
Σχήμα 3. Κάθετη τομή σωρού κομπόστ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
 
*Ανακάτεμα κομπόστ 
Θεωρείται αναγκαίο το ανακάτεμα του σωρού όταν: 
1. υπάρχει υπερβολική υγρασία 
2. έχει δυσάρεστη μυρωδιά 
3. όταν τα υλικά έχουν στεγνώσει και το κομπόστ είναι στεγνό 
 
*Συντήρηση κομπόστ 
α. σκέπασμα σωρού 
β. φύτευση του σωρού στην επιφάνειά του 
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Φτιάξτε 
 το δικό σας 

οργανικό λίπασμα!  
(κομπόστ) 

 
παρουσιάζει 

η 
Γεωπόνος T.E. 

 
Χαρίκλεια Μινώτου 

 
 
 

 Σάββατο 15 Ιουνίου     ώρα 17:00-18:00 
 Κυριακή  16 Ιουνίου     ώρα 13:00-14:00 

     (Στον εξωτερικό χώρο της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ) 

 



Κ Ο Μ Π Ο Σ Τ 
 
Κομπόστ  (compositum = σύνθετο) λέγεται το βελτιωτικό του εδάφους που 
αποτελείται και παρασκευάζεται  από μείξη υλικών φυτικής και ζωικής προέλευσης 
καθώς και ανόργανων υλικών. 
 
*Γιατί το χρησιμοποιούμε; 
Για να βελτιώσουμε τη δομή και τη γονιμότητα του εδάφους. 
 
ΥΛΙΚΑ 
 
*Τι υλικά χρησιμοποιούμε; 
α. κοπριά ζώων 
β. άλλα υλικά ζωικής προέλευσης: 
-κόκαλα ζώων σε σκόνη 
-τσόφλια αυγών θρυμματισμένα 
-αποξηραμένο αίμα σε σκόνη 
γ. φυτικά υπολείμματα: 
φύλλα, κοτσάνια (τεμαχισμένα), κλαδιά, φλούδες, ρίζες, στελέχη, φυτικά 
υπολείμματα κουζίνας 
δ. άλλα υλικά: 
στάχτες, σκόνη ασβέστη, φύκια θαλάσσης (πλυμένα), πριονίδια, στέμφυλα 
σταφυλιών, υπόλοιπα από επεξεργασία ελιάς (ελαιόφυλλα, λιοκόκι, υγρά 
υπολείμματα αραιωμένα). 
 
*Πρόσθετα υλικά στο κομπόστ: 
ώριμο κομπόστ, χώμα από δάσος πλατύφυλλων μαζί με φύλλα, σκόνη πετρωμάτων, 
σκόνη από φύκια, 
αρωματικά βότανα 
 
*Τι υλικά δεν 
χρησιμοποιούμε; 

 λάδια,  
 λίπη,  
 μαγειρεμένα    
φαγητά, 
 κρέατα, 
 τυριά, 
 πλαστικά                            

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
*Παρασκευή κομπόστ: 
1. συγκέντρωση υλικών 
2. σχηματισμός σωρού σε ειδική κατασκευή ή σε μέρος με «ζωντανό » έδαφος, 

αποφεύγονται περιοχές με υγρασία 
3. εξασφάλιση του αερισμού του κομπόστ (τοποθέτηση στη βάση καθώς και στη 

βάση του σωρού κλαδιών, τούβλων, σωλήνων) 
4. ανάμιξη υλικών 
5. επικάλυψη του σωρού με στρώμα εδάφους 10cm, ή με άλλα υλικά πχ. σανό, 

φύλλα, φύτευση κηπευτικών 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 *Χρόνος παρασκευής 
Συνήθως απαιτούνται γύρω στις 60 ημέρες. 
Γενικά το κομπόστ θεωρείται «ώριμο» όταν έχουν αποδομηθεί όλα τα υλικά, έχουν 
τη μορφή σκόνης και είναι απολύτως άοσμο. Σχήμα 1. Διάφορες κατασκευές για την συγκέντρωση οργανικών 

υπολειμμάτων κουζίνας σ’ένα κήπο 

Σχήμα 2. Σχηματισμός σωρού κομπόστ σ’ένα κήπο. Αρχικά τεμαχίζουμε τα υλικά (όσα 
χρειάζεται). Μετά ανακατεύουμε και διαμορφώνουμε τα πρώτα στρώματα, κάνουμε τις 
διάφορες προσθήκες και καταβρέχουμε. Συνεχίζουμε το ίδιο με άλλα στρώματα και 
τελικά ο σωρός είναι έτοιμος για να τον σκεπάσουμε. 


