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Οδθγίεσ Χριςεωσ 

Κάδου Οικιακισ Κομποςτοποίθςθσ, τφπου κιπου 

 

Η κομποςτοποίθςθ είναι μια φυςικι διαδικαςία θ οποία μετατρζπει τα οργανικά 

υλικά ςε μια πλοφςια ςκοφρα ουςία. Αυτι θ ουςία λζγεται κομπόςτ ι χοφμουσ ι 

εδαφοβελτιωτικό. Τα βακτιρια, οι μφκθτεσ και άλλα μικρόβια είναι οι 'εργάτεσ' τθσ 

κομποςτοποίθςθσ. Αυτοί υποβοθκοφνται κι από πολλοφσ άλλουσ μεγαλφτερουσ 

οργανιςμοφσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κομποςτοποίθςθσ, αυτά τα μικρόβια παράγουν 

διοξείδιο του άνκρακα (CO2), κερμότθτα και νερό κακϊσ αποικοδομοφν τα οργανικά υλικά 

του ςωροφ. Το τελικό αποτζλεςμα είναι το κομπόςτ (πλοφςιο, ςκοφρο, κριφτό και άοςμο), 

τζλειο λίπαςμα για τον κιπο. Για τθν αποτελεςματικι κομποςτοποίθςθ χρειάηεται: 

1. Σωςτό μίγμα υλικϊν (ςε ςωςτζσ αναλογίεσ) 

2. Σωςτό αεριςμό 

3. Σωςτι υγραςία 

4. Σωςτό μζγεκοσ υλικϊν 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

- ΚΑΔΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΟΥ 

Ο κάδοσ κομποςτοποίθςθσ κιπου είναι καταςκευαςμζνοσ για να τοποκετθκεί μόνο 

πάνω ςε χϊμα και όχι ςε ςκλθρι επιφάνεια, όπωσ μπετόν ι πζτρα. 

Πριν τθν τοποκζτθςθ, και ςτο ςθμείο που κα τοποκετθκεί ο κάδοσ, κα πρζπει να ςκαφτεί το 

χϊμα ϊςτε οι απαραίτθτοι οργανιςμοί να μπορζςουν να ειςζλκουν ςτον κάδο.  

Για το αρχικό ςτάδιο γεμίηετε τον κάδο με περίπου 3 κουβάδεσ χϊμα για φυτά, το οποίο 

περιζχει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ μικροοργανιςμοφσ. Κατόπιν γεμίηετε τον κάδο με 

οργανικά απορρίμματα τθσ κουηίνασ και του κιπου, λίγθ ποςότθτα κάκε μζρα μαηί με 

φφλλα δζνδρων, μικρά κλαδιά και χόρτο. Παρακάτω είναι λίςτα με τα υλικά που 

επιτρζπονται και τα υλικά που απαγορεφονται : 

 

Α) ΕΠΙΣΡΕΠΟΝΣΑΙ 

 γκαηόν / φφλλα 

 κλαδζματα – ξερά φφλλα / φλοφδεσ κορμϊν 

 άχυρο 

 πριονίδι (ειδικά αν είναι πολφ υγρό το κόμποςτ) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84
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 οικιακά φυτά 

 τςόφλια αβγϊν 

 υπολείμματα καφζ / φίλτρο καφζ 

 υπολείμματα από αφζψθμα / φακελάκια τςαγιοφ 

 φλοφδεσ, κοτςάνια από φροφτα και λαχανικά 

 ξθροί καρποί και τα περιβλιματά τουσ 

 κουκοφτςι ελιάσ 

 χαρτί κουηίνασ / χαρτοπετςζτεσ  

 ςτάχτθ 

 ςτζλεχοσ καλαμποκιοφ 

 

Β) ΑΠΑΓΟΡΕΤΟΝΣΑΙ 

 άρρωςτα ι μολυςμζνα από ζντομα φυτά 

 χθμικά ι ιατρικά απορρίμματα 

 κόκκαλα / αςβζςτθσ 

 απορρίμματα ςκφλων / γατϊν 

 λάδια 

 λίπθ / λιπαρζσ ουςίεσ 

 ψωμί 

 υπολείμματα από κρζατα / ψάρια 

 γαλακτοκομικά προϊόντα 

 ςπόρουσ ηιηανίων 

 υπολείμματα μαγειρεμζνου φαγθτοφ 

 πάνεσ 

 χαρτί γυαλιςτερό, με χρϊμα ι μελάνι 

 μεταλλικά, πλαςτικά και γυάλινα αντικείμενα 

 

Πράςινα (πολφ άηωτο) 
Καφζ (πολφσ 

άνκρακασ) 
ΜΗΝ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ 

γκαηόν φφλλα κόκαλα 

κλαδζματα φλοφδεσ κορμϊν 
απορρίμματα 

ςκφλων/γατϊν 

φροφτα και λαχανικά άχυρα λάδια 

οικιακά φυτά πριονίδια λίπθ 

κοπριά (από αγελάδεσ, άλογα, κότεσ ι 

κουνζλια) 
χαρτί κουηίνασ λιπαρζσ ουςίεσ 

απορρίμματα κουηίνασ π.χ. τςόφλια χαρτοπετςζτεσ υπολείμματα από 
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Πράςινα (πολφ άηωτο) 
Καφζ (πολφσ 

άνκρακασ) 
ΜΗΝ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΕ 

αβγϊν, υπολείμματα καφζ (και τα 

φίλτρα) 

κρζατα/ψάρια 

υπολείμματα από αφζψθμα ςτζλεχοσ καλαμποκιοφ γαλακτοκομικά 

φλοφδεσ από φροφτα και λαχανικά 
 

ςπόρουσ ηιηανίων 

    άρρωςτα φυτά 

 

Τα μικρόβια τθσ κομποςτοποίθςθσ χρθςιμοποιοφν το άηωτο για να αναπτφςςονται και 

τον άνκρακα για ενζργεια. Τα περιςςότερα υλικά που βάηουμε για κομποςτοποίθςθ δεν 

ζχουν από μόνα τουσ τθ ςωςτι αναλογία άνκρακα/αηϊτου (C/N= 30/1). Χρθςιμοποιϊντασ 

ποικιλία οργανικϊν υλικϊν, πράςινα και καφετιά, εξαςφαλίηουμε τισ απαραίτθτεσ 

ποςότθτεσ από αυτά τα ςτοιχεία. Γενικά, τα φρζςκα "πράςινα" υλικά είναι πλοφςια ςε 

άηωτο και τα ξερά "καφζ" υλικά είναι πλοφςια ςε άνκρακα. Και τα δφο ςτοιχεία (C, N) 

χρειάηονται για να γίνει θ κομποςτοποίθςθ. Η ςωςτι πρόςμιξι τουσ επιτρζπει ςτα μικρόβια 

να κάνουν ςωςτά τθ δουλειά τουσ και να κρατοφν το ςωρό ςασ άοςμο.  

Τα καφζ υλικά, όπωσ τα φφλλα, τα άχυρα, το πριονίδι, ζχουν πολφ άνκρακα και πολφ 

λίγο άηωτο και αργοφν αρκετά να αποςυντεκοφν. Τα πράςινα υλικά, όπωσ το γκαηόν, τα 

χόρτα, τα απορρίμματα τθσ κουηίνασ και θ κοπριά, ζχουν πολφ άηωτο και ςχετικά λίγο 

άνκρακα, και αποικοδομοφνται γριγορα. Τα πράςινα υλικά ονομάηονται και "ηεςτά" επειδι 

παρζχουν ςτο ςωρό το άηωτο που απαιτείται από τουσ μικροοργανιςμοφσ για να παράγουν 

κερμότθτα. Η ανεβαςμζνθ κερμοκραςία του ςωροφ κομποςτοποίθςθσ είναι ζνδειξθ ότι θ 

διαδικαςία προχωράει πολφ αποδοτικά. Το φκινόπωρο, τα ξερά φφλλα είναι πάρα πολλά 

και τα πράςινα υλικά πιο δφςκολο να βρεκοφν. Αν τα καφζ υλικά δεν ανακατευτοφν με 

πράςινα μπορεί να χρειαςτεί περιςςότερο από ζναν χρόνο για να αποικοδομθκοφν. 

Αντικζτωσ, τθν άνοιξθ και το καλοκαίρι τα φρεςκοκομμζνα χόρτα και άλλα πράςινα 

υπάρχουν ςε αφκονία ςε αντίκεςθ με τα καφζ. Επειδι τα καφζ αποικοδομοφνται πολφ 

αργά, είναι χριςιμο να αποκθκεφονται και να χρθςιμοποιοφνται ςε περιόδουσ που τα 

πράςινα πλεονάηουν. Τα πράςινα δεν μποροφν να αποκθκευτοφν γιατί ςαπίηουν γριγορα 

και εκλφουν δυςάρεςτεσ οςμζσ, προςελκφουν ζντομα και μφγεσ και άλλα ηωφφια. Πρζπει 

λοιπόν να ανακατευτοφν όςο το δυνατόν γρθγορότερα με τα καφζ. 

Τα μικρόβια που χρθςιμοποιοφν οξυγόνο είναι προτιμότερα ςτθν οικιακι 

κομποςτοποίθςθ επειδι αποςυνκζτουν τα οργανικά γριγορα και αποτελεςματικά. Η 

αερόβια κομποςτοποίθςθ γίνεται όταν ο ςωρόσ ζχει αρκετό οξυγόνο. Κατά τθ διαδικαςία, 

τα μικρόβια χρθςιμοποιοφν το οξυγόνο μζςα ςτο ςωρό και ο αεριςμόσ είναι απαραίτθτοσ. 

Ο καλφτεροσ τρόποσ για να επιτευχκεί αυτό είναι με τθ χριςθ ςχετικά ογκωδϊν υλικϊν 

μζςα ςτο ςωρό. Αυτά τα υλικά, όπωσ κλαδάκια, πριονίδι και άχυρα, δίνουν ςτο ςωρό μια 

πορϊδθ δομι θ οποία επιτρζπει ςτον αζρα να κυκλοφορεί. Η ςυμπίεςθ (πατίκωμα) ι θ 
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υπερβολικι υγραςία αποτρζπουν τθν ελεφκερθ ροι του αζρα μζςα ςτο ςωρό. Η ςυμπίεςθ 

προκφπτει όταν χρθςιμοποιοφνται πολφ ψιλοκομμζνα υλικά, ι όταν ο ςωρόσ είναι πολφ 

μεγάλοσ. 

Η υγραςία ςτο ςωρό του κομπόςτ είναι πολφ ςθμαντικι. Οι μικροοργανιςμοί 

μποροφν να αποςυνκζςουν μόνο υγρά υλικά. Αν αυτά είναι ξερά, οι μικροοργανιςμοί 

πζφτουν ςε αδράνεια και θ κομποςτοποίθςθ επιβραδφνεται ςθμαντικά. Αν τα υλικά είναι 

πολφ υγρά, χάνονται οι κρεπτικζσ για τουσ μικροοργανιςμοφσ ουςίεσ, ο αεριςμόσ 

περιορίηεται, παράγονται δυςάρεςτεσ οςμζσ και τζλοσ θ όλθ διαδικαςία τθσ 

κομποςτοποίθςθσ επιβραδφνεται. Τα υλικά του ςωροφ πρζπει να δίνουν τθν αίςκθςθ ότι 

είναι μουςκεμζνα. Το "τεςτ του ςτυψίματοσ" είναι ζνασ εφκολοσ τρόποσ για να κρίνετε αν 

είναι καλι θ υγραςία του κομπόςτ ςασ. Σφίξτε δυνατά μια χοφφτα υλικά - μια με δφο 

ςταγόνεσ υγροφ πρζπει να ςτάξουν. Αν το ςφίξιμο είναι ςα να ςτφβετε ζνα ςφουγγάρι και 

τρζξει αρκετό υγρό, τότε ο ςωρόσ ζχει πολφ υγραςία. Ανάμιξθ και ανακάτεμα του ςωροφ 

αφρατζνει τα υλικά και επιτρζπει το ςωςτό αεριςμό. Η προςκικθ ξερϊν υλικϊν όπωσ 

φφλλα, πριονίδι κ.α. βοθκάει ςθμαντικά ςτθ μείωςθ τθσ υγραςίασ του ςωροφ. Αν θ χοφφτα 

υλικϊν που πιρατε διαλφεται και δίνει τθν αίςκθςθ ξεροφ χϊματοσ, τότε είναι πολφ ξερό. 

Καταβρζξτε το ςωρό με νερό. Ελζγξτε μετά από 24 ϊρεσ για να δείτε αν χρειάηεται και πάλι 

κατάβρεγμα. 

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. 

Αυτό οδθγεί ςτθ γρθγορότερθ ςιψθ του υλικοφ. Αντίκετα, τα μεγάλα, ογκϊδθ υλικά κα 

κακυςτεριςουν περιςςότερο να κομποςτοποιθκοφν, κα δθμιουργιςουν μεγάλουσ όγκουσ 

μζςα ςτο ςωρό εμποδίηοντασ τα υπόλοιπα υλικά να ζρκουν ςε επαφι μεταξφ τουσ, 

επιβραδφνοντασ με αυτό τον τρόπο τθ διαδικαςία. 

 

ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

- το γραςίδι και τα χόρτα να μθν είναι πολφ υγρά όταν τα βάηετε ςτον κάδο. Αφιςτε 

τα λίγο να ςτεγνϊςουν. 

- Αναμιγνφεται το υλικό με τον αναδευτιρα. 

- Για να μθν μαηεφονται μφγεσ, οι οποίεσ μαηεφονται όταν υπάρχουν πολλά 

αποφάγια, προςκζςτε από πάνω χϊμα για λουλοφδια. 

 

 


