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Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Νίθνο Καηζόο 



Τι είναι η κομποζηοποίηζη 
 
Η κομποζηοποίηζη είλαη κηα θπζηθή δηαδηθαζία ε νπνία 
κεηαηξέπεη ηα νξγαληθά πιηθά (άξα θαη ηα ζθνππίδηα πνπ 
πεξηέρνπλ νξγαληθά πιηθά) ζε κηα πινύζηα ζθνύξα νπζία. 
Απηή ε νπζία ιέγεηαη θνκπόζη ή ρνύκνπο ή 
εδαθνβειηησηηθό. 
 
Η θνκπνζηνπνίεζε είλαη έλαο πνιύ άκεζνο θαη ζεκαληηθόο 
ηξόπνο πξόιεςεο θαη ανακύκλωζης. Έρεη ππνινγηζηεί όηη 
ην 35% ησλ νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ κπνξνύλ λα 
θνκπνζηνπνηεζνύλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σκόρδα 
Διαδικαζία κομποζηοποίηζης 
 
Σα βαθηήξηα, νη κύθεηεο θαη άιια κηθξόβηα είλαη νη 
"εξγάηεο" ηεο θνκπνζηνπνίεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
θνκπνζηνπνίεζεο, απηά ηα κηθξόβηα απνηθνδνκνύλ ηα 
νξγαληθά πιηθά ηνπ ζσξνύ – ηα νξγαληθά ζθνππίδηα.  
 
Σν ηειηθό απνηέιεζκα είλαη ην θνκπόζη (πινύζην, 
ζθνύξν θαη άνζκν) πνπ απνηειεί εδαθνβειηησηηθό γηα 
ηνλ θήπν.  
 
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θνκπνζηνπνίεζε  
ρξεηάδνληαη: 
 
- Οξγαληθό κίγκα πιηθώλ (ζε ζσζηέο αλαινγίεο) 
- Αεξηζκόο 
- Ειεγρόκελε κέγηζηε δπλαηή ζρεηηθή πγξαζία 
- Μηθξό κέγεζνο πιηθώλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Καταςκευάςαμε ζνα κομποςτοποιθτι, για να ανακυκλώνουμε το 
οργανικό κλάςμα των ςκουπιδιών του ςχολείου μασ (κλαδζματα, 
φλοφδεσ από φροφτα, φφλλα κτλ) 



Σα υλικά καταςκευισ του κομποςτοποιθτι μασ 

Υλικά: 
 
1) ύξκα (κηθξό κάηη) κήθνπο 1,20 κ. πιάηνπο 1,60-1,70 κ. 
 
2)  2-3 παζζάινπο  ύςνπο 1,20 κ. 
 
3) σιήλαο (ηξππεκέλνο)  ύςνπο 1,20 κ. 
 
4) ύξκα (γηα λα δέζνπκε ην ζύξκα θαη ηνπο παζζάινπο) 
 
 



Περιγραφι καταςκευισ 

Δέζακε ην ζύξκα ζε έλαλ θύιηλδξν θαη ην ζηεξεώζακε θαιά 
ζην έδαθνο. Έπεηηα, ηνπνζεηήζακε  έλα ζσιήλα κε ηξύπεο 
ζην θέληξν ηεο θαηαζθεπήο, πξνθεηκέλνπ λα αεξίδνληαη ηα 
νξγαληθά απόβιεηα πνπ ζα ηνπνζεηνύζακε κέζα, κηαο θαη ε 
θνκπνζηνπνίεζε απνηειεί κηα αεξόβηα δηαδηθαζία. 



Λόγοι επιλογισ αυτισ τθσ καταςκευισ 

Η ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή δνπιεύεη θαιά, γηαηί, παξόιν πνπ 
είλαη απιή, επηηξέπεη ηελ νμπγόλσζε ησλ νξγαληθώλ πιηθώλ. 
Απηό γίλεηαη, γηαηί ηα νξγαληθά ζθνππίδηα αεξίδνληαη από κέζα  
θαη από έμσ ράξε ζηνλ ζσιήλα πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην 
θέληξν.  



Οδθγίεσ, βοθκιματα,ενθμζρωςθ 

Σν θαιό θνκπόζη δελ πθίζηαηαη κεηαβνιέο ζε ζηαζεξέο  
ζπλζήθεο θαη είλαη γόληκν. Πεξηέρεη θώζθνξν, άδσην ,  
Κάιην, καγλήζην θηι. 
 
1)Αλαθαηεύνπκε θάζε 6 εβδνκάδεο  
 
2)Υξεζηκνπνηνύκε θιαδηά ζηε βάζε (άκα έρνπκε) 
 
3)Πνηίδνπκε θάζε 3 εβδνκάδεο 
 

4)Αναλογία: Πράζινα : καθέ = 1:3 



Επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων 

1)Αλ ν ζνξόο είλαη πνιύ μεξόο: 
 Πξνζθέξνπκε επηπιένλ λεξό ή θνκκέλν γξαζίδη. 
 
2)Αλ ν ζνξόο κπξίδεη άζρεκα: Αλαθαηεύνπκε θαιά. 
 Πξνζζέηνπκε θαθέ πιηθά. Ρίρλνπκε αζβέζηε. 
 
3)Αλ ππάξρνπλ έληνκα ηξηγύξσ: 
 θεπάδνπκε ην ζνξό κε εθεκεξίδεο 
 
4)Παξνπζία αξνπξαίσλ: 
 θεπάδνπκε ηνλ ζνξό κε θαπάθη θαη ζύξκαηόπιεγκα. 



Κατθγορία: Πράςινα (πλοφςια ςε άηωτο) 

Πξάζηλα θύιια, θνκκέλν γξαζίδη, ινπινύδηα 
Τπνιείκκαηα θξνύησλ θαη ιαραληθώλ 
Τπνιείκκαηα θαη θίιηξα θαθέ θαη θαθειάθηα ηζαγηνύ 
Θξπκκαηηζκέλα ηζόθιηα απγώλ 
Αιεύξη 
Δεκεηξηαθά 
Ρύδη 
σκί 
 
 



Κατθγορία: καφζ (πλοφςια ςε άνκρακα) 

Κίηξηλα θύιια 
Πξηνλίδη κε επεμεξγαζκέλνπ μύινπ 
Άρπξν 
Σεκαρηζκέλν ραξηί, ραξηόλη, ραξηνπεηζέηεο (ζε κηθξέο 
πνζόηεηεο) 
Σεκαρηζκέλα θιαδηά 
ηάρηε κε επεμεξγαζκέλνπ μύινπ (ζε κηθξέο πνζόηεηεο) 
Κνπξηά δώσλ 



Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


