
 

Κομποστοποίηση 

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια 

πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή χούμους ή εδαφοβελτιωτικό.Η 

κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος πρόληψης και ανακύκλωσης. 

Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν.  

Το compost είναι ένα προϊόν με μεγάλη γεωργική αξία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα οργανικό λίπασμα 

με εδαφοβελτιωτικές ικανότητες. Όταν προστεθεί στην καλλιέργεια δεν ανταγωνίζεται το άζωτο με τα 

φυτά, είναι απαλλαγμένο δυσοσμιών. Τα compost περιέχουν συνήθως 2% άζωτο, 0.5-1 % φώσφορο και 

περίπου 2 % κάλιο.  

Υπάρχουν δύο τύποι κομματοποίησης  

1. Συστήματα κλειστού τύπου. Είναι συστήματα στα οποία τα τεμαχισμένα υλικά προωθούνται σε 

βιοαντιδραστήρες όπου μετά την επεξεργασία τους οδηγούνται σε συστήματα ανοιχτού τύπου για 

περεταίρω σταθεροποίηση. Είναι οικονομικά συμφέρουσες μόνο για βιομηχανικές μονάδες.  

2. Συστήματα ανοιχτού τύπου. Είναι συστήματα καταλληλότερα για μικρές μονάδες και για 

μεμονωμένους παραγωγούς. Χωρίζονται σε συστήματα με δυναμικό αερισμό και σε συστήματα με 

στατικό αερισμό. Στα συστήματα ανοιχτού τύπου τα ψιλοτεμαχισμένα υλικά στοιβάζονται είτε σε 

σωρούς είτε σε γραμμές πρισματικής διατομής. Οι σωροί αυτοί αναδεύονται περιοδικά και μετά από 3 - 

5 μήνες όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

Η διαδικασία της κομποστοποίησης για να ολοκληρωθεί περνά από τέσσερις φάσεις.  

Η πρώτη φάση είναι η φάση της αποικοδόμησης. Δραστηριοποιούνται κυρίως τα βακτήρια και αρχίζουν 

οι αποικοδομήσεις των εύκολα διασπώμενων ουσιών. Σ’ αυτή τη φάση έχουμε μεγάλη αύξηση της 

θερμοκρασίας που μπορεί να φτάσει τους 60 °C-65 °C ή και περισσότερο.  

Σύντομα η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 50 °C και σηματοδοτεί την είσοδο στη δεύτερη φάση του 

μετασχηματισμού. Η θερμοκρασία παραμένει για μεγάλο διάστημα μεταξύ 45 ° C και 30 ° C, ενώ οι 

μύκητες αναλαμβάνουν τον πρωτεύοντα ρόλο στη διάσπαση των πιο σταθερών ουσιών (ημικυτταρίνες, 

κυτταρίνες).  

Με την πάροδο 2- 3 μηνών, όταν η θερμοκρασία κατέλθει κάτω από τους 30 °C ξεκινά η τρίτη φάση της 

οικοδόμησης, κατά την οποία οικοδομούνται οι χουμικές ενώσεις (χουμικά, φουλβικά οξέα, χουμίνη). 

Εισέρχονται στον σωρό έντομα, αραχνοειδή και ο κόκκινος γαιοσκώληκας (Eisenia foetida) του οποίου ο 

ρόλος είναι σημαντικός στην παραγωγή των σταθερών χουμικών ενώσεων.  

Στην τελευταία φάση της σταθεροποίησης, εξισώνεται η θερμοκρασία του σωρού με αυτή του 

περιβάλλοντος. 

 



Η ποιότητα του compost εξαρτάται κυρίως από την πρώτη ύλη και από την σωστή διαδικασία της 

κομποστοποίησης. Τα compost χρησιμοποιούνται με δύο τρόπους στη γεωργική πρακτική. Ο ένας είναι 

για τη βελτίωση των καλλιεργούμενων εδαφών και ο άλλος για τη παρασκευή υποστρωμάτων για την 

ανάπτυξη κηπευτικών και ανθοκομικών φυτών. Η προσθήκη ώριμου compost στο έδαφος έχει θετικά 

αποτελέσματα λόγω της αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους, το οποίο σημαίνει βελτίωση 

ορισμένων φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών του όπως το πορώδες, η υδατοικανότητα, η σχέση 

νερού / αέρα, το pH, η διαθέσιμη ποσότητα θρεπτικών στοιχείων κ.ά. 

 

Tα παρακάτω οργανικά υπολείμματα είναι άφθονα σε επαρχιακές περιοχές και μπορούν να 

κομποστοποιηθούν.  

 Υπολείμματα καλλωπιστικών φυτών (κλαδιά, βλαστοί).  

 Διάφορα αγριόχορτα 

 Φύλλα.  

 Χώμα από γλάστρες (όταν ανανεώνεται το χώμα των φυτών σας).  

 Κλαδιά δένδρων και θάμνων. 

 Κομμένο γρασίδι από χλοοτάπητες.  

 Υπερώριμα ή χαλασμένα φρούτα.  

 Τσόφλια από αυγά.  

 Υπολείμματα του καφέ (με τα φίλτρα) και υπολείμματα τσαγιού.  

 Υπολείμματα λαχανικών από το καθάρισμα τους στην κουζίνα (πατατόφλουδες, βολβοί από 

φασόλια, αρακά, κουκιά κ.ά.)  

 Υπολείμματα βρασμένων φαγητών στα οποία δεν έχει προστεθεί λάδι.  

 Λουλούδια από τα ανθοδοχεία.  

 Ροκανίδια και πριονίδια ξύλου σε μικρές ποσότητες. 
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