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Οικιακι Κομποςτοποίθςθ 

Παράγουμε Κομποςτ ςτο Σπίτι μασ 

 
Η κομποςτοποίθςθ ι εδαφοποίθςθ, αποτελεί μια 

φυςικι διεργαςία,είναι υπεφκυνθ για τθν ανακφκλωςθ τθσ 
οργανικισ φλθσ και των κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτο ζδαφοσ. 
Κατά τθν διεργαςία αυτι πολφπλοκεσ οργανικζσ ενϊςεισ που 
αποτελοφν τα φφλλα, τα κλαδιά και 
άλλαοργανικάαπορρίμματα, αποικοδομοφνται ςε 
απλοφςτερεσ ενϊςεισ και μορφζσ οι οποίεσ μποροφν να 
προςλθφκοφν ευκολότερα από τα φυτά. Η διαδικαςία αυτι 
ςυμβαίνει κακθμερινά ςτο φυςικό περιβάλλων. τισ αςτικζσ 
όμωσ περιοχζσ θ διαδικαςία αυτι είναι ελάχιςτθ ζωσ και 
ανφπαρκτθ, κακϊσ τα οργανικάαπορρίμματα όπωσ 
αποφάγια, κλαδζματα και άλλαβίο-αποικοδομιςιμα υλικά 
καταλιγουν ςτουσ κάδουσ απορριμμάτων και από εκεί ςτισ 
χωματερζσ ι ακόμα χειρότερα καίγονται. Σο Εργοςτάςιο 
Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ και Κομποςτοποίθςθσ του Νομοφ 
Χανίων αποτελείπρότυπο για τον Ελλθνικό Χϊρο, κακϊσ είναι 
το πρϊτο εργοςτάςιο που από τθν αρχι τθσ λειτουργίασ του 
ανακτά μζροσ των βιοαποικοδομιςιμων απορριμμάτων από 
τα κοινά απορρίμματα (πράςινο κάδο ) και το μετατρζπει ςε 
κόμποςτ (εδαφοβελτιωτικό). υμβάλλει με αυτόν τον τρόπο 
ςτθν εκτροπι μεγάλων ποςοτιτωνπολφτιμων κρεπτικϊν 
ςτοιχείων και οργανικισ ουςίασ από τισ χωματερζσ και τα 
επιςτρζφει ςτα Κρθτικά εδάφθ που το ζχουν τόςο πολφ 
ανάγκθ. 

Η κομποςτοποίθςθ όπωσ και πολλζσ  φυςικζσ 
διεργαςίεσ αποτελεί μια εφκολθ και αςφαλι διεργαςία θ 
οποία μπορεί άνετα να πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο μασ, από 
εμάσ του Ίδιουσ. Μασ παρζχει,μζςα ςε μικρό χρονικό 
διάςτθμα υπολογίςιμεσ ποςότθτεσ κόμποςτ, για τα φυτά μασ 
το οποίο μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ςτο κιπο μασ.  
Οφτωσ θ άλλωσ είναι μια διεργαςία που τθν ζκαναν και οι 
παπποφδεσ μασ αν κυμάςτε, όλα τα αποφάγια και τα 
οργανικά απορρίμματα ι τα ζδιναν  ςτα ηϊα ι τα αφιναν ςε 
ςωροφσ ςε κάποιο ςθμείο του κιπου τουσ ι και ςε λάκκουσ, 
να μετατραποφν ςε χϊμα και με αυτό να λιπάνουν τα φυτά 
τουσ. 

Όταν εφαρμόηουμε τθν κομποςτοποίθςθ ςτο ςπίτι 
μασ, ςτα διάφορα οργανικά υπολείμματα τθσ κουηίνασ, ςτα 
φφλλα και τουσ κλαδίςκουσ των δζντρων του κιπου μασ, ςτο 
χόρτο που κόψαμε από το γκαηόν, ςτα χόρτα που 
ςυγκεντρϊςαμε κατά το ξεχορτάριαςμα του κιπου μασ κ.α., 
μζςα ςε μία ςυγκεκριμζνθ καταςκευι, τότε όλθ αυτι τθ 
διαδικαςία τθ λζμε «οικιακι κομποςτοποίθςθ». Σθν 
διαδικαςία αυτι, μποροφμε να τθ κάνουμε ςτον κιπο μασ ι 
ακόμθ ςτθν ταράτςα και το μπαλκόνι μασ. 

 
Καταςκευζσ και μζςα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ: 

Σθν οικιακι καταςκευι μποροφμε να τθν κάνουμε ςε 
μία μικρι καταςκευι από τςιμεντόλικουσ, ςε μία γωνία του 
κιπου μασ, ι ςε ζνα ξυλοκιβϊτιο από ςανίδια και καδρόνια ι 
ςε μια καταςκευι από ςυρματόπλεγμα, ι τζλοσ, ςε ζτοιμουσ 
κομποςτοποιθτζσ που υπάρχουν ςτο εμπόριο. Βαςικι 
απαίτθςθ όλων αυτϊν των καταςκευϊν είναι να επιτρζπουν 

το πζραςμα του αζρα ςτο εςωτερικό τουσ, για τον αεριςμό 
των κομποςτοποιθμζνων υλικϊν. Οι καταςκευζσ που 
μποροφμε να κάνουμε μόνοι μασ προςφζρονται κυρίωσ για 
τθν κομποςτοποίθςθ ςτον κιπο μασ, ενϊ οι κομποςτοποιθτζσ 
του εμπορίου προςφζρονται περιςςότερο για τισ ταράτςεσ ι 
το μπαλκόνι μασ, αφοφ εξαςφαλίηουν καλφτερθ κακαριότθτα. 

 
Καδοι Οικιακισ Κομποςτοποίθςθσ, Ιδιοκαταςκευζσ. 

 

 
 

Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ εμπορίου 

 
 
Τι όμωσ ςυμβαίνει κατά τθν διάρκεια τθσ κομποςτοποίθςθσ. 

Κατά τθν κομποςτοποίθςθ βακτιρια, μφκθτεσ και 
άλλοι μικροοργανιςμοί, πολλαπλαςιάηονται και τρζφονται 
από τα οργανικά απορρίμματα, διαςπϊντασ τισ πολφπλοκεσ 
οργανικζσ ενϊςεισ ςε απλοφςτερεσ,εφκολααπορροφθμζνεσ 
από τα φυτά. 
Τι χρειάηονται οι Μικροοργανιςμοί για να δράςουν; 

‘Όπωσ και ο άνκρωποσπου δεν μπορεί να επιβιϊςει χωρίσ 
φαγθτό, νερό, και αζρα,άλλα οφτε ςτο πολφ κρφο ι ηζςτθ, 
ζτςι και οι μικροοργανιςμοίγια να επιβιϊςουν και να 
δράςουν χρειάηονται κατάλλθλεσςυνκικεσ , κερμοκραςίασ , 
υγραςίασ και αεριςμοφ.   

1. Τροφι 
Βαςικι απαίτθςθ για να επιβιϊςει και να τραφεί ζνασ 

οργανιςμόσ είναι θ τροφι, για τουσμικροοργανιςμοφσ που 
πραγματοποιοφν τθν κομποςτοποίθςθ,αποτελοφντα 
οργανικά υπολείμματα τα οποία είναι πλοφςια ςε άηωτο και 
άνκρακα. Επακόλουκα τα υλικά που μποροφμε να 
οδθγιςουμε για κομποςτοποίθςθ παρουςιάηονται 
παρακάτω. 

 Λαχανικά, χορταρικά, φροφτα (ωμά ι βραςμζνα).  
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 Τπολείμματα από ςαλάτεσ, αφοφ ςτραγγιςτοφν τα υγρά.  

 Φυτικά υπολείμματα όπωσ ξερά φφλλα, βλαςτοί, κομμζνο 
γκαηόνκ.λπ.  

 τάχτθ,απότηάκι.  

 Σςόφλια αυγϊν.  

 Χαρτιά κουηίνασ (ρολό κουηίνασ, χαρτοπετςζτεσ, μαλακζσ 
χάρτινεσςακοφλεσ).  

 Πριονίδι (ιδιαίτερα εάν είναι πολφ υγρό το κόμποςτ και 
κζλουμε ζνα μείγμα πιο ιςορροπθμζνο και με μεγαλφτερο 
αεριςμό).  

 Τπολείμματα βοτάνων από ροφιματα και κατακάκια 
καφζ ι καιφίλτραγαλλικοφκαφζ.  

 Οργανικά λιπάςματα, όπωσ καςτανόχωμα, φυλλόχωμα 
κ.λπ.).  

2. Υγραςία  
Για να γίνει θ κομποςτοποίθςθ των υλικϊν, είναι 

απαραίτθτο τα υπολείμματα να ζχουν τθν απαιτοφμενθ 
υγραςία (60% του βάρουσ τουσ να είναι νερό) και τον 
απαιτοφμενο αζρα (οξυγόνο). Η υγραςία εξαςφαλίηεται με 
τθν προςκικθ νεροφ, όταν δοφμε ότι τα υλικά μασ ζχουν 
ξερακεί και ο αζρασ (οξυγόνο), με τθν αναμόχλευςθ του 
υλικοφ. 

Η υγραςία είναι κανονικι όταν ςφίγγοντασ ςτο χζρι μασ μια 
μικρι ποςότθτα υλικϊν, το χζρι μασ υγραίνεται αλλά δεν 
βγάηει νερό. Η αναμόχλευςθ πρζπει να γίνεται όταν 
διαπιςτϊςουμε ότι ζχει κατακακίςει το υλικό μασ και κατά 
τθν ανατάραξι του ζχει μια ςχετικι δυςάρεςτθ οςμι. Για τθν 
αποφυγι τθσ ξιρανςθσ των κομποςτοποιθμζνων υλικϊν  
καλό είναι ο κομποςτοποιθτισ να τοποκετείται ςε ςκιερό 
μζροσ. 

3. Αζρασ 
Οι μικροοργανιςμοί για να καταναλϊςουν τον απαιτοφμενο 

άνκρακα που υπάρχει ςτα απορρίμματα, χρειάηονται οξυγόνο 
ϊςτε να δϊςουν CO2 το οποίο είναι άοςμο. 

Αντίκετα χωρίσ οξυγόνο ο άνκρακασ μετατρζπεται ςε 
μεκάνιο, το οποίο είναι εφφλεκτο, μυρίηει δυςάρεςτα και 
αποτελεί, ζνα από τα ποιο δραςτικά αζρια που ςυμβάλλουν 
ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου. 

Η ρφκμιςθ του αζρα ςτα υλικά μασ γίνεται κατά το 
ανακάτεμα των υλικϊν. 

4. Θερμοκραςία 
Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που ςυμβάλλει αποτελεςματικά 

ςτθ γριγορθ κομποςτοποίθςθ είναι θ ανάπτυξθ υψθλισ 
κερμοκραςίασ (γφρω ςτουσ 60

ο
C) μζςα ςτα 

κομποςτοποιθμζνα υλικά. Για να ςυμβεί αυτό κα πρζπει ο 
κομποςτοποιθτισ να είναι κερμαινόμενοσ ι θ ποςότθτα των 
υπολειμμάτων να είναι μεγαλφτερθ από 0,5 m

3
, ϊςτε τα 

εξωτερικά ςτρϊματα των υλικϊν να κερμομονϊνουν  τα 
εςωτερικά και θ ελευκεροφμενθ  κερμότθτα κατά τθν 
βιοαποδόμθςθ, να ανεβάηει τθ κερμοκραςία ςτο εςωτερικό 
του κομποςτοποιθτι. Με τθν αναμόχλευςθ, τα εξωτερικά 
ςτρϊματα ζρχονται ςτο εςωτερικό και κομποςτοποιοφνται 
και αυτά. 
Κριτιρια ολοκλιρωςθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ 

Κάτω από κανονικζσ ςυνκικεσ υγραςίασ , οξυγόνου 
και κερμοκραςίασ, θ ταχεία φάςθ τθσ κομποςτοποίθςθσ 

ολοκλθρϊνεται ςε δφο (2) μινεσ περίπου. Κριτιριο τθσ 
ολοκλιρωςθσ αυτισ τθσ φάςθσ είναι όταν μετά τθν 
αναμόχλευςθ του υλικοφ θ κερμοκραςία παραμζνει ςε 
χαμθλά επίπεδα . Ακόμθ το υλικό που απομζνει να είναι 
ςκοφρου χρϊματοσ και να κρυμματίηεται εφκολα με το χζρι.  
Μετά τθν ταχεία φάςθ τθσ κομποςτοποίθςθσ , το κόμποςτ 
που ζχει προκφψει, για να είναι ζτοιμο προσ χριςθ , 
απαιτείται να περάςει και τθν φάςθ τθσ ωρίμανςθσ, θ 
διάρκεια τθσ οποίασ είναι άλλοι δφο(2) μινεσ περίπου .Κατά 
τθν φάςθ αυτι και για να ξαναχρθςιμοποιθκεί ο 
κομποςτοποιθτισ , το κόμποςτ που είναι πολφ μικρότερο ςε 
όγκο από τον όγκο των αρχικϊν υλικϊν (περίπου το 40%) 
μπορεί να μπει ςε ζνα απλό κιβϊτιο ι να γίνει ζνασ ςωρόσ ςε 
μία γωνία του κιπου μασ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ ωρίμανςθ 
του . Ζνασ απλόσ τρόποσ για να δοφμε αν το κόμποςτ είναι 
ϊριμο, είναι να βάλουμε ςε ζνα μικρό κφπελλο κόμποςτ και 
ςε αυτό να ςπείρουμε λίγουσ ςπόρουσ κάρδαμου ι 
τομάτασ.Αν αυτοί οι ςπόροι φυτρϊςουν και τα φυτά είναι 
πράςινα , τότε το κόμποςτ είναι ϊριμο και ζτοιμο προσ 
χριςθ.  
Εφαρμογι του κόμποςτ: 
Σο κόμποςτ που παραςκευάηουμε μποροφμε να το 
χρθςιμοποιιςουμε ωσ ακολοφκωσ: 

A. ε ζναν οικογενειακό κιπο, για τθν καλλιζργεια 
λαχανικϊν , μπορεί να προςτεκεί ςτο ζδαφοσ, ςτθν 
αναλογία 5 ζωσ 10 λίτρων ανά τετραγωνικό μζτρο. Η 
διαδικαςία προςκικθσ του ςτο ζδαφοσ κα πρζπει να 
ακολουκιςει τα παρακάτω βιματα: 

 Αν το ζδαφοσ είναι ςτεγνό, πρζπει πρϊτα να 
ποτιςτεί καλά 

 Μετά από λίγεσ θμζρεσ, όταν μπορεί να ςκαφτεί, το 
ςκάβετε ςε ζνα βάκοσ ςφρω ςτα 15-20cm 

 Προςκζτουμε το κόμποςτ ςε όλθ τθν επιφάνεια που 
κζλουμε να καλλιεργιςουμε, ςτθν παραπάνω 
αναλογία (5-10 λίτρα/m

2
)  

 Επαναλαμβάνουμε το ςκάψιμο για τθν καλι 
ενςωμάτωςθ του κόμποςτ ςτο ζδαφοσ 

 Μετά από λίγεσ θμζρεσ μποροφμε να 
εγκαταςτιςουμε τα λαχανικά φυτά 

 Ακολουκεί αμζςωσ μετά το κανονικό πότιςμα 
B. τθν παραςκευι υποςτρϊματοσ για τθν ανάπτυξθ  

καλλωπιςτικϊν φυτϊν γλάςτρασ, μαηί με άλλα υλικά, 
ςτθν ακόλουκθ αναλογία : 

 Κομποςτ : 2 λίτρα ( περίπου 30% κατ’ όγκο ). 

 Σφρφθ ξανκιά : 3 λίτρα ( περίπου 30% κατ’ όγκο ). 

 Περλίτθσ ι άμμοσ :1 λίτρο ( περίπου 30% κατ’ όγκο ). 

 φνκετο λίπαςμα : 8 γραμμάρια . 

 
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτο 

διαδίκτυο, ή ςε βιβλία ςχετικά με την Οικιακή 
Κομποςτοποίηςη. 

 


