραβήξει περισσότερο είναι να κάνετε κοπριά με τα σκουλήκια. «Σκουλήκια;», θα μου πείτε. Όσο κι αν σας φανεί απίστευτο, οι γαιοσκώληκες είναι σ' αυτό οι καλύτεροι τεχνίτες. Μαζί με τους γονείς σου ή το δάσκαλο σου, φτιάξτε ένα ξύλινο κουτί περίπου 60 πόντους στο μάκρος και στο φάρδος και 20 πόντους στο ύψος.
	Στρώστε το μέσα με χλωρά χόρτα. Ύστερα, αγοράστε μερικά κόκκινα σκουλήκια από κάποιο φυτώριο (ή ίσως από κάποιο μαγαζί που πουλάει δολώματα) και βάλτε τα μέσα. Βάλτε μέσα στο κουτί σκουπίδια από το σπίτι σας, φτάνει να μην είναι κρέας ή κόκαλα ή λιπαρές τροφές. Ανακατέψτε τα μέσα στο κουτί και θα δείτε τι έχει να γίνει. Τα σκουλήκια θα φάνε τα σάπια σκουπίδια και θα τα κάνουν κοπριά - η κοπριά από τα σκουλήκια είναι η πιο πλούσια και η πιο εύφορη.
ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ
•	Υπάρχουν βιβλία που λένε πώς να φτιάχνεις κοπριά. Βρες τα
και διάβασε τα.
Το σκουλήκι είναι ατελές ασπόνδυλο ζώο με μακρύ κυλινδρικό και γυμνό σώμα, που αποτελείται από δακτύλιους. Δεν έχει κεφάλι, ούτε εσωτερικό σκελετό. Το στόμα του βρίσκεται στον πρώτο δακτύλιο και αναπνέει από το δέρμα του.
Ζει σε υπόγειες στοές, μέσα στο νέρο ή σε λασπώδεις εκτάσεις. Τη νύχτα βγαίνει στην επιφάνεια έρποντας για να βρει τροφή. Ορισμένα είδη σκουληκιών κινούνται με τη βοήθεια του μυϊκού σωλήνα.
Τα σκουλήκια κατατάσσονται σε διάφορες συνομοταξίες: δακτυλιοσκώληκες, λωριδοσκώληκες, ακανθοκέφαλοι κ.ά.
Είναι ερμαφρόδιτα ζώα και πολλαπλασιάζονται με αυγά. Ορισμένα είδη, όπως η ταινία, ζουν ως παράσιτα στο σώμα άλλων ζώων ή φυτών. Άλλα ζουν μέσα στη θάλασσα ή σε αμμώδεις παραλίες, όπως ο σκωλόπους.
  

                                                                    ΓΙΑΤΙ ΤΑ'Ι'ΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ

 Είναι σημαντικό διότι τα σκούληκια είναι οι ανακυκλωτές της φύσης. Πιο συγκεκριμένα βάζοντας τα σκουλήκια να φάνε τα    
υπολείματα των τροφών, τα μετατρέπουν σε πλούσιο οργανικό λίπασμα το οποίο είναι κατάλληλο για τα φυτά και τα λαχανικά. 
Το σπουδαιότερο στο τάισμα των σκουληκιών είναι ότι συνεισφέρουμε στη μείωση των απορριμάτων της περιοχής μας.
Υπάρχουν χιλιάδες σκουλήκια στον κόσμο που όλα τους τρέφονται με κάποιου είδους οργανικής ύλης αλλά διαφέρουν 
οι προτιμήσεις τους και το φυσικό τους περιβάλλον, γι' αυτό το λόγω τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες.
Α) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ.  Αυτοί ζούν και αναπτύσσονται σε ένα πλούσιο οργανικό περιβάλλον όπως οι φάρμες σκουληκιών ή σε καρποφόρους κήπους, στους οποίους υπάρχει υγρασία και άφθονη τροφή.
Β) ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ. Εδώ περιλαμβάνονται τα σκουλήκια που προτιμούν να ζούν σε λιγότερο ελεγχόμενο περιβάλλον.
Δεν ευδοκιμούν σε υπολείματα φαγητών χώμα και χούμο σαν βασική τροφή. Παρουσιάζονται πολύ μεγαλύτεροι από 
τους δημιουργούς λιπάσματος αλλά αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως ζούν για περισσότερο χρόνο. 
                                               
                                                                                ΕΚΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ

Η εκτροφή του μεταξοσκώληκα (σηροτροφία) γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε χώρους που έχουν κατασκευαστεί για άλλο σκοπό και προορισμό (δωμάτια οικίας, αποθήκες). Οι χώροι αυτοί πριν την εκτροφή πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σχολαστικά. 

Ο χώρος που απαιτείται για ένα κουτί μεταξόσπορου (20.000 αυγά) είναι περίπου 30 τετραγωνικά μέτρα. Ο μεταξοσκώληκας εκτρέφεται σε περιβάλλον με θερμοκρασία 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου, υγρασία 85% περίπου, καλό αερισμό και λίγο φωτισμό. 

Μοναδική τροφή για τον μεταξοσκώληκα είναι τα μορεόφυλλα. Αυτά περιέχουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά καθώς και το νερό που χρειάζονται οι μεταξοσκώληκες 

Από την στιγμή που θα εκκολαφθούν και μέχρι να πλέξουν το κουκούλι, περνούν από ορισμένα στάδια έντονης δραστηριότητας, που λέγονται ηλικίες. Από ηλικία σε ηλικία μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα τέλειας αδράνειας του μεταξοσκώληκα που λέγεται ύπνος. Όλη η διάρκεια της εκτροφής περιλαμβάνει 5 ηλικίες και 4 ύπνους. 
 
                              ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


http://www.tsiakiris.gr/silk-process2.php
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE%CE%BA%CE%B9
http://e-pestcontrol.gr/downloads/_CAN-O-WORMS.pdf


