Τοποθέτηση
του
Κομποστοποίησης

Κάδου

Οικιακής

Ιδανικά θα πρέπει να τοποθετήσετε τον κάδο
οικιακής κομποστοποίησης σε ένα ηλιόλουστο
σημείο στον κήπο σας, στο έδαφος (άμεση
επαφή με το χώμα), σε μέρος που μπορείτε να
τον γεμίζετε και να τον αδειάζετε με ευκολία.
Ο λόγος που πρέπει να τοποθετήσετε τον κάδο
σας στο χώμα είναι ότι επιτρέπει στους
ευεργετικούς μικροοργανισμούς που ζουν στο
έδαφος να εισέλθουν στον κάδο σας και να
διασπάσουν τα βιοαπόβλητα σας. Επίσης
βοηθάει στον καλύτερο αερισμό και στην
αποστράγγιση

του

κάδου,

και

τα

δύο

σημαντικά για την επιτυχή κομποστοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
ΔΙΑΔΥΜΑ, 6ο χλμ. Κοζάνης – Πτολεμαΐδας
Τ.Θ. 155 Τ.Κ. 50 100
ΤΗΛ: 2461045531/3 FAX: 2461045532
Email: info@diadyma.gr

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτή τη δημοσίευση δεν
αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
συμμετεχουσών χωρών και της διαχειριστικής αρχής

Σύντομες οδηγίες
για την
Οικιακή Κομποστοποίηση

Τι βάζουμε στον Κάδο!!

Τι ΔΕΝ βάζουμε στον κάδο!!

Φλούδες από Φρούτα και Υπολείμματα από
Λαχανικά
Υπολείμματα από Σαλάτες (στραγγίζουμε
τα λάδια)
Υπολείμματα Φαγητών από Όσπρια,
Λαχανικά, Ζυμαρικά (στραγγίζουμε λάδια,
λίπη)
Κατακάθια από Καφέ, Κακάο, Τσάι, άλλα
Αφεψήματα (με ή χωρίς φίλτρα)
Ξηροί Καρποί, Τσόφλια από Αυγά (όχι
ολόκληρα αυγά)
Ξερό Ψωμί (όχι φρέσκο), Μπισκότα
Πράσινα Φύλλα, Γκαζόν, Αγριόχορτα
Ξερά
Φύλλα,
Γκαζόν,
Αγριόχορτα,
Κλαδάκια, Ροκανίδια, Κοτσάνια, Άχυρο
Στάχτη από
ξύλου/πέλλετ

τζάκια

και

καυστήρες



Λάδια, Λίπη, Βούτυρα



Κρεατικά, Κόκκαλα, Ψαρικά



Γαλακτοκομικά



Πάστες/Τούρτες/Σοκολάτες



Φλούδες από Λεμόνια



Πορτοκάλια & Μανταρίνια



Χαρτιά Υγείας, Πάνες Μωρών, Περιοδικά



Πλαστικές & Μεταλλικές Συσκευασίες

Αποφεύγουμε να ρίχνουμε:
Χαρτάκια/ Χαρτοπετσέτες/ Χαρτί Κουζίνας, (Αν
πέσουν ορισμένα δεν πειράζει)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
 Τεμαχίστε τα μεγάλα
επιταχύνεται
η
κομποστοποίησης.

υλικά, για να
διαδικασία

 Η ιδανική αναλογία είναι 2 μέρη καφέ ( )
υλικών, με 1 μέρος πράσινων ( ) υλικών.
 Ανακατέψτε τουλάχιστον 1 φορά την
εβδομάδα, για να αερίζεται το υλικό.
 Το μείγμα πρέπει να είναι σχετικά ζεστό
(40οC) και υγρό (να μην στάζει). Αν είναι
πολύ υγρό, προσθέστε καφέ υλικά. Σε
περιόδους ζέστης, καταβρέξτε το λίγο. Αν
είναι κρύο, προσθέτουμε πράσινα υλικά.
 Αν έχετε χώρο, φτιάξτε σωρό από πράσινα
υλικά (φύλλα, γκαζόν, χόρτα) δίπλα στον
κάδο και μην τα τοποθετείται όλα
απευθείας στον κάδο, αλλά με τη σωστή
αναλογία.

 Το κομπόστ δεν πρέπει να μυρίζει άσχημα
(είναι
έτοιμο
όταν
έχει
οσμή
φυτοχώματος).
 Μπορείτε
να
αναμειγνύεται
έτοιμο
κομπόστ για επικάλυψη των υλικών που
ρίχνουμε καθημερινά στον κάδο, για
ταχύτερη αποδόμηση.
 Είναι απαραίτητη η προσθήκη υλικών με
σωστές αναλογίες και η τακτική φροντίδα
– παρακολούθηση του κάδου, τις πρώτες 68 εβδομάδες εφαρμογής.
 Αν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες,
θα είναι έτοιμο σε 5-7 μήνες.

