Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;
Οικιακή κομποστοποίηση

Το φυλλάδιο με τίτλο Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;
(πρωτότυπος τίτλος: Kako do komposta. Kućno
kompostiranje) δημιουργήθηκε για τους σκοπούς
εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού στο πλαίσιο
του έργου «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων και
λυμάτων (IMPACT)» που υλοποιήθηκε στη Σερβία από
την Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH σε συνεργασία με το
Υπουργείο Γεωργίας και Περιβαλλοντικής Προστασίας
της Δημοκρατίας της Σερβίας. Το περιεχόμενο
μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στα ελληνικά
δεδομένα στο πλαίσιο του έργου «Τεχνική υποστήριξη
για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) της Ελλάδας» του ελληνικού
παραρτήματος της GIZ. Το έργο συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος
Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ) και
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU)
της Γερμανίας και υλοποιείται από κοινού από την GIZ
και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
της Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το περιεχόμενο προσαρμόστηκε από τη σερβική γλώσσα
και τα σερβικά δεδομένα βάσει των οποίων συντάχθηκε
αρχικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν
την επίσημη άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης
των αστικών στερεών αποβλήτων, ζητήματα που
σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο του τομέα των
αποβλήτων, καθώς και η διαχείριση συγκεκριμένων
κατηγοριών αποβλήτων, σύμφωνα με την ενωσιακή και
την εθνική νομοθεσία που διέπει την κυκλική οικονομία.
Ένα από τα κύρια ζητούμενα στο πλαίσιο της κυκλικής
οικονομίας είναι η μείωση των αποβλήτων που
οδηγούνται σε υγειονομική ταφή, δηλ. η αποδοτική
αξιοποίηση των πόρων. Τα οργανικά απόβλητα είναι
βιοδιασπώμενα και, όταν διατίθενται σε χώρους
υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ), αποσυντίθενται και
παράγουν αέρια και στραγγίδια που ρυπαίνουν το
περιβάλλον. Η κομποστοποίηση αποβλήτων και η
επαναφορά βιολογικών υλικών και θρεπτικών
συστατικών στον φυσικό κύκλο των υλικών μειώνει την
περιβαλλοντική ρύπανση, εξασφαλίζει οικονομικά οφέλη
και περιορίζει τη χρήση τεχνητών λιπασμάτων.

Λαμβανομένου υπόψη, αφενός, ότι η απόδοση γης
προκειμένου να χρησιμοποιείται ως χώρος
υγειονομικής ταφής γίνεται όλο και πιο δύσκολη από
τεχνικής και κοινωνικής άποψης και, αφετέρου, ότι οι
χώροι υγειονομικής ταφής έχουν αρνητικές επιπτώσεις,
ιδίως όσον αφορά τη διάθεση οργανικών αποβλήτων
(ρύπανση του εδάφους, εκπομπές στην ατμόσφαιρα,
επίδραση στην κλιματική αλλαγή, ρύπανση των
υδάτων, επιπτώσεις στην υγεία κ.λπ.), η επίλυση του
προβλήματος της διάθεσης των αποβλήτων αποτελεί
επιτακτική ανάγκη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ως εκ
τούτου, η κομποστοποίηση των αποβλήτων καθίσταται
όλο και πιο αναγκαία. Δεδομένου του αυξανόμενου
κόστους της διάθεσης των αποβλήτων, η
κομποστοποίηση αναδεικνύεται σε μια οικονομικά
ελκυστική εναλλακτική πηγή εσόδων.

Η επεξεργασία και χρησιμοποίηση χημικών
λιπασμάτων συμβάλλει στην εξάντληση του εδάφους,
και αυτός είναι εξάλλου ο λόγος για τον οποίο το
κόμποστ αναγνωρίζεται πλέον ως σημαντικό
εδαφοβελτιωτικό που είναι αναγκαίο για την ενίσχυση
της γονιμότητας του εδάφους, και μάλιστα σε μεγάλες
ποσότητες.
Ως μέθοδος επεξεργασίας των βιαποδομήσιμων
αποβλήτων, η κομποστοποίηση έχει θετικό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, καθώς αποτρέπει σε
σημαντικό βαθμό τη ρύπανση των υδάτων, της
ατμόσφαιρας και του εδάφους.
Οι θετικές επιδράσεις της οικιακής κομποστοποίησης
και της κομποστοποίησης για εμπορικούς σκοπούς σε
κατάλληλες εγκαταστάσεις σε περιφερειακό επίπεδο
είναι οι εξής:

Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;

Το παρόν φυλλάδιο περιέχει τις βασικές πληροφορίες
αλλά και τα βήματα που απαιτούνται για την οικιακή
κομποστοποίηση. Απευθύνεται σε κάθε πολίτη που θα
ήθελε να κάνει κομποστοποίηση στην αυλή του σπιτιού
του. Ωστόσο, ακόμη και αν σε έναν δήμο εφαρμόζεται
οικιακή κομποστοποίηση, η ευθύνη των αρμόδιων
αρχών όσον αφορά τη διαχείριση των
βιοαποδομήσιμων απόβλητων παραμένει ακέραια,
δεδομένου ότι ορισμένα από τα οργανικά απόβλητα
που προέρχονται από τα νοικοκυριά δεν είναι
κατάλληλα για οικιακή κομποστοποίηση και χρήζουν
κεντρικής διαχείρισης. Η κομποστοποίηση σε δημοτικό
επίπεδο προϋποθέτει τη συνδρομή εξειδικευμένων
επαγγελματιών, οι οποίοι θα καθορίσουν την
ενδεδειγμένη τεχνολογία και θα εκπονήσουν την
τεχνική τεκμηρίωση και τα έγγραφα που απαιτούνται.

• μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης υγείας,
• νέες θέσεις εργασίας σε μονάδες
κομποστοποίησης,
• δυνητικά έσοδα, και
• εφαρμογή τεχνολογιών οι οποίες βασίζονται σε
βιολογικές διεργασίες, καλύπτοντας ως εκ τούτου
περιβαλλοντικές και ανθρώπινες ανάγκες, τόσο σε
τοπικό επίπεδο, μέσω της διαχείρισης των
αποβλήτων, όσο και σε παγκόσμιο, μέσω της
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τον όρο «διαχείριση αποβλήτων» εννοούμε, σύμφωνα με τον ορισμό που καθιερώθηκε κατά τον 20ο
αιώνα, την επεξεργασία αποβλήτων με τρόπο που ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Στον 21ο αιώνα, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται πλέον η «βιώσιμη
διαχείριση αποβλήτων», που αναφέρεται στην ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. Πρόκειται για ένα σύστημα
που καλύπτει όλα τα ρεύματα αποβλήτων σε όλα τα στάδια, από την παραγωγή των αποβλήτων και έως τη
συλλογή, διαλογή, ανακύκλωση, επεξεργασία και τελική διάθεσή τους.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσαν οι αρχές, από τις ποσότητες των παραγόμενων
αποβλήτων στην Ελλάδα προκύπτει ότι παράγονται περίπου 514 kg αστικών στερεών αποβλήτων κατά
κεφαλήν ετησίως (ΕΣΔΑ, 2020-2030).

Στις αγροτικές και ημιαστικές περιοχές, οι άνθρωποι ζουν σε οικογενειακές κατοικίες, ακολουθούν κατά
κανόνα τη μεσογειακή διατροφή και ασχολούνται συνήθως με τη γεωργία. Λόγω των συγκεκριμένων
ασχολιών και τρόπων ζωής, μεγάλες ποσότητες οργανικών αποβλήτων παράγονται από τα νοικοκυριά, τους
κήπους, τους οπωρώνες, τις καλλιέργειες, την εκτροφή ζώων και άλλες δραστηριότητες. Στην Ελλάδα, η
υγειονομική ταφή εξακολουθεί να κυριαρχεί ως μέθοδος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.
Η κομποστοποίηση είναι η πλέον φυσική αλλά και η παλαιότερη μέθοδος ανακύκλωσης οργανικών
αποβλήτων. Μπορεί να γίνεται αυτόνομα σε κήπους και αυλές, συλλογικά σε κατάλληλα και προεπιλεγμένα
σημεία ενός οικισμού, καθώς και σε μονάδες κομποστοποίησης που παραλαμβάνουν προδιαλεγμένα
οργανικά απόβλητα. Τα οργανικά απόβλητα αποτελούν ιδανική πρώτη ύλη για τη δημιουργία κόμποστ που
προορίζεται για χρήση ως εδαφοβελτιωτικό. Σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ που αφορούν τη διαχείριση
των αποβλήτων, οι Ευρωπαίοι πολίτες συμμετέχουν ενεργά με στόχο να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων
που οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ). Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
2020-2030 της Ελλάδας ορίζει ότι στο μέλλον θα πρέπει να μειωθούν σημαντικά τα αστικά στερεά απόβλητα
που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή, προβλέποντας ότι, έως το 2030, η Ελλάδα θα έχει πετύχει τον στόχο
της υγειονομικής ταφής των παραγόμενων αστικών αποβλήτων σε ποσοστό μικρότερο του 10%.
Παράλληλα, η τροποποιητική Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, που
πρόκειται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, προβλέπει περαιτέρω περιορισμούς μέσω της απαγόρευσης της
υγειονομικής ταφής των αστικών στερεών αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά για ανακύκλωση
σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ.

Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;

Η σύσταση των αστικών αποβλήτων είναι τέτοια ώστε το 66,5% αυτών αντιστοιχεί σε βιοαποδομήσιμα
κλάσματα (απόβλητα κήπων και τροφίμων, χαρτί), όπου τα βιοαπόβλητα (απόβλητα κήπων και τροφίμων)
είναι περίπου 44% επί των συνολικών αστικών αποβλήτων, ενώ τα απόβλητα κήπων αντιπροσωπεύουν το
10% του συνόλου των βιοαποβλήτων (ΕΣΔΑ, 2020-2030).

Για όλους τους παραπάνω λόγους καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να οργανωθούν κατάλληλα οι δήμοι,
με τη βοήθεια των δημοτών τους, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να μειωθούν οι ποσότητες
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤ. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του
στόχου είναι η επίδειξη από την πλευρά των δημοτών της μέγιστης δυνατής προσήλωσης στη χωριστή
συλλογή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, καθώς και η εφαρμογή διαφόρων τεχνολογιών, από την
οικιακή κομποστοποίηση έως τις αστικές εγκαταστάσεις κομποστοποίησης και άλλες υφιστάμενες λύσεις
για την επεξεργασία των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (αναερόβια χώνευση, αερόβιαεπεξεργασία ,
αποτέφρωση κ.λπ.).
Πηγές:
ΥΠΕΝ (στοιχεία 2018), Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), 2020-2030
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ): Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων Διαλογής στην
Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (2012)
B. Lipinski, C. Hanson, J. Lomax, L. Kitinoja, R. Waite, T. Searchinger, Reducing Food Loss and Waste. Working Paper, Installment 2
of Creating a Sustainable Food Future., World Resources Institute, Washington DC, 2013
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/stop_en
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, http://galaxy.hua.gr/~WASPtool/documents/imerida/11.pdf
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Τι είναι η κομποστοποίηση;

Κομποστοποίηση είναι η βιολογική διαδικασία
αποδόμησης οργανικών υλικών από μικροοργανισμούς,
παρουσία οξυγόνου και υπό ελεγχόμενες συνθήκες
(ιδίως θερμοκρασίας και υγρασίας), τελικό προϊόν της
οποίας είναι το κόμποστ. Κατά την κομποστοποίηση,
τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα (υγρά και στερεά
οργανικά υλικά, απόβλητα τροφίμων, απόβλητα
κήπων, χαρτί, χαρτόνι, κ.λπ.) σταθεροποιούνται, και
έτσι προκύπτει το κόμποστ, ένα υλικό παρόμοιο με τον
χούμο.
Η προσθήκη κόμποστ στο έδαφος έχει θετική επίδραση
στην ποιότητα του εδάφους, καθώς αυξάνει τη
διαπερότητά του στο νερό και σε αέρια, αλλά και τη
βιολογική δραστηριότητα εντός του εδάφους. Το
κόμποστ μπορεί να χρησιμοποιείται για τη βελτίωση
της ποιότητας υποβαθμισμένων εδαφών, καθώς και ως
λίπασμα για την παραγωγή πολλών διαφορετικών
φυτικών ποικιλιών.
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Το κόμποστ που παράγεται για εμπορικούς σκοπούς
πρέπει να πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιότητας και
περιβαλλοντικής προστασίας που προβλέπει η
ισχύουσα νομοθεσία.
Κομποστοποίηση μπορεί να γίνεται στον κήπο ή την
αυλή σας (αυτόνομα), σε κατάλληλα σημεία σε
οικισμούς (συλλογική κομποστοποίηση) ή σε μεγάλες
εγκαταστάσεις κομποστοποίησης (κεντρική
κομποστοποίηση), με χωριστή συλλογή των
βιοαποβλήτων σε ειδικούς κάδους και οργανωμένη
μεταφορά στις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης.

Γιατί να κάνω κομποστοποίηση;
Οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να κομποστοποιούμε τα οργανικά απόβλητα είναι πολλοί.

1

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ

• Όταν καθιερωθεί η πληρωμή τελών βάσει της ποσότητας των
αποβλήτων, τα νοικοκυριά που θα κάνουν κομποστοποίηση θα
καταβάλλουν μικρότερο τέλος συλλογής αποβλήτων2.
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ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η
ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

• Ο περιορισμός της χρήσης τεχνητών λιπασμάτων σημαίνει ότι τα
φυτά τρέφονται με οργανικά υλικά και έτσι γίνονται πιο υγιή και
λιγότερο ευάλωτα σε ασθένειες, καθώς το κόμποστ βελτιώνει την υφή
και τη δομή του εδάφους και άρα την ικανότητά του να διατηρεί την
υγρασία και την περιεκτικότητά του σε θρεπτικά συστατικά.
• Βελτιώνεται η δομή του εδάφους και επιταχύνεται η αποστράγγιση
και ο αερισμός.
• Μέσω του κόμποστ, επιστρέφουν στο έδαφος θρεπτικά συστατικά
όπως το άζωτο και ο φώσφορος, αλλά και ιχνοστοιχεία, τα οποία
αποδεσμεύονται σιγά σιγά εντός 1-2 ετών.
• Όταν χρησιμοποιείται παράλληλα με άχυρο και κοπριά ως
εδαφοκαλυπτικό, το κόμποστ βοηθά στην αποθήκευση νερού και στην
πρόληψη των ζιζανίων.

Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;

• Η χρήση κόμποστ που προέρχεται από απόβλητα περιορίζει την
ανάγκη για τεχνητά λιπάσματα και βελτιώνει την ποιότητα του
εδάφους.
• Δίνεται στα νοικοκυριά η ευκαιρία να ασχοληθούν με τη βιολογική γεωργία.
• Περιορίζονται οι ανάγκες για έτοιμο κόμποστ (ή χούμο) του εμπορίου.

• Μειώνεται η μόλυνση του εδάφους καθώς τα βιοαποδομήσιμα
απόβλητα δεν οδηγούνται σε υγειονομική ταφή.
• Περιορίζεται η ρύπανση των υδάτων
• Μειώνεται η παραγωγή επιβλαβών αερίων από την υγειονομική
ταφή (μεθάνιο). Τα οργανικά απόβλητα που οδηγούνται σε
υγειονομική ταφή, όταν κατά την αποδόμησή τους μένουν χωρίς
οξυγόνο, παράγουν μεθάνιο, ένα αέριο του θερμοκηπίου με
δυσμενή αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή.

2

Αναμένεται ότι, κατ’ εφαρμογή της αρχής «Πληρώνω Όσο Πετάω», τα τέλη για τη διάθεση των αποβλήτων θα
καθορίζονται ανάλογα με την ποσότητα των αποβλήτων που οδηγούνται προς διάθεση (ΕΣΔΑ 2020-2030).
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Πότε μπορεί να γίνεται
κομποστοποίηση;
Κομποστοποίηση μπορεί να πραγματοποιείται καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου. Όσο διαρκεί η
διεργασία της κομποστοποίησης, η θερμοκρασία
του κομποστοποιούμενου υλικού αυξάνεται λόγω
της δραστηριότητας των μικροοργανισμών. Έτσι,
οι χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες δεν
σταματούν τη διεργασία της κομποστοποίησης,
παρά μόνο την επιβραδύνουν.

Οικιακή κομποστοποίηση

Η κομποστοποίηση όχι μόνο μπορεί αλλά είναι και
καλό να συνεχίζεται κατά τη χειμερινή περίοδο:
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• Ακόμη και όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι
χαμηλές, τα οργανικά απόβλητα κουζίνας μπορούν
να κομποστοποιηθούν, ιδίως εάν η διεργασία έχει
ήδη ξεκινήσει.
• Καλύψτε το κόμποστ σας. Φροντίστε να κρατάτε
απόθεμα ροκανιδιού και ξερών φθινοπωρινών
φύλλων. Αναμίξτε τα υλικά αυτά με οργανικά
απόβλητα κουζίνας και εν συνεχεία σκορπίστε το
μείγμα πάνω στον κομποστοσωρό.
• Οι διεργασίες στο εσωτερικό του κομποστοσωρού
επιβραδύνονται κατά τη χειμερινή περίοδο. Η
δραστηριότητα των μικροοργανισμών (βακτηρίων
και μυκήτων) παράγει θερμότητα. Έτσι, ακόμη κι
όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες κινούνται κάτω
από το μηδέν, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του
κομποστοσωρού μπορεί να διατηρείται μεταξύ
40-50 °C. Η αποσύνθεση στο εσωτερικό του σωρού
μπορεί να σταματήσει μόνο κατά τη διάρκεια
παρατεταμένων περιόδων χαμηλών θερμοκρασιών.
• Οι διεργασίες αποσύνθεσης ξεκινούν και πάλι μόλις
η εξωτερική θερμοκρασία υπερβεί τους 0 °C. Οι
«βοηθοί» της κομποστοποίησης (διάφορα έντομα,
σαρανταποδαρούσες και άλλοι παράγοντες
αποσύνθεσης) ρίχνουν και εκείνοι τους ρυθμούς
τους στη διάρκεια του χειμώνα, και τα σκουλήκια
κομποστοποίησης αποσύρονται στην καρδιά του
κομποστοσωρού ή βαθύτερα μέσα στο έδαφος. Με
την έναρξη της άνοιξης, η έντονη δραστηριότητα
στο εσωτερικό του σωρού επιστρέφει, κι έτσι
συνεχίζεται η διεργασία που ξεκίνησε το
φθινόπωρο.

40 — 50οC

— ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ —
Προσθήκη «μαγιάς». Εάν κάνετε ήδη
κομποστοποίηση και έχετε λίγο παλιό, ώριμο
κόμποστ, προσθέστε το στον νέο σωρό ώστε η
διεργασία της αποσύνθεσης να ξεκινήσει
νωρίτερα. Καλό είναι επίσης να αναμιγνύετε στον
νέο σωρό και κάποια μεγαλύτερα τεμάχια από το
παλιό κόμποστ που δεν περνούν από το κόσκινο.

Ποια υλικά μπορούν να
κομποστοποιηθούν;

• ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ( οργανικά απόβλητα
πλούσια σε άζωτο (50%)): υπολείμματα φρούτων
και λαχανικών, φλούδες από το καθάρισμα
φρούτων και λαχανικών, υπολείμματα του καφέ,
υπολείμματα τσαγιού, αγριόχορτα, μαραμένα
λουλούδια, κομμένο γρασίδι, απόβλητα κήπων,
ζωικά απόβλητα, ψωμί. Τα πράσινα υλικά παρέχουν
άζωτο, υγρασία και τροφή στους οργανισμούς που
μετασχηματίζουν το οργανικό υλικό σε κόμποστ.
• ΚΑΦΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (οργανικά απόβλητα πλούσια
σε άνθρακα (50%)): φύλλα, ξερό ροκανίδι από
φυσικό ξύλο, άχυρο, σανός, υπολείμματα από
κλαδέματα οπωρώνων και αμπελώνων, πριονίδι,
πευκοβελόνες, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας,
χάρτινες αυγοθήκες. Τα καφέ υλικά παρέχουν την
αναγκαία ποσότητα άνθρακα για τους
μικροοργανισμούς, απορροφούν υγρασία και
συμβάλλουν στην αύξηση της ποσότητας αέρα
εντός του σωρού.

ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;

Κατάλληλα για κομποστοποίηση είναι τα
οργανικά υλικά, περιλαμβανομένων και
εκείνων που περιέχονται στα αστικά στερεά
απόβλητα. Τα οργανικά απόβλητα
διακρίνονται σε πράσινα (χλωρά) και σε καφέ
(ξερά), ανάλογα με την προέλευσή τους και την
περιεκτικότητά τους σε υγρασία.

Αναλογία 1 : 1

ΚΑΦΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Η αναλογία πράσινων και καφέ αποβλήτων
στην κομποστοποιούμενη μάζα θα πρέπει να
είναι 1:1. Η ιδανική αναλογία C (άνθρακα)
προς N (άζωτο) για ιδανικό κόμποστ είναι
μεταξύ 25 και 30 προς 1. Όταν η
περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι αυξημένη
(πολύ υψηλή αναλογία C:N), η διεργασία
αποσύνθεσης είναι πολύ αργή. Όταν, πάλι,
είναι αυξημένη η περιεκτικότητα σε άζωτο, η
διεργασία της αποσύνθεσης μεταβάλλεται σε
αναερόβια και εκλύονται οσμές.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Τύποι οργανικών αποβλήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται για κομποστοποίηση3

ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οικιακή κομποστοποίηση

ΚΟΜΜΕΝΟ ΓΡΑΣΙΔΙ

Η κομποστοποίηση κομμένου γρασιδιού πρέπει να
γίνεται με προσοχή. Το γρασίδι καταναλώνει κατά
κύριο λόγο άζωτο αντλώντας το από το έδαφος.
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση υπερλίπανσης, η
περιεκτικότητα του γρασιδιού σε άζωτο είναι υψηλή.
Επίσης, τα κύτταρα του γρασιδιού συσσωρεύουν
νερό που, σε συνδυασμό με το άζωτο, μπορεί να
προκαλέσει σημαντική παραγωγή θερμότητας. Με τη
σειρά της, η παραγόμενη θερμότητα μπορεί να
προκαλέσει ακόμα και αυτανάφλεξη σε έναν σωρό
γρασιδιού. Λόγω της λεπτεπίλεπτης δομής και της
υψηλής περιεκτικότητας του γρασιδιού σε άζωτο, η
διεργασία της αποσύνθεσης μπορεί να μετατραπεί σε
αναερόβια, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οσμών.
Υπό αυτές τις συνθήκες παράγεται μεθάνιο, το οποίο
εκλύεται στην ατμόσφαιρα και έχει αρνητικό
αντίκτυπο στο κλίμα (ως αέριο που συμβάλλει στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου). Για να μην
δημιουργούνται λοιπόν αναερόβιες συνθήκες και
διεργασίες, η προσθήκη κομμένου γρασιδιού στον
σωρό θα πρέπει να γίνεται μόνο αφού μαραθεί έως
έναν βαθμό και μόνο σε λεπτές στρώσεις ή
αναμεμιγμένο με άλλα υλικά, όπως πεσμένα φύλλα,
υπολείμματα από κλαδέματα θάμνων ή απόβλητα
από τη συντήρηση χώρων πρασίνου.

• δρυς
• πλατάνι
• χαρουπιά

• καστανιά
• οξιά

Από την κομποστοποίηση πεσμένων φύλλων από
αυτά τα είδη δέντρων, και ιδίως της αρκεύθου
(γνωστής και ως αγριοκυπάρισσο ή κέδρο), παράγεται
ταννικό οξύ, με αποτέλεσμα το κόμποστ που
προκύπτει να είναι όξινο, οπότε καλό είναι να
προσθέτετε λίγο ασβέστη ή μεταλλικό άργιλο.
Αντίθετα, τα φύλλα από τα παρακάτω είδη δέντρων
αποσυντίθενται πιο γρήγορα:
• ακρόδρυα (δηλ.
δέντρα που
παράγουν καρπούς
με κέλυφος)
• ιτιά
• σκλήθρο

• σφένδαμος • φλαμουριά
• σορβιά
• μελιά
• φουντουκιά.

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ

Μπορείτε να τεμαχίζετε αυτού του είδους τα υλικά με
κλαδευτήρι ή τεμαχιστή και να τα προσθέτετε στο
κόμποστ για καλύτερο αερισμό

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΠΕΣΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ

Ένα από τα πιο σημαντικά υλικά για το οικιακό
κόμποστ. Ορισμένα φύλλα αποσυντίθενται πιο
αργά, όπως τα φύλλα από:
3Umweltbundesamt,
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• λεύκα
• άρκευθος

• υπολείμματα φρέσκων φρούτων και
λαχανικών
• φίλτρα τσαγιού και καφέ
• τσόφλια από αυγά.

ΤΥΠΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕ ΜΕΤΡΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Τα τροπικά φρούτα, επειδή καλύπτουν μεγάλες
αποστάσεις για να φτάσουν στο πιάτο μας,
υποβάλλονται σε επεξεργασία με μυκητοκτόνα.
Τα χημικά αυτά είναι βιοαποδομήσιμα και όταν
απαντώνται σε μικρές ποσότητες δεν συνιστούν
απειλή για τη διεργασία της κομποστοποίησης. Ως
εκ τούτου, οι μικροποσότητες δεν αποτελούν
πρόβλημα για την οικιακή κομποστοποίηση.

Για λόγους υγιεινής, μόνο η στρωμνή για μικρά
φυτοφάγα ζώα πρέπει να χρησιμοποιείται για
κομποστοποίηση, και μάλιστα με την προϋπόθεση ότι
η στρωμνή αποτελείται από υπολείμματα ξύλου ή
αχύρου. Στρωμνές του εμπορίου σε μορφή κόκκων
δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για
κομποστοποίηση.
Εάν η στρωμνή για μικρά ζώα δεν φέρει σαφή
σήμανση ότι είναι βιοαποδομήσιμη, πρέπει να
απορρίπτεται στον κάδο με τα υπόλοιπα απόβλητα.
Η στρωμνή και τα κόπρανα θα πρέπει να
αναμιγνύονται καλά με τα υπόλοιπα υλικά του
κόμποστ. Είναι καλό να προστίθενται κόπρανα
κατοικιδίων σε υλικά κομποστοποίησης που
βασίζονται σε άχυρο και ξύλο, ώστε να εξασφαλίζεται
περισσότερο άζωτο.

ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ

Στρωμνές και κόπρανα από σκύλους και γάτες, αλλά
και άλλα σαρκοφάγα ζώα, δεν θα πρέπει να
προστίθενται στο οικιακό κόμποστ.

Το χαρτί κουζίνας και οι εφημερίδες μπορούν να
κομποστοποιούνται, σε μικρές, όμως, ποσότητες. Κατά
κανόνα, το χαρτί και το χαρτόνι είναι βιοαποδομήσιμα
και αποσυντίθενται στο πλαίσιο της οικιακής
κομποστοποίησης. Συχνά, ωστόσο, περιέχουν
συστατικά και πρόσθετα που δεν είναι κατάλληλα για
κομποστοποίηση. Όταν λοιπόν πρόκειται για
μεγαλύτερες ποσότητες χαρτιού και τυπωμένου
χαρτιού (π.χ. εφημερίδων) ή για χαρτόνι, χάρτινες
αυγοθήκες και συσκευασίες φρούτων και λαχανικών, η
ανακύκλωση αποτελεί προτιμότερη λύση.

ΣΤΑΧΤΗ ΑΠΟ ΞΥΛΑ

ΣΤΡΩΜΝΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ

Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;

ΦΛΟΥΔΕΣ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ

Η στάχτη από την καύση μη επεξεργασμένης ξυλείας
μπορεί να προστίθεται στο κόμποστ σε μικρές
ποσότητες ως μεταλλικό συστατικό. Αναμίξτε καλά
τη στάχτη με τα υπόλοιπα συστατικά. Τα
μεγαλύτερα σωματίδια στάχτης δεν είναι κατάλληλα
για κόμποστ, καθώς αν στην στάχτη υπάρχουν
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων
μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η περιεκτικότητα του
κόμποστ σε βαρέα μέταλλα.
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Οικιακή κομποστοποίηση

ΤΟ ΚΟΜΠΟΣΤ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΥΛΙΚΑ

Εφημερίδες ή έγχρωμο χαρτί περιοδικών

Στάχτη από κάρβουνα

Πλαστικό, μέταλλο, γυαλί

Περιττώματα από γάτες και σκύλους

Φάρμακα

Κόκαλα, κρέας, λίπος, αποφάγια
που περιέχουν κρέας ή ψάρι

Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας

Αγριόχορτα που έχουν ώριμους σπόρους

Πάνες μιας χρήσης

Άρρωστα φυτά4

Φύλλα καρυδιάς

Βαμμένο ή λουστραρισμένο ξύλο και κόντρα πλακέ

Καπνό

Οργανικά απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή με
πετρέλαιο, βενζίνη, λάδια, προστατευτικές βαφές/
βαφές εμποτισμού και φυτοφάρμακα

Κομμένο χόρτο από γκαζόν που
έχει ψεκαστεί με ζιζανιοκτόνα

Εισαγόμενα είδη όπως αγριαψιθιά, αμβροσία
και Trianthema portulacastrum

Ιλύς (λάσπη) από υδρορροές

Δομικά υλικά και μπάζα

Απόβλητα τροφίμων μη φυτικής προέλευσης (κρέας, λουκάνικα, ψάρια, κόκαλα κ.λπ.) δεν είναι
κατάλληλα για οικιακή κομποστοποίηση, γιατί κατά την διεργασία δεν μπορούν να αναπτυχθούν
αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εξάλειψη των παθογόνων μικροοργανισμών. Επιπλέον, θα
πρέπει να αποφεύγονται τα απόβλητα μαγειρεμένων τροφίμων, ώστε να μην προσελκύονται διάφορα
ζώα (τρωκτικά και άλλα παρόμοια είδη).

4Άρρωστα φυτά ή φυτά που έχουν πληγεί από παράσιτα, είτε από τον κήπο είτε από κλειστές εγκαταστάσεις, δεν θα
πρέπει να κομποστοποιούνται. Ζωικά παράσιτα όπως οι ψείρες, τα ακάρεα ή οι προνύμφες των μυγών πεθαίνουν μόνο αν
το κόμποστ φτάσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Μύκητες και τα σπόρια τους, όπως για παράδειγμα οι μύκητες της
οικογένειας Erysiphaceae (ωίδια) στα αγγούρια και τις κολοκύθες, οι περονόσποροι στα μαρούλια και στο σπανάκι, η
καπνιά στα γεράνια και η μελανή κηλίδωση στις τριανταφυλλιές συνήθως δεν καταστρέφονται κατά την οικιακή
κομποστοποίηση.
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Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;

Πώς φτιάχνουμε
κόμποστ;
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Οικιακή κομποστοποίηση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ
ΣΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗ

Ο κομποστοποιητής ή ο κομποστοσωρός θα πρέπει να
βρίσκεται στην αυλή ή στον κήπο, σε σημείο βολικό
για το άδειασμα του κάδου με τα απόβλητα τροφίμων.
Εάν είναι δυνατόν, ο κομποστοποιητής ή ο
κομποστοσωρός θα πρέπει να τοποθετείται πάνω σε
χωμάτινη επιφάνεια (σε τσιμεντένιες επιφάνειες θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο κομποστοποιητές με
στεγανό πυθμένα), καθώς έτσι τα στραγγίδια θα
μπορούν να αποστραγγίζονται στο έδαφος και να το
εμπλουτίζουν με θρεπτικά συστατικά.

Η παραγωγή κόμποστ τις περισσότερες φορές
γίνεται πάνω σε χωμάτινη επιφάνεια, εντός
κατάλληλα διαμορφωμένης, κλειστής κατασκευής.

Είναι σημαντικό ο κομποστοσωρός να διατηρείται σε
σημεία ημισκιερά και απάνεμα και με επαρκή αερισμό.
Ο σωρός δεν θα πρέπει να τοποθετείται στη σκιά, ώστε
να μην πέσει η θερμοκρασία του πολύ γρήγορα.
Επίσης, δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε
δέντρα ή κλήματα γιατί οι ρίζες αυτών των φυτών
«κλέβουν» θρεπτικά συστατικά από το κόμποστ.
Μία από τις μεθόδους οικιακής κομποστοποίησης είναι
να δημιουργούμε έναν σωρό από απόβλητα στο
έδαφος αντί να τα τοποθετούμε σε κλειστό δοχείο
(κομποστοποιητή). Η διεργασία κομποστοποίησης θα
λάβει χώρα και σε αυτή την περίπτωση, αλλά θα είναι
λιγότερο ελεγχόμενη και λιγότερο προστατευμένη από
εξωγενείς επιδράσεις (αέρας, βροχή κ.λπ.).
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Εάν ο κομποστοποιητής είναι τοποθετημένος πάνω
σε συμπαγή (π.χ. τσιμεντένια) επιφάνεια, τότε
πρέπει να έχει στεγανό πυθμένα.
Είναι σημαντικό ο κομποστοποιητής να είναι
ευάερος, σκεπαστός και να επιτρέπει την ανάμιξη
της κομποστοποιούμενης μάζας. Υπάρχουν πολλοί
τρόποι για να φτιάξετε τον δικό σας
κομποστοποιητή. Για την κατασκευή του μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό, αρκεί να
είναι ανθεκτικό, συμπαγές και καλά μονωμένο, ώστε
να διευκολύνεται η διεργασία κομποστοποίησης. Το
υλικό που θα επιλέξετε, όπως και το μέγεθος, το
σχήμα και ο σχεδιασμός του κομποστοποιητή, θα
επηρεάσουν τη διεργασία κομποστοποίησης, γι’
αυτό και είναι σημαντικό να λάβετε σοβαρά υπόψη
αυτούς τους παράγοντες.
Όσον αφορά τα υλικά, καλύτερη επιλογή αποτελεί
το ξύλο, κυρίως λόγω της ευκολίας στην
επεξεργασία του. Για την κατασκευή συνιστάται να
χρησιμοποιήσετε ανακυκλωμένο ξύλο, π.χ. από
παλιά γραφεία, συρτάρια, πηχάκια, πασσάλους και
ξύλινες παλέτες. Άλλα υλικά που θα μπορούσατε να
χρησιμοποιήσετε είναι τούβλα ή τσιμεντόλιθοι,
κοτετσόσυρμα, λαμαρίνα και πλαστικό.

Τα βήματα για την κατασκευή ενός κομποστοποιητή
είναι τα εξής:
1

Επιλέξτε υλικά για τον κομποστοποιητή

2

Αποφασίστε τι χωρητικότητα θα έχει ο

Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;

Μπορείτε επίσης να αγοράσετε πλαστικό
κομποστοποιητή. Οι πλαστικοί κομποστοποιητές
έχουν συνήθως στρογγυλό σχήμα. Οι ορθογώνιοι
κομποστοποιητές έχουν την ίδια χωρητικότητα με τους
στρογγυλούς, αλλά πιάνουν περισσότερο χώρο. Εάν ο
κομποστοποιητής είναι υπερβολικά μικρός, η διεργασία
κομποστοποίησης θα είναι αργή. Η μικρότερη
χωρητικότητα που μπορεί να έχει ο κομποστοποιητής
ώστε η διεργασία κομποστοποίησης να εξελίσσεται
ομαλά είναι το 1 κυβ. μέτρο. Υπό ιδανικές συνθήκες,
εφόσον υπάρχει αρκετός χώρος, ο κομποστοποιητής
μπορεί να έχει δύο διαμερίσματα ώστε να μπορείτε να
αερίζετε το κόμποστ φτυαρίζοντάς το από το ένα
διαμέρισμα στον άλλο.

κομποστοποιητής (τουλάχιστον 1 κυβ.μέτρο)
3

Συναρμολογήστε και στερεώστε τις τρεις πλευρές

4

Φροντίστε η τέταρτη πλευρά να είναι αφαιρούμενη

5 Φτιάξτε το καπάκι (ή καλύψτε το πάνω μέρος
με ένα παλιό πανί ή ένα κομμάτι λαμαρίνα) ώστε
να μην περνά η βροχή.
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ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΡΙΧΝΕΤΕ
ΣΤΟΝ ΣΩΡΟ

Ξύλινα πηχάκια:
καρφώστε τα πηχάκια, αφήνοντας λίγη
απόσταση μεταξύ τους, και στoυς
τέσσερις στύλους

Για τη συλλογή των αποβλήτων που προορίζονται
για κομποστοποίηση θα πρέπει να έχετε στην κουζίνα
σας χωριστό κάδο για οργανικά απόβλητα. Όλα τα
οργανικά υλικά που προορίζονται για
κομποστοποίηση θα πρέπει να τεμαχίζονται περίπου
στο μέγεθος του αντίχειρα (5 εκατοστά).

Οικιακή κομποστοποίηση

Είναι καλή πρακτική να φυλάτε σε
σακούλες μια ποσότητα καφέ υλικών,
π.χ. πεσμένα φύλλα, ώστε να καλύπτετε με
αυτά τον σωρό.

Τούβλα ή τσιμεντόλιθοι
Αφαιρέστε μερικά τούβλα από τη βάση του
κομποστοποιητή για καλύτερο αερισμό

•

Στον πάτο θα πρέπει να τοποθετούνται
μεγαλύτερα τεμάχια καφέ αποβλήτων για
καλύτερο αερισμό και αποστράγγιση του
περισσευούμενου νερού, και από πάνω τους να
προστίθεται μια λεπτή στρώση πράσινων
αποβλήτων (ή κουζίνας). Από εκεί και έπειτα θα
πρέπει να προστίθενται εναλλάξ στρώσεις καφέ
και πράσινων αποβλήτων μέχρι ο σωρός να
γεμίσει.

•

Καλύψτε το κόμποστ. Προσθέτετε νερό μόνο αν
είναι απαραίτητο. Αν ο σωρός καλύπτεται με
υφασμάτινο υλικό, π.χ. κουβέρτες,, ελέγχετε αν
έχει αρκετή υγρασία. Κάθε φορά που προσθέτετε
νέα απόβλητα, φροντίστε να διατηρείτε την
εναλλάξ διαστρωμάτωση με καφέ και πράσινα
απόβλητα.

•

Μεγάλες ποσότητες που προστίθενται μονομιάς
αποσυντίθενται ταχύτερα από μικρές ποσότητες
που προστίθενται σταδιακά. Αφού ο σωρός
φτάσει στο ύψος του 1 μέτρου, καλό είναι να τον
ανακατεύετε κάθε δύο εβδομάδες για να
αερίζεται.

•

Το κόμποστ είναι ώριμο όταν παίρνει σκούρο
καφέ ή μαύρο χρώμα και αναδίδει μια γλυκιά
οσμή που θυμίζει χώμα του δάσους.

Κοτετσόσυρμα και εφημερίδες:
Φτιάξτε δύο παράλληλα «τοιχία» από
συρματόπλεγμα και γεμίστε το κενό
ανάμεσά τους με εφημερίδες.

Αυλακωτή λαμαρίνα ή πλαστικό:
Στηρίξτε τα πλαϊνά με σταθερούς
στύλους, φροντίζοντας να είναι καλά
πακτωμένοι στο έδαφος.
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Όλα τα απόβλητα κουζίνας συλλέγονται σε χωριστό
κάδο. Μεταφέρετε τα υπολείμματα φυτών από τον
κήπο στον σωρό κοντά στο σημείο στο οποίο θα
τοποθετήσετε τον κομποστοποιητή. Απλώστε το
κομμένο γρασίδι για να στεγνώσει. Κάντε χωριστές
στοίβες με τα κλαδιά, τα υπολείμματα ξύλου και τα
ξερά φύλλα. Τεμαχίστε τα κλαδιά σε κομματάκια.
Για να διαμορφώσετε τον κομποστοσωρό,
χρησιμοποιήστε την ίδια αναλογία από σκληρά,
ξυλώδη συστατικά και μαλακά, υγρά συστατικά. Η
ποσότητα των οργανικών αποβλήτων που είναι
πλούσια σε άζωτο πρέπει να είναι ίση με την ποσότητα
των οργανικών αποβλήτων που είναι πλούσια σε
άνθρακα.
Τεμαχίστε όλα τα απόβλητα σε κομματάκια έως 5
εκατοστών (όσο το μήκος του αντίχειρα). Προσοχή:
τα πράσινα απόβλητα κήπου που περιέχουν πολύ νερό
(π.χ. γρασίδι) πρέπει να αφήνονται να μαραθούν
προτού τοποθετηθούν στον κομποστοσωρό.

Τα μαλακά και υγρά συστατικά θα πρέπει να
αναμιγνύονται σε ίσες ποσότητες με τα σκληρά
και ξυλώδη

Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;

Όλα τα βιολογικά-οργανικά απόβλητα της κουζίνας
(εκτός των μαγειρεμένων τροφίμων), του κήπου, του
γκαζόν και του περιβολιού μπορούν να
κομποστοποιηθούν

Με τα μικρά τεμαχίδια ξύλου εξασφαλίζεται ότι ο
σωρός θα αερίζεται επαρκώς και δεν θα είναι
υπερβολικά συμπαγής, ενώ τα μαλακά απόβλητα
φυτών παρέχουν τροφή για τους μικροοργανισμούς.
Προσθέτετε νερό σταδιακά, όταν χρειάζεται.
Ένας σωρός με καλή διαστρωμάτωση υλικών και
βέλτιστη περιεκτικότητα σε υγρασία μπορεί να φτάσει
πολύ γρήγορα σε θερμοκρασία 50 °C, με αποτέλεσμα
να επιταχύνεται η κομποστοποίηση και, παράλληλα, να
εξασφαλίζεται η υγιεινή επεξεργασία του κόμποστ.
Ανεξαρτήτως εποχής, ο σωρός πρέπει να έχει τη
βέλτιστη περιεκτικότητα σε υγρασία και να αερίζεται
καλά. Αυτό ελέγχεται ως εξής: πάρτε μια χούφτα
υλικού στην παλάμη σας και συμπιέστε το – το υλικό
δεν θα πρέπει να στάζει νερό, το σχήμα του δεν θα
πρέπει να αλλάζει και δεν θα πρέπει να παράγεται
ξερός ήχος.
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ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οικιακή κομποστοποίηση

ΥΓΙΕΙΝΗ

Τα βιοαπόβλητα και οι κομποστοσωροί κατά κανόνα
δεν είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, εφόσον
βέβαια τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες: όσοι είναι
αλλεργικοί στη μούχλα ή ανοσοκατασταλμένοι θα
πρέπει να είναι προσεκτικοί και να απομακρύνουν τα
βιοαπόβλητα από την κουζίνα τους το ταχύτερο
δυνατό. Επίσης, καλό είναι να μην ρίχνουν οι ίδιοι τα
απόβλητα στον κάδο για τα βιοαπόβλητα ή στον
κομποστοποιητή. Για τους υγιείς, η κομποστοποίηση
στον κήπο είναι απόλυτα ασφαλής. Σύμφωνα με
επιστημονικές έρευνες, η χρήση κόμποστ αφενός
περιορίζει τις ασθένειες των φυτών που μεταδίδονται
μέσω του εδάφους (φυτοϋγειονοµική επίδραση),
αφετέρου, όμως, μπορεί να είναι υπαίτια για τη
μεταφορά στο έδαφος ανθρώπινων και φυτικών
παθογόνων οργανισμών, αλλά και σπόρων ζιζανίων.
Στην κομποστοποίηση εμπορικής κλίμακας, οι
παθογόνοι οργανισμοί και οι σπόροι ζιζανίων
καταστρέφονται κυρίως από τη θερμότητα που
παράγεται κατά τη διεργασία αποσύνθεσης. Η
διατήρηση αρκετά υψηλών θερμοκρασιών για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με την
ενδεδειγμένη περιεκτικότητα σε υγρασία, μεταξύ
άλλων παραγόντων, μπορεί να συμβάλλει στην
εξάλειψη των παθογόνων οργανισμών και των σπόρων
ζιζανίων.
Στην περίπτωση της οικιακής κομποστοποίησης,
τέτοιες θερμοκρασίες σπανίως επιτυγχάνονται, αλλά
και ούτε διατηρούνται για το απαιτούμενο χρονικό
διάστημα. Αυτό συμβαίνει διότι οι σχετικά μικροί σωροί
δεν παράγουν αρκετή θερμότητα γιατί δεν το επιτρέπει
ο λόγος της επιφάνειας προς τον όγκο τους.
Πολυάριθμοι ανθρώπινοι, ζωϊκοί και φυτικοί παθογόνοι
οργανισμοί, ζιζάνια με σπόρους και ρίζες ζιζανίων δεν
μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα καταστραφούν
κατά την οικιακή κομποστοποίηση.
Για αυτόν τον λόγο, ορισμένα φυτά και τμήματα φυτών
είναι προτιμότερο να διατίθενται μέσω του δημοτικού
συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων.
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Προϊόν της κομποστοποίησης είναι το κόμποστ: ένα
υλικό σκούρου καφέ έως μαύρου χρώματος, παρόμοιο
με τον χούμο, σβολώδες και με ευχάριστη οσμή. Το
κόμποστ περιέχει απλές οργανικές ουσίες που είναι
προσβάσιμες στα φυτά, οι οποίες σχηματίζονται όταν
οι σύνθετες οργανικές δομές των υλικών
κομποστοποίησης αποδομούνται από
μικροοργανισμούς. Υπάρχουν διάφοροι τύποι
κόμποστ, ανάλογα με τον βαθμό κομποστοποίησης
και τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται:

•

Σταθεροποιημένο κόμποστ — λαμβάνεται μετά
από 4-6 μήνες, έτοιμο για εφαρμογή,
σταθεροποιημένο και καθαρό, και περιέχει
λιγότερο άζωτο σε σχέση με τους
προηγούμενους μήνες. Αυτός ο τύπος κόμποστ
μπορεί να χρησιμοποιείται στις γεωργικές
καλλιέργειες.

•

Ώριμο κόμποστ — το κόμποστ είναι ώριμο μετά
από 12 μήνες και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για την
παραγωγή ευαίσθητων φυτικών προϊόντων, ως
λίπασμα μακράς διάρκειας, ως εδαφοβελτιωτικό,
ως πρόσθετο θρεπτικό συστατικό για φυτά
εσωτερικού χώρου και για την προετοιμασία
υποστρωμάτων για σπορόφυτα.

Ο βαθμός ωρίμανσης του κόμποστ μπορεί να
αξιολογηθεί με τη χρήση σπόρων που βλασταίνουν
γρήγορα. Αφού τοποθετήσετε κόμποστ σε μικρά
δοχεία, φυτέψτε τους σπόρους. Εάν οι σπόροι
βλαστήσουν μετά από 2-3 ημέρες και αναπτυχθούν
σε υγιή φυτά μετά από άλλες 10 ημέρες, το κόμποστ
είναι έτοιμο για χρήση. Εάν οι σπόροι δεν
βλαστήσουν ή αν αναπτυχθούν σε ασθενικά φυτά, το
υπόστρωμα θα πρέπει να επιστραφεί στον
κομποστοσωρό μέχρι το κόμποστ να ωριμάσει. Όταν
η διεργασία ολοκληρωθεί, κοσκινίστε το κόμποστ
και χρησιμοποιήστε το λεπτόκοκκο υπόστρωμα,
επιστρέφοντας τα μεγάλα τεμάχια στον σωρό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΛΥΣΗ

Το κόμποστ έχει γεμίσει έντομα

Προσθέστε μόνο χλωρά βιοαπόβλητα στον σωρό. Θάψτε τα στον
ήδη υπάρχοντα σωρό και στη συνέχεια πασπαλίστε την επιφάνεια με
μικρή ποσότητα σβησμένου ασβέστη ή λιθόσκονης, ή εφαρμόστε
λεπτή στρώση χώματος ή ώριμου κόμποστ. Μην ρίχνετε
μαγειρεμένα αποφάγια στον σωρό.

Ο σωρός δεν «ανεβάζει»
θερμοκρασία

Παρατηρείται δυσοσμία

Τα βιοαπόβλητα δεν
αποσυντίθενται

Το κόμποστ είναι υπερβολικά υγρό

Μπορείτε να βοηθήσετε τον σωρό να θερμανθεί ανακινώντας ή
αναποδογυρίζοντας τα υλικά κομποστοποίησης. Επίσης, η
προσθήκη μαλακών, χλωρών υλικών ή κομμένου γρασιδιού θα
έχει θετική επίδραση στην αύξηση της θερμοκρασίας. Τέλος,
καλύψτε τον σωρό για να αποφύγετε τις απώλειες θερμότητας.

Πώς φτιάχνουμε κόμποστ;

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, μαζί με τις πιθανές
λύσεις τους.

Η έκλυση δυσοσμίας από τον σωρό συμβαίνει μόνο όταν τα
υλικά περιέχουν υπερβολική υγρασία. Σε αυτή την περίπτωση,
ανακατέψτε τον σωρό για να αεριστεί το υλικό και αναμίξτε
μικρή ποσότητα μεγαλύτερων τεμαχίων ξύλου, χαρτιού,
πριονιδιού ή φύλλων.

Ελέγξτε την αναλογία πράσινων και καφέ υλικών. Κατά πάσα
πιθανότητα υπάρχει έλλειψη πράσινων υλικών ή τα τεμάχια καφέ
υλικού είναι πολύ μεγάλα. Προσθέστε πράσινα υλικά και
καλύψτε τον σωρό για να επιταχύνετε την αποσύνθεση. Εάν ο
σωρός είναι ξερός, προσθέστε νερό.

Αναποδογυρίστε ολόκληρο τον σωρό και προσθέστε ξερά
υλικά ώστε το κόμποστ να αερίζεται καλύτερα και να
στεγνώσει πιο εύκολα.
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΠΟΣΤ

Τα διάφορα είδη φυτών χρειάζονται διαφορετικές ποσότητες κόμποστ. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρατίθεται η συνιστώμενη ποσότητα κόμποστ για επιλεγμένα είδη φυτών.

ΕΙΔΟΣ ΦΥΤΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (λίτρα/τετρ. μέτρο)

Οικιακή κομποστοποίηση

Λαχανικά (ανά καλλιεργητική περίοδο)
με μεγάλες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά

Περίπου 3

με μέτριες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά

Περίπου 2

με μικρές ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά

Περίπου 1

Δέντρα (ετησίως)

Περίπου 1

Θαμνώδης βλάστηση (ετησίως)
μεγάλης ανάπτυξης

Περίπου 2

μικρής ανάπτυξης

Περίπου 1

Γρασίδι

Περίπου 2

Πηγή: Bodenpflege, Düngung, Kompostierung aid-Heft 1375/2002
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Κανόνες για την
παραγωγή
ποιοτικού κόμποστ1

—
1
—
Επιλέξτε ένα ημι-σκιερό και απάνεμο σημείο για την
τοποθέτηση του κομποστοποιητή. Μην τον τοποθετείτε
σε επιφάνειες από πέτρα, τσιμέντο ή άσφαλτο.

Η επιφάνεια πάνω στην οποία θα τοποθετηθεί ο
κομποστοποιητής πρέπει να είναι χωμάτινη, καθώς
μόνο έτσι θα μπορούν να διεισδύσουν στο κόμποστ
γαιοσκώληκες και άλλοι ζωντανοί μικροοργανισμοί.

1Umweltbundesamt,

Kompostfibel, Δεκέμβριος 2015

—
2
—
Αφρατέψτε το έδαφος κάτω από τον κομποστοποιητή και
τοποθετήστε στον πυθμένα μεγαλύτερα κομμάτια υλικού, ώστε
να διαμορφωθεί μια πρώτη στρώση ύψους 10-20 εκατοστών
περίπου. Ρίξτε από πάνω μικρότερα υλικά, όπως φύλλα,
απόβλητα κουζίνας κ.λπ. και αναμίξτε καλά. Απλώστε μια λεπτή
στρώση κομμένο γρασίδι ή, εναλλακτικά, αναμίξτε το με τα
υπόλοιπα υλικά, αφού πρώτα το αφήσετε να μαραθεί λίγο.

—
3
—
Τεμαχίστε και αναμίξτε τα υλικά ώστε να μπορούν
να κομποστοποιηθούν καλά – όσο πιο μεγάλη
είναι η ποικιλία των υλικών, τόσο το καλύτερο.

—
4
—
Προσθέστε στον καινούριο σωρό αρκετές
φτυαριές χώματος από τον κήπο
ή έτοιμου κόμποστ ως «μαγιά».
Εάν χρειάζεται, προσθέστε και γαιοσκώληκες.
Τα κρεμμυδόφυλλα και τα υπολείμματα καφέ και
τσαγιού είναι ιδανική τροφή για τους γαιοσκώληκες.

—
5
—
Το κόμποστ πρέπει να διατηρείται υγρό,
καθώς οι ζωντανοί μικροοργανισμοί χρειάζονται υγρασία.

—
6
—
Το κόμποστ δεν πρέπει να είναι υπερβολικά βρεγμένο,
καθώς έτσι μειώνεται η παρουσία αέρα. Η μειωμένη
συγκέντρωση οξυγόνου μεταβάλλει τις συνθήκες
αποσύνθεσης, με κίνδυνο να υποβαθμιστεί η ποιότητα
του τελικού κόμποστ.

—
7
—
Απόβλητα όπως τα αποφάγια που περιέχουν κρέας ή άλλα μαγειρεμένα
τρόφιμα προσελκύουν παράσιτα (τρωκτικά, έντομα) και ως εκ τούτου θα
πρέπει να αποφεύγονται και, αντ’ αυτού, να απορρίπτονται στον κάδο για
τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων που προορίζονται για κεντρική
κομποστοποίηση ή, αν δεν υπάρχει, με τα υπόλοιπα απόβλητα.

—
8
—
Το κόμποστ πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Αυτό
επιτυγχάνεται με τους εξής τρόπους: με την προσθήκη υλικών
μεγαλύτερου μεγέθους στον σωρό, με την επιλογή
κομποστοποιητή με αρκετά ανοίγματα ώστε να είναι δυνατή
η παροχή αέρα (αερισμός), και με την αποφυγή χρήσης
κομποστοποιητών που είναι κλειστοί από όλες τις πλευρές.

—
9
—
Με την ανάμιξη, το κόμποστ αερίζεται καλύτερα και έτσι
επιταχύνεται η κομποστοποίηση. Κοσκινίστε το ώριμο
κόμποστ και τοποθετήστε το υλικό που δεν έχει
αποσυντεθεί πίσω στον κομποστοποιητή.

—
10
—
Μόλις ο κομποστοποιητής γεμίσει, καλύψτε τον με ένα
καπάκι ή με παχύ στρώμα φύλλων ή άλλων παρόμοιων
υλικών για να προστατέψετε το κόμποστ από τη
βροχή, το στέγνωμα και την απώλεια αζώτου.

