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Τι είναι; Κνκπνζηνπνίζε ή Φνπκνπνίεζε

ή Ληπαζκαηνπνίεζε

ή Δδαθνβειηησηηθό

ή Βηνζηαζεξνπνίεζε

είλαη ε αλαθύθισζε
νξγαληθώλ πιηθώλ, πνπ κε ηελ
βνήζεηα αεξόβησλ νξγαληζκώλ
δηαζπνύλ ηα πιηθά(βηνκάδα) ζε
νξγαληθό ιίπαζκα (ρνύκν)

Τν θνκπόζη είλαη ην
παιαηόηεξν θαη πην θπζηθό
ιίπαζκα ζηνλ θόζκν



Γηαηί λα θάλσ θνκπνζηνπνίεζε;

-Υγηέζηεξα θπηά 

-Η θνκπνζηνπνίεζε ζαο εμνηθνλνκεί ρξήκαηα

( κείσζε έσο 35% ζθνππηδηώλ)

-Η θνκπνζηνπνίεζε είλαη εύθνιε θαη βνιεύεη

-Η θνκπνζηνπνίεζε είλαη ε ελαιιαθηηθή πξαθηηθή 
ζηε ζέζε ηεο ηαθήο ή ηεο θαύζεο ησλ 
νξγαληθώλ. (Τα απνξξίκκαηα ηνπ θήπνπ θαη ηα 
νξγαληθά καδί είλαη πεξίπνπ ην 20% ησλ 
ζπλνιηθώλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ ζηηο
ρσκαηεξέο θάζε ρξόλν ) 



Υιηθά γηα θνκπόζη



♣ Τέηνηα πιηθά είλαη π.ρ. 

θνκκέλα θαιισπηζηηθά θπηά 

ή ιαραληθά, καξακέλα 

ινπινύδηα, θξνύηα πνπ έρνπλ 

πέζεη από ην δέληξν

♣ Τα « πξάζηλα» ππνιείκκαηα

θπηώλ έρνπλ ζρεηηθά πςειή 

πεξηεθηηθόηεηα ζε άδσην 

(N)



♣ Υπνιείκκαηα από ηελ

θνπδίλα όπσο θαθέο

θαη ηζάη, καδί κε ηα

θίιηξα θαη ηα

ζαθνπιάθηα ηνπο.



♣ Παιηά ηξόθηκα όπσο

ςσκί, ηζόθιηα απγώλ, 
θινύδεο εζπεξηδνεηδώλ

(εθόζνλ δελ είλαη

ςεθαζκέλεο), θινύδεο

κπαλάλαο



Υλικά για κομπόστ
 Τα «πξάζηλα» ππνιείκκαηα θπηώλ

έρνπλ ζρεηηθά πςειή πεξηεθηηθόηεηα

ζε άδσην (N). Τέηνηα πιηθά είλαη

π.ρ. θνκκέλα θαιισπηζηηθά θπηά ή

ιαραληθά, καξακέλα ινπινύδηα, 
θξνύηα πνπ έρνπλ πέζεη από ην

δέληξν

 Υπνιείκκαηα από ηελ θνπδίλα

όπσο θαθέο θαη ηζάη, καδί κε ηα

θίιηξα θαη ηα ζαθνπιάθηα ηνπο.
 Παιηά ηξόθηκα. όπσο., ςσκί, 

ηζόθιηα απγώλ, θινύδεο

εζπεξηδνεηδώλ (εθόζνλ δελ είλαη

ςεθαζκέλεο), θινύδεο κπαλάλαο



Σωστές αναλογίες υλικών

 ΥλικόC : N

 Χαξηί1000 : 1                                  

 Πξηνλίδη500 : 1

 Άρπξα100 : 1

 Απνξξίκκαηα θνπδίλαο25 : 
1

 Υπνιείκκαηα 
ιαραληθώλ500 : 1

 Φύιια νμηάο60 : 1

 Κνπξηά ζηάβιωλ15 : 1

 Κνκκέλν γξαζίδη12 : 1

Η αλαινγία C πξνο N

Η αλαινγία άλζξαθα (C) πξνο 
άδωην (N) παίδεη ζεκαληηθό 
ξόιν ζηε δηαδηθαζία 
απνζύλζεζεο. Η αξρηθή 
αλαινγία πξέπεη λα είλαη 
πεξίπνπ 20-30 πξνο 1. Κατά 
την κομποστοποίηση, ο
άλζξαθαο απνηθνδνκείηαη. Σην 
έηνηκν θνκπόζη, ε αλαινγία C 
πξνο N είλαη πεξίπνπ 15-20 : 1.



Δεν χρησιμοποιούμε

 Λίπη

 Λάδια

 Μαγειρεμένα

 Τυριά

 κρέας

 Χημικά

 Τοξικά υλικά



Πσο ρξεζηκνπνηώ ην θνκπόζη;

 Δδαθνβειηησηηθό

 Λίπαζκα γηα ην γθαδόλ

 Σπκπιήξσκα ζην ρώκα ησλ γιαζηξώλ

 Μαγηά γηα θνκπνζηνπνίεζε



Πώο δνπιεύεη ε θνκπνζηνπνίεζε;

 Τα βαθηήξηα , νη κύθεηεο θαη άιια κηθξόβηα 
είλαη νη ΄΄εξγάηεο ΄΄ηεο θνκπνζηνπνίεζεο.

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνκπνζηνπνίεζεο, 
απηά ηα κηθξόβηα παξάγνπλ (Co2), 
ζεξκόηεηα, θαη λεξό θαζώο απνηθνδνκνύλ ηα 
νξγαληθά πιηθά ηνπ ζσξνύ.

 Τν ηειηθό πξντόλ είλαη ην ΚΟΜΠΟΣΤ 
(πινύζην, ζθνύξν, ζξηθηό θαη άνζκν) ηέιεην 
ιίπαζκα γηα ηνλ θήπν



Πώο ηελ ειέγρσ;
 Σσζηό κίγκα πιηθώλ

-Τα κηθξόβηα ρξεζηκνπνηνύλ ην άδσην(Ν) γηα λα 
αλαπηύζζνληαη θαη ηνλ (C) γηα ελέξγεηα.

 Αεξηζκόο

- Η απνζύλζεζε γίλεηαη κε (Ο2) αεξόβηα (πην 
απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο) ή ρσξίο (Ο2) 
αλαεξόβηα 

 Υγξαζία

 Οη κηθξννξγαληζκνί απνζπλζέηνπλ κόλν πγξά 
πιηθά.



Φξεηάδεηαη ν θάδνο;

 Δελ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ δηαδηθαζία

 Πηάλνπλ ιηγόηεξν ρώξν, θαη ππάξρεη ηάμε ζην 

θήπν

 Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη πιαζηηθώλ, 

κεηαιιηθώλ θαη μύιηλσλ θάδσλ

 Εύθνια κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ κε 

έκθαζε: αεξηζκό, αλαθάησκα πιηθώλ, αζθαιήο 

από ηξσθηηθά.



Θα κπξίδεη ν ζσξόο ή ν θάδνο κνπ;

 Φξνληίδα, θαλόλεο πγηεηλήο

 Αλαθάησκα ηνπ ζσξνύ εμαζθαιίδεη ηελ 

απνπζία δπζνζκίαο.

 Οη κηθξννξγαληζκνί ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο (Ο2)

παξάγνπλ δπζνζκία 



Μέζνδνη  θνκπνζηνπνίεζεο
Απιή

-πνηθηιία πιηθώλ

-παξαγσγή  θνκπόζη  8-10 εβδνκάδεο (άλνημε, θαινθαίξη)

Αξγή
-έιιεηςε πιηθώλ

-παξαγσγή  θνκπόζη  πάλσ από 6 κήλεο

Γξήγνξε -Οξγαλσκέλε (Σρεδόλ ίδηα κε ηελ απιή) 
-Απαηηεί πεξηζζόηεξν ρώξν γηα ηα νξγαληθά πιηθά & δηαζέζηκν ρξόλν

-Θξπκκαηηζκόο ησλ νξγαληθώλ πιηθώλ

-Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζσξνύ 60-70C

-Αλαθάησκα ηνπ ζσξνύ θάζε 3εκέξεο 

-Σσζηή πγξαζία

-παξαγσγή  θνκπόζη  2- 4 κήλεο



Θέση του κομπόστ



Η ηδαληθή ζέζε γηα ην ζσξό ηνπ θνκπόζη
είλαη

έλα εκηζθηεξό κέξνο, 
πξνζηαηεπκέλν από ηνλ αέξα

θαη

αξθεηά επξύρσξν γηα λα κπνξείηε λα
ζπιιέμεηε, 

λα μερσξίζεηε,  λα αιέζεηε θαη λα
ζσξεύζεηε ηα πιηθά.



Ο ρώξνο πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάινο γηα ηε

δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ δύν, θαιύηεξα αθόκα

ηξηώλ ρσξηζηώλ ζσξώλ από θνκπόζη. 

Γηα θάζε ζσξό ρξεηάδεηαη:
-δνρείν ζπιινγήο γηα νξγαληθά ππνιείκκαηα

-δνρείν θνκπνζηνπνίεζεο γηα ηελ απνζύλζεζε

-δνρείν γηα ην έηνηκν θνκπόζη



λα κπνξεί λα αλαπηπρζεί ε

θαηάιιειε ζεξκόηεηα

απνζύλζεζεο ε νπνία, κε ηε

ζσζηή ζύζηαζε ηνπ

κείγκαηνο θαη αλάινγα κε ηηο

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, κπνξεί

λα θηάζεη ηνπο 70ºC

Τα δνρεία θνκπνζηνπνίεζεο

πξέπεη λα έρνπλ

ρσξεηηθόηεηα πεξίπνπ

1 θ.κ., ώζηε ζην θέληξν ηνπο



Αλ ε θνκπνζηνπνίεζε γίλεηαη κε ηνλ

ζσζηό ηξόπν, δελ ζα έρεηε θακία

ελόριεζε από δπζνζκίεο ή δσύθηα.



Πόζν ρξόλν θαη ελέξγεηα ζα 

ρξεηαζηώ;

 Πνζόηεηεο νξγαληθώλ πιηθώλ

 Αλάγθεο ζε θνκπόζη

 Δηαζέζηκνο  ρξόλνο



 Απιόο ζσξόο ρσξίο

ζηήξημε

 Γνρείν θνκπνζηνπνίεζεο

κε περάθηα ή ζαλίδεο

 Γνρείν θνκπνζηνπνίεζεο

κε πιέγκα

 Γνρεία θνκπνζηνπνίεζεο

ηνπ εκπνξίνπ

 Πιενλέθηεκα: 
Δπεθηείλεηαη εύθνια, δελ

απαηηεί επέλδπζε, ηδαληθό

γηα κεγάιεο πνζόηεηεο
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Συχνό ανακάτεμα για αερισμό



Ο σωρός του κομπόστ να είναι ούτε 
πολύ υγρός ούτε πολύ στεγνός



Οικολογική λίπανση με κομπόστ

 Σε αληίζεζε κε ηελ ηύξθε, 
ην θνκπόζη εκπινπηίδεη ην 
έδαθνο κε ηηο ζξεπηηθέο 
νπζίεο πνπ έρεη ράζεη.

 Τν θνκπόζη πεξηέρεη όια 
ηα απαξαίηεηα ηρλνζηνηρεία 
ζηηο ζσζηέο αλαινγίεο, αλ 
θαη ζε κηθξόηεξεο 
πνζόηεηεο από ηα πιήξε 
ιηπάζκαηα ηνπ εκπνξίνπ.

 Τν έηνηκν θνκπόζη δελ 
είλαη ρώκα. Πξέπεη λα 
αλακεηρζεί κε ην ρώκα ηνπ 
θήπνπ.



Ανάπτυξη ριζικού συστήματος σε φυτά 
αγγουριού με χρήση κομπόστ



Καηεγνξίεο  Κνκπνζηνπνίεζεο

Η βξαδεία ε (ζηαηηθή)

- (6-12) εβδνκάδεο

- ρακειό ιεηηνπξγηθό θόζηνο

- απαηηήζεηο γήο κεγαιύηεξεο

Η επηηαρπλόκελε ε (δπλακηθή)

- (1- 6) εβδνκάδεο  

- ηειηθό πξντόλ θαιύηεξεο πνηόηεηαο

- κεγαιύηεξν ιεηηνπξγηθό θόζηνο



Πιενλεθηήκαηα Κνκπνζηνπνίεζεο

- κείσζε απνξξηκκάησλ 40-60%

- βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ εδαθώλ ζηα 

νπνία δηαηίζεηαη ην compost (ΔΒ)

- κεγαιύηεξε ειαζηηθόηεηα ζηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζόδνπ (κηθξή  & κεγάιε πόιε)



Μεηνλεθηήκαηα

- Η ύπαξμε παζνγόλσλ νξγαληζκώλ 

(αλάκεημε αζηηθώλ κε λνζνθνκεηαθά απόβιεηα)

- Η δέζκεπζε κεγάισλ ρώξσλ γήο 

-Δλδερόκελα πξνβιήκαηα δπζνζκίαο από θαθή 

ιεηηνπξγία

-Υςειό θόζηνο επέλδπζεο ζηελ πεξίπησζε 

δηαρσξηζκνύ ησλ νξγαληθώλ κε κεραληθή 

δηαινγή

-Γπζθνιίεο δηάζεζεο ηνπ (ΔΒ) πξντόληνο


