MÚIRÍN
Is leas é an múirín don gharradh agus sábhálfaidh tú thart ar aon trían de do chuid airgid ó thaobh táillí dramhaíola de.
Cuirtear an t-ábhar isteach i sraitheanna. Beidh seo ag lobhadh agus ag socrú de réir mar a chuirtear tuilleadh ábhair
isteach. Sa deireadh thiar líonfar an araid múirín. Ba cheart í a fhágáil ansin ar feadh 3-4 mhí agus ligint do na
cuiteogaí agus ábhair orgánach eile an t-athrú go múirín a chríochnú. Ina dhiaidh seo beidh cuma agus dath créafóg
dhorcha, bhriosc uirthi. Tógann sé ó 6 mhí go bliain le múirín a dhéanamh ag úsáid araidí múirín na Comhairle Contae,
ag brath ar an mhéid agus an ráta a chuirtear ábhar úr isteach agus ar an teocht i rith na bliana.
Tábhachtach an t-ábhar a choinneáil i sraitheanna. Ná cur isteach barraíocht d’ábhar amháin ag an am. Tá aer
tábhachtach don lobhadh agus is fearr páipéar craptha le spásanna aeir a chruthú.
Lonnaigh na araidí múirín in áit atá té agus grianmhar.
Tá beagán rialacha ann: is treoirlíne í seo leanas agus gheobhaidh tú cuid mhaith comhairlí ag teacht salach ar a chéile.

Ábhar Fliuch / Glas

NÁ CUR ISTEACH

Ábhar Tirim / Donn

Craicne torthaí & glasraí
amh

Droch lustan mar broimfhéar nó cam
an ime

Páipéar craptha le
spásanna aeir a chruthú

Feol nó iasc ar bith

Cairtchlár stróicthe suas

Blaoscanna bhriste
uibheacha

Prátaí iomlán (nó tosóidh siad ag
pórú agus fásfaidh siad)

Málaí tae

Plaisteach / miotal ar bith

Dríodar caife

Maidí móra / píosaí adhmaid ar bith

Glasraí bruite

Páipéar / cairtchlár ar bith le
barraíocht dúiche nó snasa

Féar gearrtha

Duilleoga & gasanna
plandaí
Blátha feoite agus
duilleoga ón gharradh
A bhfuil sa folúsghlantóir
Gruaig / olann

Sraitheanna difriúla
d’ábhair fhliuch, ghlas
agus d’ábhair thirim,
dhonn, doimhneacht
tuairim 5cm ag gach sraith
Clocha nó leacacha
phábhála mar is toil leat –
tábhachtach spásanna
bheith idir na clocha leis
na cuiteogaí a ligint fríd.É
sin nó socraigh an araid ar
fhéar lom nó ar chréafóg

Créafóg nó aoileach ar an
t-sraith deiridh
Cuirtear seo leis nuair a
shocraíonn na sraitheanna
thíos faoi ag deireadh an tséasúir
Sraith thiubh 10cm de
chipíní + sean mhúirín /
mún / feamnach / aoileach
úr mar gníomhachtóir
Sraith de líon mhiotail nó
bac eile le luchógaí agus
luchógaí móra a chosc
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Créafóg nó féar
Is grúpa pobail deonach iad MEAS a bunaíodh i mí Feabhra 2002 chun an pobal a spreagadh le cásanna dramhaíola i dTír
Chonaill a réiteach. Buaileann muid le chéile ar an dara Luan den mhí ar 6:15in i Óstán Loch Altan, Gort a’ Choirce agus tá
fáilte roimh dhuine ar bith a bhfuil suim acu bheith linn. Is obair dheonach uilig a dhéantar. Teagmháil Meas ar
www.meas-it.com nó 087 6111524 / 086 8460764.

