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Η κομποστοποίηση και ο ρόλος της
- Τι είναι κομποστοποίηση; 
- Πώς δημιουργείται το κομπόστ; 
- Ποια τα οφέλη της κομποστοποίησης; 
Κομποστοποίηση και προστασία του περιβάλλοντος
- To πρόβλημα των απορριμμάτων 
- Μηδενικά Απορρίμματα (Zero Waste) 
        Τρόποι διαχείρισης των απορριμμάτων
- Κυκλική Οικονομία 
Κομποστοποίηση στην πράξη 
- Τι θα χρειαστούμε για την κομποστοποίηση 
- Τι μπαίνει μέσα στον κομποστοποιητή 
        Λίστα Υλικών 
        Τι πρέπει να προσέξουμε 
        Εισαγωγή των υλικών
- Η επιλογή του κατάλληλου κομποστοποιητή 
- Η θέση του κομποστοποιητή
- Πώς εξασφαλίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες; 
        Υγρασία
        Αερισμός
        Θερμοκρασία
        pH
- Πότε είναι έτοιμο το κομπόστ;
- Πιθανά προβλήματα και λύσεις
Η χρήση του κομπόστ
-στο λαχανόκηπο
-στα δέντρα και στους θάμνους
-στο γκαζόν
-στις γλάστρες
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Η κομποστοποίηση και ο ρόλος της

Τι είναι κομποστοποίηση; 

«Η κομποστοποίηση είναι η ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων 
(π.χ. υπολείμματα τροφών, φυτικά υπολείμματα) μέσω φυσικών 
διαδικασιών αποσύνθεσης» (ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 2020, σ.30).

Το αποτέλεσμα της κομποστοποίησης είναι το κομπόστ, ένα 
θρεπτικό για τα φυτά σκούρο χώμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως λίπασμα (ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 2020). 
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Πώς δημιουργείται το κομπόστ; 

Σε τι διαφέρει η κομποστοποίηση από 
την αποσύνθεση;

Η κομποστοποίηση μιμείται τη φύση, 
ωστόσο διαφέρει από την αποσύνθεση 

που λαμβάνει χώρα, με αργούς ρυθμούς, 
στο φυσικό περιβάλλον.

Η οργανική ύλη αποσυντίθεται χάρη σε πλήθος 
μικροοργανισμών (βακτήρια, μύκητες) και 
μακροοργανισμών (γαιοσκώληκες, έντομα, ακάρεα κλπ.), 
κάτω από κατάλληλες συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, 
αερισμού και pH (Michaud, 2007 · Calmets, 2012). 

Χάρη στην αποσύνθεση, οι νεκροί οργανισμοί και οι 
απεκκρίσεις των ζωντανών οργανισμών «λιώνουν» σιγά-σιγά 
έως ότου ενσωματωθούν στο έδαφος, έως ότου, δηλαδή, 
γίνουν «χούμους», που σημαίνει γόνιμο χώμα. Πρόκειται 
για απαραίτητη για τον κύκλο της ζωής φυσική διαδικασία, 
με την οποία το έδαφος εμπλουτίζεται με οργανική ουσία, 
γεγονός που το καθιστά εξαιρετική τροφή για τα φυτά. Κατά 
την κομποστοποίηση συντελείται μία ελεγχόμενη από τον 
άνθρωπο αποσύνθεση, όπου ορισμένα μόνο οργανικά υλικά, 
σε συγκεκριμένη αναλογία, σε οριοθετημένο χώρο και υπό τις 
κατάλληλες συνθήκες (υγρασίας, αερισμού, θερμοκρασίας, 
pH), αποσυντίθενται με τη βοήθεια των αποικοδομητών, για 
να παραχθεί καλής ποιότητας φυσικό λίπασμα (Michaud, 2007 · 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 2020). 
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Μικρό λεξικό: 

Οργανική Ύλη: ύλη που προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς 
όπως ζώα, φυτά, έντομα, φύκη (Michaud, 2007). 
Μικροοργανισμοί: μικροσκοπικοί οργανισμοί που δεν διακρίνονται 
με γυμνό μάτι. Οι μικροοργανισμοί που κυρίως εμπλέκονται στην 
αποσύνθεση της οργανικής ύλης είναι τα βακτήρια και οι μύκητες 
(Michaud, 2007). 
Μακροοργανισμοί: οργανισμοί που διακρίνονται με γυμνό μάτι, 
χωρίς μικροσκόπιο. Οι μακροοργανισμοί που κυρίως εμπλέκονται 
στην αποσύνθεση της οργανικής ύλης είναι οι γαιοσκώληκες, τα 
έντομα, τα ακάρεα, τα γαστερόποδα, τα μυριάποδα, τα νηματώδη, 
τα κολλέμβολα (Michaud, 2007).
Αποσύνθεση: η διάσπαση των οργανικών υλικών/ της οργανικής 
ουσίας σε μικρότερα συστατικά μέρη, με τη βοήθεια των 
αποικοδομητών (π.χ. βακτήρια και μύκητες) (Βiology online, χ.χ.).
pH: συνιστά κλίμακα για τη μέτρηση της οξύτητας ή της 
αλκαλικότητας ενός διαλύματος. Ένα διάλυμα είναι όξινο όταν 
έχει pH κάτω από 7 και αλκαλικό όταν έχει pH πάνω από 7 
(Michaud, 2007). 
Απόβλητο: “κάθε ουσία ή αντικείμενο, το οποίο ο κάτοχός του 
απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να απορρίψει” (Ν.4042/2012, 
άρθρο 11).
Αποικοδομητές: οι οργανισμοί που τελούν τη διαδικασία της 
αποσύνθεσης (Βiology online, χ.χ.).
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Ποια τα οφέλη της κομποστοποίησης;

Το κομπόστ συνιστά ένα εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό. Ως τέτοιο, 
βελτιώνει σημαντικά τις φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες 
του εδάφους.

Πιο συγκεκριμένα: 

• Το κομπόστ βελτιώνει τη δομή του εδάφους.
Αυτό συμβαίνει διότι:
- Το κομπόστ βοηθά στον καλό αερισμό των βαρέων εδαφών και 
διευκολύνει την κυκλοφορία του νερού εντός τους. 
Τα βαριά εδάφη, δηλαδή τα εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε άργιλο 
ή/και ιλύς, είναι συμπαγή και κολλώδη, έως και αδιαπέραστα πολλές 
φορές, συγκρατούν δε πολύ νερό κατά τις βροχές και μετά στεγνώνουν 
τελείως, σε σημείο που να σχηματίζουν ρωγμές. Οι ιδιότητες τους αυτές 
δυσχεραίνουν τις καλλιεργητικές εργασίες και γενικώς την καλλιέργειά 
τους (Michaud, 2007 · Παναγιωτόπουλος, 2008).
- Το κομπόστ διευκολύνει τη συγκράτηση νερού και μεταλλικών 
στοιχείων στα ελαφριά εδάφη.
Σε αντίθεση με τα βαριά εδάφη, τα ελαφριά, αμμώδη εδάφη 
δυσκολεύονται να συγκρατήσουν νερό και μεταλλικά στοιχεία λόγω της 
χαλαρής δομής τους (Michaud, 2007 · Παναγιωτόπουλος, 2008).
- Το κοσμπόστ προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση.
Χάρη στην ιδιότητα του κομπόστ να ενισχύει τη συνεκτικότητα του 
εδάφους, αποτρέπεται ή περιορίζεται η διάβρωση εξαιτίας του ανέμου 
και του νερού απορροής (Michaud, 2007). 
• Το κομπόστ εμπλουτίζει το έδαφος με μικροοργανισμούς.
Οι μικροοργανισμοί -όπως αναφέραμε ήδη και πρωτύτερα- είναι 
απαραίτητοι για την αποσύνθεση, μέσω της οποίας εμπλουτίζεται 
το έδαφος με οργανική ουσία. Με άλλα λόγια, οι μικροοργανισμοί 
διασφαλίζουν την υγεία και την ισορροπία του εδάφους, ώστε το άζωτο, 
ο φώσφορος και το κάλιο να παράγονται με φυσικό τρόπο, χωρίς να 
απαιτείται προσθήκη χημικών λιπασμάτων (Calmets, 2012 · Τερζής, 2007).
• Το κομπόστ εξισορροπεί το pH του εδάφους.
Η πλειοψηφία των φυτών ευδοκιμεί σε pH ουδέτερο, κοντά στο 7, καθώς 
υπό συνθήκες πολύ όξινες ή πολύ αλκαλικές δυσχεραίνει η πρόσληψη 
των θρεπτικών στοιχείων (Michaud, 2007).

8



• Το κομπόστ αυξάνει γρηγορότερα τη μέση θερμοκρασία του 
εδάφους την άνοιξη.
Χάρη στο σκούρο χρώμα του, το κομπόστ απορροφά θερμότητα, με 
αποτέλεσμα το έδαφος να ζεσταίνεται γρηγορότερα στις αρχές της 
άνοιξης. Κατά συνέπεια, το κομπόστ προάγει τη βλάστηση και την 
ανάπτυξη των νεαρών φυτών (Michaud, 2007 · Calmets, 2012). 
• Το κομπόστ προάγει την ευρωστία των φυτών.
Δεδομένου ότι το κομπόστ συμβάλλει στην καλή υγεία του εδάφους, 
συμβάλλει αναντίρρητα και στην καλή υγεία των φυτών. Τα τελευταία 
εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε ασθένειες και εχθρούς (π.χ. 
βλαβερά έντομα), καθώς και σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες 
(π.χ. ψύχος). Περίπου το ίδιο συμβαίνει άλλωστε και με τους ανθρώπους. 
Όπως όλοι/ες γνωρίζουμε, μία ισορροπημένη διατροφή, θωρακίζει το 
ανοσοποιητικό μας σύστημα. Επιπροσθέτως, στα φυτά, οι ωφέλιμοι 
μικροοργανισμοί που περιέχει το κομπόστ λειτουργούν ανταγωνιστικά 
έναντι άλλων βλαβερών μικροοργανισμών, αποτρέποντας την ανάπτυξη 
των τελευταίων. Ακόμη, ορισμένοι μικροοργανσιμοί του κομπόστ 
απελευθερώνουν αντιβιωτικές ουσίες, ενισχύοντας την άμυνα των 
φυτών (Michaud, 2007).

Γιατί να προτιμήσουμε το κομπόστ, ένα οργανικό λίπασμα, και να μην 
χρησιμοποιήσουμε χημικά λιπάσματα;
Μια ματιά στον παρακάτω πίνακα θα σας πείσει:

(Calmets, 2012)

Χημικά λιπάσματα Vs Κομπόστ

Χημικά λιπάσματα
+ Πολύ γρήγορη δράση, καθώς 
τα θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται 
εξαρχής σε αφομοιώσιμη μορφή.

- Υπολείμματα λιπάσματος 
παραμένουν στο έδαφος, κατόπιν 
παρασύρονται από το νερό, 
διεισδύουν στο υπέδαφος και 
καταλήγουν να ρυπαίνουν τους 
υδροφόρους ορίζοντες.

- Κατά την παραγωγή 
ορισμένων χημικών λιπασμάτων, 
απελευθερώνονται τοξικές ουσίες.

Κομπόστ
+ Δεν απελευθερώνει τοξικές ουσίες 
κατά την παραγωγή ή εφαρμογή του.

+ Καθώς το κομπόστ αποσυντίθεται 
σιγά- σιγά, απελευθερώνει σταδιακά 
τα θρεπτικά για τα φυτά στοιχεία. 
Κατά αυτό τον τρόπο, τα φυτά 
επωφελούνται για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

+ Το κομπόστ δεν διαταράσσει 
τη χημική σύσταση του εδάφους 
όπως τα χημικά λιπάσματα, παρά το 
εμπλουτίζει με οργανική ουσία, με 
άλλα λόγια συμβάλλει στη δημιουργία 
αρίστης ποιότητας χούμους.
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Κομποστοποίηση και προστασία του περιβάλλοντος

Το πρόβλημα των απορριμμάτων 

Εκτός από το ότι η κομποστοποίηση παράγει καλής ποιότητας οργανικό
λίπασμα, συνιστά επίσης έναν από τους καλύτερους τρόπους διαχείρισης 
των απορριμμάτων. Δυστυχώς στις μέρες μας, «η εκβιομηχάνιση 
της ζωής σε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση του ανθρώπινου 
πληθυσμού και τους ακατάλληλους τρόπους διαχείρισης των 
απορριμμάτων τείνουν να μετατρέψουν τον πλανήτη μας σε έναν 
τεράστιο σκουπιδότοπο, με ολέθριες συνέπειες για τη ζωή» 
(ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 2020, σ.5).

Για να συλλάβουμε καλύτερα το μέγεθος του προβλήματος των 
απορριμμάτων, αρκεί να ρίξουμε μία ματιά στα παρακάτω ανησυχητικά 
στοιχεία:

Το 1/3 της παγκόσμιας 
παραγωγής της τροφής 

σπαταλιέται ή χάνεται (FAO 
and International Food Waste 

Coalition, 2018).

Ο άνθρωπος καταναλώνει κάθε 
εβδομάδα μέσω της τροφής και του 

νερού 5g πλαστικού, όσο δηλαδή ζυγίζει 
μία πιστωτική κάρτα (ο Άτλας του 

Πλαστικού, 2021).

Tο 90% των θαλασσοπουλιών έχουν 
κάποιο μικρό κομμάτι πλαστικού στο 

στομάχι τους (Alessi et al., 2018).

Οι πλαστικές συσκευασίες 
ευθύνονται για το 46% της 

πλαστικής ρύπανσης (Tsakona & 
Rucevska for GRID-Arendal, 2020).

Ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης 
παράγει περίπου μισό τόνο αστικών 

αποβλήτων το χρόνο (Eurostat 
Statistics Explained, 2021).

Στις Η.Π.Α.:
- κάθε χρόνο παράγονται 

σκουπίδια που αρκούν για να 
γεμίσουν μία μακριά σειρά από 
απορριμματοφόρα, τα οποία θα 

μπορούσαν να περικυκλώσουν τον 
ισημερινό της Γης σχεδόν 6 φορές

- απορρίπτονται 3.200 πλαστικές 
σακούλες ανά δευτερόλεπτο 

(Miller & Spoolman, 2018).

Μέχρι το 2050, ο ωκεανός θα 
περιέχει περισσότερα πλαστικά 
παρά ψάρια (Alessi et al., 2018).
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Μηδενικά Απορρίμματα (Zero Waste) 

Καλύτερη λύση

Αρνούμαστε την 
αγορά προϊόντων που 
δεν χρειαζόμαστε
πραγματικά.

Επισκευάζουμε, ανταλλάσσουμε, 
σκεφτόμαστε διαφορετικούς 
τρόπους χρήσης, αποφεύγουμε 
τα προϊόντα μίας χρήσης.

Ανακυκλώνουμε και προτιμούμε 
προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί 
από ανακυκλωμένα υλικά.

Φτιάχνουμε το 
δικό μας λίπασμα.

Η φιλοσοφία Μηδενικών Απορριμμάτων, ευρέως γνωστή ως Zero 
Waste, συνιστά μία φιλοσοφία που αποσκοπεί στη μηδενική παραγωγή 
απορριμμάτων. Για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος απαιτούνται 
συντονισμένες προσπάθειες, εστιασμένες τόσο σε τρόπους μείωσης των 
απορριμμάτων, όσο και σε τρόπους ορθής διαχείρισης τους.

Η παρακάτω αντεστραμμένη πυραμίδα αποτυπώνει τη φιλοσοφία 
μηδενικών απορριμμάτων, ιεραρχώντας τις τακτικές μείωσης και 
διαχείρισης τους.

Άρνηση

Επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση

Κομποστοποίηση

(Johnson, 2013 · ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 2020 · Miller & Spoolman, 2018)
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Τρόποι διαχείρισης των απορριμμάτων 

Που πηγαίνουν τα σκουπίδια μας μετά τον κάδο; 

Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ): ανοιχτοί, 
εξωτερικοί χώροι όπου στοιβάζονται τα απορρίμματα χωρίς τη λήψη 
μέτρων για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. 
Πρόκειται για επικίνδυνη πρακτική που δεν αποτελεί ενδεδειγμένο 
τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων. Οι ΧΑΔΑ είναι γνωστοί και ως 
χωματερές (Γεωργόπουλος κ.ά., 2013 · Ζαχαρίου, Ιακώβου &
Κουνναμάς, 2017).

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ): Στους ΧΥΤΑ, τα 
απορρίμματα συμπιέζονται και θάβονται σε στρώσεις κάτω από το 
έδαφος. Ο πυθμένας και τα περιμετρικά τοιχώματα των ΧΥΤΑ διαθέτουν 
στεγανωτικές επιστρώσεις, ώστε να αποτρέπουν τη διαφυγή υγρών 
ρύπων στο έδαφος και στα υπόγεια νερά. Οι ΧΥΤΑ έχουν χαμηλό 
κόστος, ενώ μπορούν να δεχτούν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. 
Εντούτοις, παρά τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, οι ΧΥΤΑ 
απαιτούν μεγάλες εκτάσεις για τη λειτουργία τους, εκλύουν αέρια του 
θερμοκηπίου, ενώ δεν δύνανται να αποτρέψουν πλήρως τη διαρροή 
υγρών ρύπων στο περιβάλλον. Επιπλέον, η κατασκευή ενός ΧΥΤΑ 
συνοδεύεται συχνά από αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής 
(Miller & Spoolman, 2018 · Γεωργόπουλος κ.ά., 2013 · Ζαχαρίου, 
Ιακώβου & Κουνναμάς, 2017).
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Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ): είναι παρόμοιοι 
με τους ΧΥΤΑ κατασκευαστικά, ωστόσο εντός τους απορρίπτονται 
υπολείμματα επεξεργασίας των απορριμμάτων και όχι απορρίμματα. 
Οι ΧΥΤΥ υπερτερούν ως μέθοδος διαχείρισης έναντι των ΧΥΤΑ, διότι 
στοχεύουν στον περιορισμό του όγκου και των επικίνδυνων ιδιοτήτων 
των απορριμμάτων, αλλά και σε υψηλότερα ποσοστά ανάκτησης 
χρήσιμων υλών (Ζαχαρίου, Ιακώβου & Κουνναμάς, 2017).

Καύση: Δεν αποτελεί ιδιαίτερα διαδεδομένο τρόπο διαχείρισης 
απορριμμάτων στον Ελλαδικό χώρο. Η καύση μπορεί να μειώσει τον 
όγκο των απορριμμάτων και να παραγάγει ενέργεια. Παρόλα αυτά 
παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα, καθώς εκπέμπει αέριους ρύπους 
και συγκεντρώνει επικίνδυνες ουσίες στην τέφρα. Επιπλέον, δεδομένου 
ότι ένα εργοστάσιο καύσης απαιτεί μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων 
για να λειτουργήσει, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ενθαρρύνει την 
παραγωγή απορριμμάτων αντί της μείωσης (Miller & Spoolman, 2018).

Ανακύκλωση: συνιστά τη διαδικασία με την οποία τα απορρίμματα 
μετατρέπονται πάλι σε υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 
Η ανακύκλωση συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων 
υλών από τους φυσικούς πόρους της γης, αλλά και στη μείωση των 
αερίων του θερμοκηπίου και της ρύπανσης (Γεωργόπουλος κ.ά., 2013 · 
Ζαχαρίου, Ιακώβου & Κουνναμάς, 2017).

Κομποστοποίηση: η ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων 
μέσω φυσικών διαδικασιών αποσύνθεσης. Είναι γνωστή και ως 
λιπασματοποίηση, καθώς παράγει εξαιρετικής ποιότητας οργανικό 
λίπασμα, το κομπόστ (ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 2020). Περίπου τα μισά από τα 
απορρίμματα που πετάμε είναι οργανικής προέλευσης (ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ, 
2020). Αν εφαρμοζόταν οργανωμένα η κομποστοποίηση, ο όγκος των 
αστικών απορριμμάτων θα μειωνόταν σημαντικά!
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Πρώτες ύλες

Συλλογή

Ανακύκλωση

Υπολειμματικά 
απόβλητα

Σχεδιασμός

Διανομή

Χρήση,
Επανάχρηση,
Επισκευή

Παραγωγή,
ανακατασκευή

Κυκλική Οικονομία 

Η ένταση του προβλήματος των απορριμμάτων απαιτεί αλλαγές τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Αν οραματιζόμαστε έναν κόσμο 
με μηδενικά απορρίμματα -ή έστω με σημαντικά λιγότερα απορρίμματα- 
οφείλουμε να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που παράγουμε, 
διανέμουμε και καταναλώνουμε τα αγαθά. Με άλλα λόγια, οφείλουμε 
να κινηθούμε από το ισχύον μοντέλο γραμμικής παραγωγής προς μία 
κυκλική οικονομία, μιμούμενοι/ες τις κυκλικές διαδικασίες της φύσης 
(Σωτηρόπουλος, 2019).

Η κυκλική οικονομία 
αποτελεί ένα κυκλικό 
μοντέλο παραγωγής 
και κατανάλωσης, όπου 
ένα προϊόν ή υλικό 
παραμένει όσο το 
δυνατόν περισσότερο 
σε χρήση μέσα στην 
οικονομία και στη 
συνέχεια, όταν αυτό 
φτάσει στο τέλος του 
κύκλου ζωής του, είτε 
επαναχρησιμοποιείται, 
είτε ανακυκλώνεται για 
την παραγωγή νέων 
υλικών/προϊόντων 
(Σωτηρόπουλος, 2019 · 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 2020).
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Η κομποστοποίηση στην πράξη 
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Τι θα χρειαστούμε για την κομποστοποίηση; 

Τι θα 
χρειαστούμε 

για την 
κομποστοποίηση; 

κάδο κομποστοποίησης 
(κομποστοποιητή)

δοχείο συλλογής 
απορριμμάτων 

κουζίναςσυχνούς 
ελέγχους και 

υπομονή

ποτιστήρι

καρότσι 
κήπου

οργανικά
απορρίμματα 

(συγκεκριμένο 
είδος και αναλογία) 

δικράνι 
ή ειδικό 

αναδευτήρα 
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Τι μπαίνει μέσα στον κομποστοποιητή; 

Δεδομένου ότι η κομποστοποίηση συνιστά -όπως έχουμε ήδη 
αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα- μία ελεγχόμενη από τον άνθρωπο 
αποσύνθεση, τα απορρίμματα που μπορούμε να βάλουμε μέσα στον 
κομποστοποιητή, δηλαδή στον κάδο κομποστοποίησης, είναι αυστηρά 
οργανικής φύσης. Με άλλα λόγια, εντός του κομποστοποιητή μας 
μπορούμε να βάλουμε μόνο υλικά που προέρχονται από ζωντανούς 
οργανισμούς, όπως υπολείμματα τροφίμων ή κήπου. Σε καμία περίπτωση, 
λοιπόν, δεν μπορούμε να κομποστοποιήσουμε μέταλλα, πλαστικό και 
γυαλί (Michaud, 2007 · Calmets, 2012 · Τερζής, 2007).

Μπαίνουν όλα τα οργανικά μας απορρίμματα μέσα στον κομποστοποιητή;

Όσον αφορά την οικιακή κομποστοποίηση, δηλαδή την κομποστοποίηση 
που κάνουμε μόνοι/ες μας στο σπίτι, η απάντηση είναι αρνητική. Για 
να παράγουμε καλής ποιότητας κομπόστ, πρέπει να περιοριστούμε 
στα οργανικά απορρίμματα φυτικής προέλευσης, αποφεύγοντας τα 
απορρίμματα ζωικής προέλευσης όπως το κρέας και τα γαλακτοκομικά. 
Παρόλα αυτά, ακόμη και στα οργανικά απορρίμματα φυτικής προέλευσης, 
υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Όπως θα δούμε αναλυτικά παρακάτω, 
ορισμένα φυτικής προέλευσης απορρίμματα είναι προτιμότερο να 
αποκλείονται από τη διαδικασία ή να χρησιμοποιούνται σε μικρές 
ποσότητες (Michaud, 2007 · Τερζής, 2007).

Τα απορρίμματα που θεωρούνται κατάλληλα για οικιακή κομποστοποίηση 
χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: σε αυτά με υψηλή περιεκτικότητα 
σε άζωτο (χημικό σύμβολο: Ν) και σε αυτά με υψηλή περιεκτικότητα σε 
άνθρακα (χημικό σύμβολο: C). Το άζωτο και ο άνθρακας αποτελούν τα 
δύο επικρατέστερα χημικά στοιχεία στην οργανική ύλη και σχηματίζουν 
πλήθος ενώσεων με άλλα στοιχεία. Βέβαια, στα διάφορα οργανικά υλικά, 
η περιεκτικότητα σε άνθρακα και άζωτο διαφέρει. Έτσι λοιπόν, για την 
περίπτωση της οικιακής κομποστοποίησης, η παραγωγή καλής ποιότητας 
κομπόστ απαιτεί συγκεκριμένη αναλογία άνθρακα/ αζώτου (C/N). Για να 
επιτύχουμε την ιδανική αυτή αναλογία, θα πρέπει να τηρήσουμε την εξής 
απλή συνταγή: για κάθε 2 μέρη υλικών πλούσιων σε άνθρακα, αναλογεί 1 
μέρος υλικών πλούσιων σε άζωτο (Michaud, 2007).
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Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ποια υλικά είναι πλούσια σε άνθρακα 
και ποια πλούσια σε άζωτο;

Εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν λιγάκι. Τα υλικά που είναι πλούσια σε 
άνθρακα έχουν χαμηλή συγκέντρωση σε υγρασία και αποσυντίθενται 
πιο αργά. Αντιθέτως, τα υλικά που είναι πλούσια σε άζωτο έχουν 
υψηλή συγκέντρωση σε υγρασία και αποσυντίθενται γρήγορα. Για να 
τα διαχωρίσουμε, υπάρχει ένας απλός, εμπειρικός κανόνας, ο οποίος, 
ωστόσο, δεν ισχύει πάντοτε. Σύμφωνα με αυτό τον κανόνα, τα υλικά 
πλούσια σε άνθρακα ονομάζονται «καφέ», διότι πολλά εξ αυτών έχουν 
χρώμα καφέ, όπως για παράδειγμα τα ξερά φύλλα, το πριονίδι και τα 
ροκανίδια. 

Εντούτοις, το χαρτί και το άχυρο έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε 
άνθρακα, δεν έχουν όμως χρώμα καφέ. Τα υλικά πλούσια σε άζωτο από 
την άλλη ονομάζονται «πράσινα», καθώς αρκετά από αυτά έχουν χρώμα 
πράσινο, όπως το γρασίδι, τα χλωρά φύλλα, διάφορα πράσινα λαχανικά 
και φρούτα. Μολαταύτα και εδώ, υπάρχουν υλικά πλούσια σε άζωτο που 
δεν έχουν χρώμα πράσινο, όπως οι φλούδες του μήλου, της μπανάνας, 
της ντομάτας και πολλών ακόμη φρούτων και λαχανικών (Michaud, 2007).

Υλικά πλούσια σε άνθρακα (C)             «καφέ»

Υλικά πλούσια σε άζωτο (Ν)             «πράσινα»

Η «χρυσή συνταγή» για ένα καλής ποιότητας κομπόστ:

2 μέρη υλικών πλούσιων σε άνθρακα (C)
(καφέ)    

προς ένα μέρος υλικών πλούσιων σε άζωτο (N)
(πράσινα)                                                                
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Όσο πιο τεμαχισμένα είναι τα διάφορα υλικά μέσα στον 
κομποστοποιητή, τόσο πιο αποτελεσματική και γρήγορη 
θα είναι η κομποστοποίηση! Δώστε ιδιαίτερη έμφαση 
στον καλό τεμαχισμό των σκληρών/ξυλωδών υλικών.

Στον πίνακα της επόμενης σελίδας μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα υλικά 
που ενδείκνυνται ή αντενδείκνυνται για την οικιακή κομποστοποίηση. 
Μπορείτε επίσης να δείτε ποια υλικά είναι πλούσια σε άζωτο ή άνθρακα. 

Αναλυτικότερα, στην πρώτη στήλη του πίνακα παρουσιάζεται η λίστα με 
τα διάφορα υλικά, ενώ στη δεύτερη στήλη το κάθε υλικό χαρακτηρίζεται 
ως προς την περιεκτικότητά του σε άνθρακα ή άζωτο. Η υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε άζωτο συμβολίζεται με ‘’N’’, ενώ η υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε άνθρακα με “C”. Όπου “0” σημαίνει πως δεν υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση ως προς τις περιεκτικότητες σε Ν και C. Στην 
τρίτη στήλη, παρουσιάζεται η καταλληλόλητα του κάθε υλικού με τη 
βοήθεια ενός χρωματικού κώδικα: το κίτρινο χρώμα υποδηλώνει μία 
κανονική χρήση, το πορτοκαλί χρώμα υποδηλώνει περιορισμένη χρήση 
ή κάποια ιδιαιτερότητα, ενώ το κόκκινο χρώμα υποδηλώνει πως το υλικό 
είναι ακατάλληλο για οικιακή κομποστοποίηση. 
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άχυρο

βιοδιασπώμενες σακούλες

γαλακτοκομικά προϊόντα

γκαζόν φρεσκοκομμένο

γκαζόν ξερό

γλυκά

δημητριακά

έλαια και λίπη

εσπεριδοειδή (φλούδα 
και χυμός)

εφημερίδες

ζιζάνια

ζυμαρικά

καρκινοειδή (γαρίδες, 
αστακοί, καβούρια)

καφές (υπολείμματα και 
φίλτρα)

κελύφη ξηρών καρπών 
(καρύδια, φιστίκια) και 
σπόρων

κόκκαλα

C

Ν

-

N

C

0

N

-

N

C

N

N

-

N: υπολ. 
C: φίλτρα

C

-

κανονική χρήση         περιορισμένη χρήση ή ιδιαιτερότητα         ακατάλληλο
C: υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, Ν: υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο
0: δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση

Λίστα Υλικών ΚαταλληλότηταC ή Ν

Οικιακή Κομποστοποίηση: Λίστα Υλικών
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κοπριά (χωνεμένη)

κομπόστ

κουκουνάρια (κώνοι 
κωνοφόρων)

κρέας

λαχανικά (ωμά και 
μαγειρεμένα)

λουλούδια

μανιτάρια

μέταλλο

ξύλο (κλαδιά και ξυλαράκια 
καλά τεμαχισμένα)

όσπρια

οστρακόδερμα (μύδια, 
στρείδια)

ούρα ανθρώπινα

περιττώματα ανθρώπινα

περιττώματα ζώων εκτροφής

περιττώματα και άμμος 
κατοικίδιων

πλαστικό

Ν

μεταβλητό

C

-

N

N

N

-

C

N

-

N

-

-

-

-

κανονική χρήση         περιορισμένη χρήση ή ιδιαιτερότητα         ακατάλληλο
C: υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, Ν: υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο
0: δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση

Λίστα Υλικών ΚαταλληλότηταC ή Ν

Οικιακή Κομποστοποίηση: Λίστα Υλικών
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ροκανίδια και πριονίδια ξύλου

σακούλα ηλεκτρικής σκούπας 
(το περιεχόμενο της)

σανό

στάχτη ξύλου

τρίχες ανθρώπινες

τρίχες ζώων

τρόφιμα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε ξύδι 
(π.χ. τουρσί)

τσάι (χύμα ή σε σακουλάκι)

τσόφλια αυγών

υφάσματα από φυσικές ίνες 
(π.χ. βαμβάκι, μαλλί, μετάξι)

φρούτα (κουκούτσια)

φρούτα (υπολείμματα 
και χυμός)

φύκια

φύλλα κωνοφόρων 
(π.χ. πευκοβελόνες)

φύλλα νεκρά

C

-

-

-

Ν

Ν

-

Ν

0

N

0

N

N

C

C

κανονική χρήση         περιορισμένη χρήση ή ιδιαιτερότητα         ακατάλληλο
C: υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, Ν: υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο
0: δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση

Λίστα Υλικών ΚαταλληλότηταC ή Ν

Οικιακή Κομποστοποίηση: Λίστα Υλικών
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φυσικός χλοοτάπητας 
(σε κομμάτια-ρολό)

φυτά άρρωστα 
ή προσβεβλημένα

φυτά εσωτερικού χώρου

φυτά καλλιεργούμενα ποώδη

φυτά στα οποία έχει γίνει 
χρήση φυτοφαρμάκων

φυτόχωμα για γλάστρες

φυτόχωμα για κήπο

χαρτομάντηλα

χαρτόνι γκοφρέ

χαρτοπετσέτες

χαρτοσακούλες καφέ

ψάρια

ψωμί (ξερό ή μπαγιάτικο)

N

N: χλωρά
C: ξερά

N

N

-

0

0

-

C

C

C

-

Ν

κανονική χρήση         περιορισμένη χρήση ή ιδιαιτερότητα         ακατάλληλο
C: υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, Ν: υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο
0: δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση

Λίστα Υλικών ΚαταλληλότηταC ή Ν

Οικιακή Κομποστοποίηση: Λίστα Υλικών

(Michaud, 2007 · Τερζής, 2007)
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Τι πρέπει να προσέξουμε;

Στα υλικά του παραπάνω πίνακα που αποδίδεται το χρώμα πορτοκαλί 
πρέπει να δώσουμε λίγο περισσότερη προσοχή, καθώς εμφανίζουν κάποιες 
ιδιαιτερότητες ως προς τη χρήση τους, τις οποίες θα περιγράψουμε εν 
συντομία ακολούθως.

Βιοδιασπώμενες σακούλες
Βεβαιωθείτε ότι πρόκειται για σακούλες που προέρχονται από φυσικά 
υλικά, όπως το άμυλο πατάτας ή καλαμποκιού. Κυκλοφορούν στην αγορά 
σακούλες από πλαστικό που έχουν τη δυνατότητα να «διαλύονται» 
πολύ πιο γρήγορα από τις κοινές πλαστικές. Πολλές φορές μάλιστα, 
αυτές οι πιο εύκολα διασπώμενες πλαστικές σακούλες συγχέονται 
με τις βιοδιασπώμενες. Μόνο οι τελευταίες όμως μπορούν να 
κομποστοποιηθούν, καθώς μόνο οι τελευταίες αποσυντίθενται.

Γκαζόν φρεσκοκομμένο
Αν εφαρμοστεί σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να διαταράξει την 
ισορροπία του κομπόστ και να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές. Αυτό 
συμβαίνει εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας του σε άζωτο (Ν). Αν 
έχουμε λοιπόν μεγάλες ποσότητες από κουρέματα γκαζόν που θέλουμε 
να κομποστοποιήσουμε, είναι προτιμότερο να το αφήσουμε πρώτα να 
ξεραθεί στον ήλιο, απλώνοντας το σε λεπτές στρώσεις, και κατόπιν 
να το βάλουμε μέσα στον κομποστοποιητή μας. 

Γλυκά
Γλυκά τρόφιμα που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά, όπως για παράδειγμα 
οι μαρμελάδες, μπορούν να κομποστοποιηθούν, καλό είναι όμως να 
παραμένουν σε μικρές ποσότητες, ειδάλλως προσελκύουν «ενοχλητικά» 
έντομα όπως οι σφήκες.

Εσπεριδοειδή
Τα εσπεριδοειδή πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση στην οικιακή 
κομποστοποίηση, διότι μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τους 
αποικοδομητές, εξαιτίας του όξινου pH τους.

Εφημερίδες
Αν και ο καλύτερος τρόπος ανάκτησης των παλιών εφημερίδων είναι 
η ανακύκλωση, μπορείτε με κατάλληλη επεξεργασία να τις 
κομποστοποιήσετε. Θα πρέπει πρωτίστως να ξεχωρίσετε μόνο τα 
ασπρόμαυρα μέρη, δεδομένου ότι τα έγχρωμα μελάνια ενδέχεται να 
περιέχουν τοξικές ουσίες όπως βαρέα μέταλλα.  Έπειτα, θα πρέπει
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να κόψετε τα φύλλα της εφημερίδας σε στενές λωρίδες, ώστε να 
κομποστοποιηθούν σχετικά γρήγορα.

Ζιζάνια
Η ύπαρξη ζιζανίων* στον κομποστοποιητή, ενδέχεται να οδηγήσει σε 
ένα κομπόστ γεμάτο ζιζάνια, γεγονός που μεταφράζεται σε περισσότερα 
ζιζάνια στον κήπο. Αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε ζιζάνια στον 
κομποστοποιητή μας, θα πρέπει να προσέξουμε τα εξής: πρώτον να μην 
βρίσκονται κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους, με άλλα λόγια να μην 
έχουν σποριάσει, και δεύτερον να μην πολλαπλασιάζονται με ριζώματα 
και στόλωνες (π.χ. αγριάδα).  Κατά αυτό τον τρόπο, επωφελούμαστε των 
θρεπτικών τους στοιχείων χωρίς να διευκολύνουμε τον πολλαπλασιασμό 
τους στον κήπο μας!

* ανεπιθύμητα για τις καλλιέργειες φυτά

Κελύφη ξηρών καρπών και σπόρων
Πριν την τοποθέτηση τους στον κομποστοποιητή, τεμαχίστε τα σε 
μικρά κομμάτια. Ένας απλός τρόπος τεμαχισμού τους είναι να τα 
τοποθετήσετε σε μία σκληρή επιφάνεια και να τα χτυπήσετε αρκετές 
φορές με μία πέτρα.

Κουκουνάρια (κώνοι κωνοφόρων)
Τα κουκουνάρια, ή αλλιώς κώνοι, συνιστούν τους καρπούς των 
κωνοφόρων (όπως τα πεύκα και τα έλατα) και διαφέρουν σε μέγεθος 
από είδος σε είδος. Τους μικρούς κώνους (έως και 2 εκ.) μπορούμε να 
τους κομποστοποιήσουμε ως έχει. Αντιθέτως, τους μεγαλύτερους σε 
μέγεθος κώνους πρέπει να τους σπάσουμε σε μικρότερα κομμάτια πριν 
τους ρίξουμε μέσα στον κάδο κομποστοποίησης. 

Ούρα ανθρώπινα
Αν και τα ανθρώπινα ούρα μπορούν να κομποστοποιηθούν σε 
ελεγχόμενες ποσότητες, προκαλούν επίμονες, άσχημες οσμές. Στην 
οικιακή κομποστοποίηση, ιδίως σε μη αραιοκατοικημένες περιοχές, 
ίσως θα ήταν προτιμότερο να αποφευχθούν (Michaud, 2007).

Ροκανίδια και πριονίδια ξύλου
Σιγουρευτείτε ότι τα ροκανίδια και τα πριονίδια που θα βάλετε μέσα 
στον κομποστοποιητή σας προέρχονται από φυσικό ξύλο και όχι από 
επεξεργασμένα ξύλα που περιέχουν χημικές ουσίες (π.χ. κόλλες, βαφές, 
λούστρα). Έπειτα, κρατήστε κατά νου ότι τα ροκανίδια και τα πριονίδια 
έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα (C), γεγονός που μπορεί 
να διαταράξει την ισορροπία του κομπόστ σας, αν προσθέσετε μεγάλη
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ποσότητα από αυτά. Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι αμφότερα συνίστανται 
από πολύ μικρά μέρη, η εφαρμογή τους δυσχεραίνει τον αερισμό του 
σωρού. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση μην προσθέτετε ποσότητα που 
αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% του συνόλου των υλικών 
προς κομποστοποίηση (Michaud, 2007 · Τερζής, 2007).

Τρίχες ανθρώπινες
Οι ανθρώπινες τρίχες μπορούν να κομποστοποιηθούν υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποστεί χημική επεξεργασία (π.χ. βαφή, 
περμανάντ). Αν κόψετε τα μαλλιά σας αρκετά (20εκ. ή περισσότερο), 
σκεφτείτε το ενδεχόμενο να τα δωρίσετε, με σκοπό να αξιοποιηθούν 
στη δημιουργία περουκών για καρκινοπαθείς. 

Φρούτα (κουκούτσια)
Τα κουκούτσια των φρούτων, έτσι σκληρά όπως είναι, αποσυντίθενται 
πολύ αργά. Μπορούν να κομποστοποιηθούν βέβαια, έχετε όμως κατά νου 
ότι είναι πιθανό να καταλήξουν αυτούσια στα παρτέρια σας. Καθώς κάτι 
τέτοιο δεν είναι επικίνδυνο για τα φυτά σας, δεν υπάρχει πρόβλημα να τα 
συμπεριλάβετε σε ελεγχόμενες ποσότητες στον κομποστοποιητή σας.

Φύκια
Τα φύκια μπορούν να δράσουν ευεργετικά στο κομπόστ, καθώς περιέχουν 
υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο (Ν) και πολλά μεταλλικά στοιχεία. 
Εντούτοις, δεδομένης της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε αλάτι, πρέπει 
να ξεπλένονται με νερό πριν την τοποθέτησή τους στον κομποστοποιητή, 
διότι το αλάτι είναι επιζήμιο για τους αποικοδομητές, δηλαδή τους 
οργανισμούς χάρη στους οποίους πραγματοποιείται η διαδικασία της 
κομποστοποίησης.

Φύλλα κωνοφόρων
Τα οξύληκτα φύλλα των κωνοφόρων, όπως οι συχνά απαντώμενες στην 
Ελλάδα πευκοβελόνες, έχουν όξινο pH. Εξαιτίας του όξινου χαρακτήρα 
τους, δύνανται να διαταράξουν την ισορροπία του κομπόστ μας, για αυτό 
και πρέπει να βρίσκονται σε μικρή αναλογία εντός του κομποστοποιητή ή 
και να παραλείπονται τελείως.

Φυτά άρρωστα ή προσβεβλημένα
Τα φυτά που είναι προσβεβλημένα από έντομα μπορούν να 
κομποστοποιηθούν άφοβα, δεδομένου ότι εντός του κομποστοποιητή 
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υπάρχει πλήθος θηρευτών που συνδράμουν στην καταπολέμηση 
των επιβλαβών εντόμων. Για την περίπτωση των άρρωστων φυτών 
όμως, οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί/ές. Πιο συγκεκριμένα, 
εάν τα φυτά εμφανίζουν έντονα συμπτώματα ή έχουν προσβληθεί 
από εξαιρετικά μολυσματική ασθένεια, είναι προτιμότερο να τα 
αποκλείσουμε από την οικιακή κομποστοποίηση.

Φυτά καλλιεργούμενα ποώδη
Τα καλλιεργούμενα ποώδη φυτά, δηλαδή τα φυτά που δεν απαρτίζονται 
από ξυλώδη στελέχη -όπως για παράδειγμα διάφορα αρωματικά φυτά, 
όσπρια, λαχανικά κ.ά.- συνιστούν κατάλληλο υλικό για το κομπόστ, 
αρκεί να προσέξουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, τα φυτά δεν πρέπει 
να είναι άρρωστα ή να φέρουν υπολείμματα από γεωργικά φάρμακα. 
Δεύτερον, εάν πρόκειται για φυτά επεκτατικά, δηλαδή φυτά που τείνουν 
να επικρατήσουν στο χώρο έναντι άλλων, θα ήταν φρόνιμο να μη 
συμπεριληφθούν στο σωρό του κομποστοποιητή.

Φυτόχωμα για γλάστρες
Βεβαιωθείτε ότι το φυτόχωμα που επιλέξατε για τις γλάστρες 
σας περιέχει μόνο φυσικές ουσίες πριν το χρησιμοποιήσετε στην 
κομποστοποίηση. 

Χαρτοπετσέτες
Οι περισσότερες χαρτοπετσέτες έχουν υποστεί λεύκανση ή έχουν 
χρωματιστεί με χημικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, η τοποθέτηση τους 
στον κομποστοποιητή είναι επιζήμια για τους αποικοδομητές και 
πρέπει να αποφεύγεται. Παρόλα αυτά, αν καταφέρετε να βρείτε 
χαρτοπετσέτες που δεν έχουν υποστεί χημική επεξεργασία, μπορείτε να 
τις χρησιμοποιήσετε στην κομποστοποίηση άφοβα.

Χαρτοσακούλες καφέ
Οι καφέ χαρτοσακούλες συνιστούν κατάλληλο υλικό για το κομπόστ, 
αρκεί να μην περιέχουν επιγραφές ή σχέδια με έγχρωμο μελάνι. Σε 
τέτοια περίπτωση, πριν τις βάλετε μέσα στον κομποστοποιητή σας, 
αφαιρέστε τα κομμάτια με το έγχρωμο μελάνι, καθώς είναι πολύ πιθανό 
να είναι τοξικό για τους αποικοδομητές. Εναλλακτικά, μπορείτε να τις 
ανακυκλώσετε (Michaud, 2007).
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   Εισαγωγή των υλικών

Πριν την εισαγωγή των υλικών, σκαλίστε το έδαφος κάτω από τον 
κομποστοποιητή. Κατά αυτό τον τρόπο, θα διευκολύνετε την πρόσβαση 
των αποικοδομητών (π.χ. γεωσκώληκες, μικροοργανισμοί) στο σωρό του 
κομπόστ (GIZ, 2020). Συνίσταται επίσης να προσθέσετε λίγη ποσότητα 
από έτοιμο κομπόστ -σε περίπτωση που έχετε από προηγούμενη φορά- 
στον πάτο του κομποστοποιητή σας. Έτσι, θα επισπεύσετε την έναρξη 
της αποσύνθεσης των υλικών του σωρού, δεδομένου ότι το κομπόστ 
περιέχει πολύτιμους για την κομποστοποίηση μικροοργανισμούς 
(Calmets, 2012). Κατόπιν, ξεκινήστε την εισαγωγή των υλικών 
εναποθέτοντας πρώτα ένα στρώμα «καφέ υλικών» (υλικών πλούσιων σε 
άνθρακα -ιδανικά ξερά φύλλα) πάχους 10-30cm. Το «καφέ» αυτό στρώμα 
θα διευκολύνει την αποστράγγιση (Ζαχαρίου, Ιακώβου και Κουνναμάς, 
2017 · Michaud, 2007). Συνεχίστε προσθέτοντας ανά στρώσεις «πράσινα» 
(υλικά πλούσια σε άζωτο) και «καφέ» υλικά, ανάλογα με το τι έχετε 
διαθέσιμο από τον κήπο και την κουζίνα σας. Υπενθυμίζεται ότι η
ιδανική αναλογία είναι δύο μέρη «καφέ» προς ένα μέρος «πράσινα»* 
(βλ. σελ. 18).

* Η αναλογία δεν είναι απόλυτη. Πολλοί συγγραφείς προτείνουν 3 «καφέ» προς 
1 «πράσινα» ή ακόμη και μισά-μισά. Θα πρέπει να παρακολουθείτε το σωρό σας 
τακτικά και να ρυθμίζετε την αναλογία C/N ανάλογα με τις παρατηρήσεις σας.
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Όσον αφορά τη συλλογή των οργανικών 
απορριμμάτων από την κουζίνα σας, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεση σας 
ένα μικρό δοχείο/κάδο χωρητικότητας 
4-8 λίτρων για αυτό το σκοπό. Ο κάδος 
αυτός πρέπει να αερίζεται, ούτως 
ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 
αναερόβιας αποικοδόμησης. Επίσης, 
καλό θα ήταν να διαθέτει μία λαβή για 
εύκολη μεταφορά. Μην χρησιμοποιείτε 
πλαστικές ή βιοδιασπώμενες σακούλες, 
παρά τοποθετήστε ένα κομμάτι 
εφημερίδας στον πάτο του κάδου και 
εναποθέστε πάνω σε αυτό τα οργανικά 
σας υπολείμματα (Michaud, 2007).
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   Η επιλογή του κατάλληλου κομποστοποιητή

Υπάρχουν πολλών ειδών κομποστοποιητές στο εμπόριο, διαφορετικού 
μεγέθους, υλικού κατασκευής και σχήματος. Ορίστε μερικές συμβουλές,
ώστε να επιλέξετε εκείνον που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

• Επιλέξτε το μέγεθος του κομποστοποιητή σας 
ανάλογα με τα οργανικά απορρίμματα που παράγετε. 
Για παράδειγμα, αν διαθέτετε πολυπληθή οικογένεια 
και μεγάλη αυλή, πιθανότατα τα απορρίμματά σας θα 
είναι περισσότερα από αυτά που παράγει κάποιος/α 
που μένει μόνος/η του/της ή διαθέτει μικρή αυλή 
(Calmets, 2012 · Michaud, 2007).

• Αν επιλέξετε πολύ μικρό κομποστοποιητή, τότε η 
κομποστοποίηση θα τελεστεί με αργούς ρυθμούς, 
διότι η θερμοκρασία του σωρού δεν θα μπορέσει 
να ανέβει αρκετά (Calmets, 2012 · GIZ, 2020). Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο σωρός -και κατά συνέπεια ο 
κομποστοποιητής σας- τόσο πιο πολύ ανεβαίνει η 
θερμοκρασία εντός του, γεγονός που ισοδυναμεί με 
πιο γρήγορα για εσάς αποτελέσματα (Thompson, 2007).

• Βεβαιωθείτε ότι ο κομποστοποιητής που επιλέξατε 
αερίζεται επαρκώς.

• Ξύλο ή πλαστικό; Προτιμήστε το ξύλο, καθώς 
διαθέτει καλύτερες μονωτικές ιδιότητες από το 
πλαστικό και ως εκ τούτου προστατεύει το σωρό 
σας από το πολύ κρύο ή την πολλή ζέστη. Από την 
άλλη πλευρά, κρατήστε κατά νου ότι ένας πλαστικός 
κομποστοποιητής έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
(Calmets, 2012).

• Προτιμήστε κομποστοποιητή με 
καπάκι (GIZ, 2020). 

Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας κομποστοποιητή, 
χρησιμοποιώντας παλιές παλέτες ή ακατέργαστο 
ξύλο. Στο διαδίκτυο θα βρείτε αρκετούς 
διαφορετικούς τρόπους κατασκευής για να 
επιλέξετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.



    Η θέση του κομποστοποιητή

• Τοποθετείστε τον κομποστοποιητή σας σε επίπεδο, καλά 
στραγγιζόμενο έδαφος, το οποίο πρωτίστως έχετε σκαλίσει. Μην 
τοποθετείτε τον κομποστοποιητή σας πάνω από τσιμέντο ή άλλα 
σκληρά υλικά.

• Τοποθετείστε τον κομποστοποιητή σας σε σημείο προσβάσιμο. 
Φροντίστε να μην είναι ούτε πολύ μακριά από την κουζίνα σας -διότι 
έτσι θα χάνετε χρόνο στις μετακινήσεις- ούτε όμως πολύ κοντά στο 
σπίτι σας ή στα σπίτια των γειτόνων σας, ώστε να αποφύγετε τυχόν 
δυσάρεστες οσμές.

• Σε ορεινές και ψυχρές περιοχές, επιλέξτε θέση που να τη βλέπει ο 
ήλιος, ενώ σε θερμά και ξηρά κλίματα, επιλέξτε καλύτερα ένα ημισκιερό 
μέρος.

• Βεβαιωθείτε ότι στο μέρος που θα εγκαταστήσετε τον κομποστοποιητή 
σας δεν υπάρχουν ζιζάνια.

• Αποφύγετε σημεία με πολύ αέρα.
(Calmets, 2012 · Τερζής, 2007 · Ζαχαρίου, Ιακώβου και Κουνναμάς, 2017)

Για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της κομποστοποίησης 
ως διαδικασίας, πρέπει να διασφαλίσουμε τις κατάλληλες συνθήκες 
για τους αποικοδομητές, δηλαδή τους οργανισμούς που επιτελούν την 
αποικοδόμηση των διάφορων υλικών εντός του κομποστοποιητή μας. 
Με άλλα λόγια, πρέπει να φροντίσουμε για τις κατάλληλες για αυτούς 
συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, αερισμού και pH.

Υγρασία
Το νερό είναι απαραίτητο για την επιβίωση των αποικοδομητών, για 
αυτό και πρέπει να κρατάτε πάντα υγρό το σωρό σας. Προσοχή όμως! 
Δεν πρέπει να είναι ούτε ξερός, ούτε πολύ βρεγμένος, καθώς το νερό 
σε μεγάλη ποσότητα δύναται να εκτοπίσει τον αέρα εντός του σωρού, 
εμποδίζοντας την αναπνοή των αποικοδομητών. Πραγματοποιείτε, 
λοιπόν, συχνούς ελέγχους στο σωρό σας και ποτίζετε τον ελαφρά, αν 
κρίνετε πως χρειάζεται. Επίσης, λάβετε υπόψη σας ότι η υγρασία του 
σωρού αυξάνεται με την προσθήκη υλικών πλούσιων σε άζωτο, ιδίως 

Πώς εξασφαλίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες;

30



όταν πρόκειται για υπολείμματα κουζίνας. Ακόμη, κρατήστε κατά νου ότι 
σε καιρικές συνθήκες έντονων ανέμων, υψηλής ξηρασίας και ζέστης, η 
υγρασία του σωρού σας μειώνεται πολύ πιο γρήγορα. 

Αερισμός
Δεδομένου ότι στην οικιακή κομποστοποίηση οι περισσότεροι 
αποικοδομητές είναι αερόβιοι οργανισμοί, οφείλουμε να τους 
εξασφαλίσουμε οξυγόνο. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε με το να 
ανακατεύουμε και να αναποδογυρίζουμε το σωρό ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα (περίπου μία φορά ανά δύο εβδομάδες). Για το ανακάτεμα/
αναποδογύρισμα του σωρού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δικράνι 
ή να αναζητήσετε κάποιο ειδικό εργαλείο για το ανακάτεμα του κομπόστ 
(θα βρείτε διαφόρων ειδών στο εμπόριο).

Θερμοκρασία
Αν βάλουμε το χέρι μας μέσα στο σωρό και διαπιστώσουμε ότι το 
εσωτερικό του είναι ζεστό ή ζεστό προς καυτό, όλα βαίνουν καλώς. 
Με άλλα λόγια, η υψηλή θερμοκρασία υποδεικνύει πως ο σωρός είναι 
ενεργός και οι αποικοδομητές «εργάζονται». Σε περίπτωση που ο 
σωρός δεν είναι ζεστός, μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία 
του προσθέτοντας αζωτούχα υλικά. Επιπροσθέτως, σημαντικό ρόλο 
στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σωρού παίζει η θέση του 
κομποστοποιητή. Κατά συνέπεια, είναι φρόνιμο να αποφύγετε θέσεις 
που δεν βλέπει καθόλου ο ήλιος.

pH
Προσπαθήστε να διατηρήσετε το pH του σωρού σας σχετικά ουδέτερο. 
Για να το επιτύχετε, αποφύγετε την εισαγωγή μεγάλης ποσότητας πολύ 
όξινων ή πολύ αλκαλικών υλικών (Michaud, 2007 · Τερζής, 2007).

Το κομπόστ που είναι έτοιμο μοιάζει με 
σκούρο, αφράτο χώμα και έχει μία ευχάριστη, 
γήινη μυρωδιά. Ο χρόνος ωρίμανσης του ποικίλει: 
μπορεί να κυμανθεί από 3 έως 12 μήνες περίπου. 
Ωστόσο, όσο πιο συνεπείς είστε με την εφαρμογή 
των τεχνικών διαχείρισης του κομπόστ, τόσο 
πιο γρήγορα θα έχετε στη διάθεση σας ώριμο 
κομπόστ, έτοιμο προς χρήση (Λοϊζίδης, 2014 · 
Τερζής 2007).
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   Πότε είναι έτοιμο το κομπόστ;
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Πιθανά προβλήματα και λύσεις

Τα υλικά δεν αποσυντίθενται ή αποσυντίθενται με πολύ 
αργούς ρυθμούς

Παρουσία τρωκτικών

Πιθανές αιτίες

Μεγάλη ποσότητα 
«καφέ» υλικών

Μικρός αριθμός 
αποικοδομητών

Ο σωρός είναι πολύ ξερός

Ο καιρός είναι πολύ ψυχρός

Πιθανές αιτίες

Παρουσία υλικών ζωικής 
προέλευσης (π.χ. κρέας, 
τυρί)

Προτεινόμενες Λύσεις

- Προσθέστε «πράσινα» υλικά
- Χρησιμοποιήστε έναν 
ενεργοποιητή κομποστοποίη- 
σης* με μεγάλη περιεκτικότητα 
σε άζωτο

- Προσθέστε χώμα από τον 
κήπο σας ή ώριμο κομπόστ
- Προσθέστε έναν 
ενεργοποιητή 
κομποστοποίησης

Ποτίστε ελαφρά το σωρό

Περιμένετε την αύξηση 
της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντος

Προτεινόμενες Λύσεις

-Άμεση απομάκρυνσή τους
-Αν το πρόβλημα επιμείνει, 
τοποθετήστε ένα πλέγμα στη 
βάση του κομποστοποιητή

*ενεργοποιητής κομποστοποίησης: πρόκειται για προϊόν με υψηλή συνήθως 
περιεκτικότητα σε άζωτο, που περιέχει βακτήρια και ένζυμα που θα επιταχύνουν 
την αποσύνθεση των υλικών του σωρού και κατά συνέπεια την κομποστοποίηση 
(Calmets, 2012 · Michaud, 2007).
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Άσχημη μυρωδιά

Παρουσία μικρών εντόμων (π.χ. μυγάκια)

Πιθανές αιτίες

Μεγάλη ποσότητα φυτικών 
υπολειμμάτων κουζίνας

Μεγάλη ποσότητα 
γκαζόν χλωρού (μυρωδιά 
αμμωνίας)

Ανεπαρκής αερισμός 
(μυρωδιά σάπιου αυγού)

Παρουσία ακατάλληλων 
υλικών εντός του σωρού 

Πιθανές αιτίες

Εκτεθειμένα οργανικά 
υπολείμματα κουζίνας

Προτεινόμενες Λύσεις

Προσθέστε «καφέ» υλικά

Αποφύγετε το χλωρό γκαζόν ή 
αφήστε το πρώτα να ξεραθεί 
πριν το βάλετε μέσα στον 
κομποστοποιητή σας

- Ανακατέψτε/ αναποδογυρίστε 
το σωρό
- Αν ο καιρός είναι ξηρός,  
μπορείτε να αφήσετε ανοιχτό 
το καπάκι για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα

Άμεση απομάκρυνσή τους

Προτεινόμενες Λύσεις

Κάλυψή τους με «καφέ» 
υλικά

(Michaud, 2007 · Τερζής, 2007 · Λοϊζίδης, 2014)
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Η χρήση του κομπόστ

Στο λαχανόκηπο
Ο λαχανόκηπος είναι πολύ απαιτητικός σε θρεπτικά στοιχεία, δηλαδή σε 
λίπασμα. Ωστόσο, δεν έχουν όλα τα φυτά τις ίδιες απαιτήσεις (Calmets, 
2012). Οι δύο παρακάτω πίνακες θα σας δώσουν χρήσιμες οδηγίες για 
την εφαρμογή του κομπόστ στο λαχανόκηπό σας. Κρατήστε όμως κατά 
νου ότι οι τιμές δεν είναι απόλυτες, διότι τα διάφορα κομπόστ διαφέρουν 
μεταξύ τους ως προς τη σύσταση.

Στο λαχανόκηπο το κομπόστ -ιδανικά- εφαρμόζεται την άνοιξη, αφού 
έχει ολοκληρωθεί το όργωμα/σκάψιμο του εδάφους και λίγες μέρες 
πριν τη σπορά και τη μεταφύτευση. Ενσωματώστε το κομπόστ στα 10 
πρώτα εκατοστά του εδάφους με τη βοήθεια μίας τσουγκράνας και όχι 
βαθύτερα. Αν ενσωματώσετε το κομπόστ πιο βαθιά στο έδαφος, υπάρχει 
ο κίνδυνος έκπλυσης των θρεπτικών στοιχείων πριν την αξιοποίηση τους 
από τα φυτά. Μπορείτε να εφαρμόσετε το κομπόστ στο λαχανόκηπό σας 
και το φθινόπωρο, ωστόσο καλό θα ήταν η εφαρμογή τότε να μη γίνει σε 
γυμνό από φυτά έδαφος, αλλά σε καλλιεργούμενο (Michaud, 2007).

Απαιτήσεις σε θρεπτικά 
στοιχεία

Πολύ υψηλές απαιτήσεις

Υψηλές απαιτήσεις

Μέτριες απαιτήσεις

Χαμηλές απαιτήσεις

Είδος φυτού

μελιτζάνα, αγκινάρα, σέλινο, 
κουνουπίδι, κολοκύθι, αγγούρι, 
καλαμπόκι, ντομάτα

σκόρδο, σπαράγγι, λάχανο, 
μπρόκολο, λάχανο Βρυξελλών, 
μαρούλι, πεπόνι, σπανάκι, 
πράσο, πιπεριά 

σέσκουλο, παντζάρι, καρότο, 
γογγύλι, κρεμμύδι, πατάτα, 
ραπανάκι

μπιζέλια, φασόλια, φάβα ή 
φυτά χλωρής λίπανσης (για 
ενσωμάτωση στο έδαφος)

Λαχανόκηπος
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Υψηλές 
απαιτήσεις

Μέτριες 
απαιτήσεις

Χαμηλές 
απαιτήσεις

Η εφαρμογή του κομπόστ στο λαχανόκηπο

φτωχό 
έδαφος

5-10 kg/m2

2,5-5 cm

2-5 kg/m2

1-2,5 cm

0,5-1 kg/m2

0,25-0,5 cm

μέτριας 
γονιμότητας 
έδαφος

2-5 kg/m2

1-2,5 cm

1-2 kg/m2

0,5-1 cm

   
      -

γόνιμο 
έδαφος

0,5-2 kg/m2

0,25-1 cm

0,5-1 kg/m2

0,25-0,5 cm

-

(Michaud, 2007)



Στα δέντρα και στους θάμνους
Ενισχύστε τα δέντρα και τους θάμνους σας με κομπόστ μετά από 
κλαδέματα ή όποτε κρίνετε πως το χρειάζονται. Εφαρμόστε 1kg/m2 για 
δέντρα και καλλωπιστικούς θάμνους και 2-3kg/m2 για τα οπωροφόρα 
δέντρα. Ρίξτε το κομόστ στις ρίζες περιμετρικά του κορμού και κατόπιν 
καλύψτε με ξερά φύλλα, πευκοβελόνες ή άχυρο (Τερζής, 2007 · Calmets 
2012). Συνίσταται η εφαρμογή κομπόστ και κατά τη φύτευση: προσθέστε 
το κομπόστ στην τρύπα που πρόκειται να φυτέψετε και ανακατέψτε το 
με το χώμα σε αναλογία 1 κομπόστ: 2 χώμα (Michaud, 2007).

Στο γκαζόν
Εφαρμόστε πριν τη σπορά του γκαζόν 1-2,5 εκατοστά κομπόστ (2kg- 5kg/
m2), ανάλογα με την ποιότητα του εδάφους σας (Calmets, 2012). Σε ήδη 
φυτρωμένο γκαζόν, σκορπίστε στην επιφάνεια του εδάφους μία λεπτή 
στρώση κομπόστ πάχους 1 εκατοστού περίπου (Tερζής, 2007).

Στις γλάστρες
Κατά τη φύτευση φυτών σε γλάστρες ή ζαρντινιέρες, ανακατέψτε 
το κομπόστ με το φυτόχωμα που χρησιμοποιείτε. Προσοχή όμως! Το 
κομπόστ δεν πρέπει να υπερβαίνει το 33% στο μίγμα (Michaud, 2007).
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