«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ»

Συχνές ερωτήσεις:
ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ;
Κομποςτοποίθςθ είναι θ διαδικαςία τθσ φφςθσ να μετατρζπει τα οργανικά υλικά ςε ζνα πλοφςιο
χϊμα, γνωςτό και ωσ compost.

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΩ;
Τα οφζλθ τθσ κομποςτοποίθςθσ είναι πολλαπλά:
Α) Για το νοικοκυριό
Το νοικοκυριό φτιάχνοντασ το δικό του κομπόςτ, βελτιϊνει τθν ποιότθτα του χϊματοσ του
κιπου του με υλικό προερχόμενο απευκείασ από τθ Φφςθ και πλιρωσ ελεγχόμενο.
Εξοικονομεί χριματα μθ αγοράηοντασ φυτόχωμα ι λίπαςμα μερικζσ φορζσ αμφίβολθσ
προζλευςθσ ι παραςκευισ.
Δε χρθςιμοποιεί χθμικά παραςκευάςματα τα οποία κατά πάςα πικανότθτα κα επζςτρεφαν
ςτο πιάτο του ι ςτο ποτιρι του.
Β) Για το Διμο
Ο Διμοσ μειϊνει το κόςτοσ αποκομιδισ, μεταφοράσ και τελικισ διάκεςθσ των
απορριμμάτων.
Μειϊνεται θ ποςότθτα των απορριμμάτων, οπότε αυξάνεται ο χρόνοσ επάρκειασ του ΧΥΤΑ,
που ςθμαίνει μείωςθ του κόςτουσ δθμιουργίασ νζου χϊρου διάκεςθσ των απορριμμάτων.
Γ) Για το περιβάλλον
Οι κρεπτικζσ ουςίεσ που περιζχουν τα οργανικά απόβλθτα, οι οποίεσ «αφαιρζκθκαν» από
τθ Γθ, επιςτρζφουν ςτθ Γθ, για να παράξουν νζα προϊόντα, λειτουργϊντασ ζναν νζο κφκλο
παραγωγισ – κατανάλωςθσ.
Χρθςιμοποιοφνται λιγότερεσ τεχνθτζσ χθμικζσ ενϊςεισ (μειϊνεται θ ποςότθτα των
ςυνκετικϊν λιπαςμάτων).
Μειϊνεται το περιβαλλοντικό αποτφπωμα από τισ μεταφορζσ – διαδικαςίεσ τελικισ
διάκεςθσ των αποβλιτων.
Μειϊνεται θ εκλυόμενθ ποςότθτα μεκανίου από το ΧΥΤΑ.

ΟΔΗΓΙΕ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ
Ο κάδοσ κα πρζπει να τοποκετείται ςε μζροσ που ζχει ιλιο τον χειμϊνα και ςκιά το
καλοκαίρι και μόνο ςε επίπεδο χϊμα , όχι ςε μπετόν , άςφαλτο ι πζτρα.
Το χϊμα πριν τθν αρχικι τοποκζτθςθ, πρζπει να ςκαφτεί με τςάπα και να διαβραχεί.
Χρθςιμοποιϊντασ ποικιλία οργανικϊν υλικϊν οι μικροοργανιςμοί κάνουν ςωςτά τθν
δουλειά τουσ.
Η ςχετικά υψθλι κερμοκραςία του ςωροφ κομποςτοποίθςθσ είναι ζνδειξθ ότι θ διαδικαςία
προχωράει πολφ αποδοτικά. Η αερόβια κομποςτοποίθςθ γίνεται όταν ςτο ςωρό ειςζρχεται
αρκετό οξυγόνο, το οποίο είναι απαραίτθτο για τθν ανάπτυξθ των μικροοργανιςμϊν και τθν
χϊνευςθ των υλικϊν. Ο καλφτεροσ τρόποσ για να επιτευχκεί αυτό είναι θ ςυχνι
αναμόχλευςθ τθσ μάηασ του ςωροφ. Η ςυμπίεςθ (πατίκωμα) ι θ υπερβολικι υγραςία
αποτρζπουν τθν ελεφκερθ ροι του αζρα μζςα ςτον ςωρό.
Η υγραςία ςτο ςωρό είναι πολφ ςθμαντικι. Οι μικροοργανιςμοί μποροφν να αποςυνκζςουν
μόνο υγρά υλικά. Αν είναι ςτεγνά, οι μικροοργανιςμοί πζφτουν ςε αδράνεια και θ
κομποςτοποίθςθ επιβραδφνεται ςθμαντικά.
Για να γίνει ςωςτά και γριγορα θ κομποςτοποίθςθ, το μζγεκοσ των υλικϊν που ρίχνουμε
μζςα ςτον κάδο πρζπει να είναι ςχετικά μικρό. Κόβοντασ π.χ μια καρπουηόφλουδα ςε μικρά
κομμάτια ουςιαςτικά αυξάνουμε τθν επιφάνειά τθσ, με αποτζλεςμα να είναι ευκολότερο
για τουσ μικροοργανιςμοφσ να αναπτυχκοφν ςτο υλικό.

ΠΟΙΑ ΤΛΙΚΑ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΟΤΜΕ;
ΝΑΙ
Φλοφδια και κοτςάνια από λαχανικά ι χορταρικά (π.χ. πατάτεσ, μελιτηάνεσ, πιπεριζσ,
ντομάτεσ, κολοκυκάκια, κρεμμφδια, χόρτα κ.λπ.).
Φλοφδεσ ι υπολείμματα από διάφορα φροφτα (π.χ. καρποφηια, πεπόνια, κατά προτίμθςθ
κομμζνα ςε μικρά κομματάκια κ.α.).
Φυτικά υπολείμματα όπωσ κλαδζματα (κρυμματιςμζνα) των φυτϊν μασ, ξερά φφλλα,
βλαςτοί από γλάςτρεσ, κομμζνο γκαηόν κ.λ.π.
Οργανικά λιπάςματα: κοπριζσ από φυτοφάγα ηϊα, φυλλόχωμα κ.λ.π.
Στάχτθ από φυςικό ξφλο.
Τςόφλια αβγϊν κρυμματιςμζνα.
Πριονίδι - ροκανίδια.
Υπολείμματα από ροφιματα και κατακάκια καφζ ι και φίλτρα γαλλικοφ καφζ.
ΟΧΙ
Ανακυκλϊςιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο).
Κρζατα – γαλακτοκομικά.
Μαγειρεμζνα φαγθτά (δθλαδι ότι περιζχει λάδια ι ςάλτςεσ).
Ζυμαρικά ι ψωμιά.
Φφλλα ςυκιάσ, ευκαλφπτου, πευκοβελόνεσ.
Φλοφδεσ εςπεριδοειδϊν (λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια).
Συνκετικό ξφλο.
Άρρωςτα φφλλα θ φυτά και ηιηάνια (πχ αγριάδα).
Απορρίμματα ςαρκοφάγων ηϊων (ςκφλου, γάτασ).

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
Η εφαρμογι του προγράμματοσ υποςτθρίηεται από τισ υπθρεςίεσ Περιβάλλοντοσ του Διμου
Μυτιλινθσ, ωσ διάδοχοσ τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ με τίτλο «Οικιακι Κομποςτοποίθςθ ςτο Διμο
Λζςβου», εξυπθρετϊντασ και τουσ δφο νεοςφςτατουσ διμουσ, τον Διμο Μυτιλινθσ και το Διμο
Δυτικισ Λζςβου.
Στόχοσ είναι αφενόσ μεν οι δθμότεσ να εξοικειωκοφν με τθν εφαρμογι τθσ οικιακισ
κομποςτοποίθςθσ ςτθν κακθμερινότθτά τουσ και αφετζρου να εξαχκοφν ςυμπεράςματα ϊςτε θ
δράςθ να ςυνεχιςτεί και ςτο μζλλον με τθ ‘μφθςθ’ ςτθ διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ όςο το
δυνατόν περιςςότερων νοικοκυριϊν.
Κατά τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, οι ςυνεργάτεσ των υπθρεςιϊν Περιβάλλοντοσ του
Διμου, υπάρχει θ δυνατότθτα να επιςκζπτονται επί τόπου τα νοικοκυριά δίνοντασ οδθγίεσ και
λφνοντασ απορίεσ, ενϊ κάκε νοικοκυριό και κάκε ςχολείο, μπορεί να επικοινωνεί μαηί μασ για
οποιοδιποτε απορία.

