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Η φύση ως πρότυπο 

Σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους,
υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί που
συμμετέχουν στην αποσύνθεση ξερών φύλλων
και οργανικών υπολειμμάτων. Γεωσκώληκες,
ζωύφια και ένα πλήθος διαφορετικών μικρο-
οργανισμών, φροντίζουν ώστε έως την άνοιξη
να μην έχουν παραμείνει παρά ελάχιστα απο
τα ξερά φύλλα του φθινοπώρου. 
Απο τα οργανικά υπολείμματα παράγεται χού-
μος που βελτιώνει το έδαφος και το εμπλουτί-
ζει με θρεπτικά συστατικά. Έτσι αναπτύσσονται
νέα φυτά, τα οποία παράγουν με τη σειρά
τους ξερά φύλλα και οργανικά υπολείμματα
και ο φυσικός κύκλος αρχίζει απο την αρχή.
Το ίδιο συμβαίνει κατά τη διαδικασία της κομ-
ποστοποίησης στον κήπο μας, όπου μπο-
ρούμε να μεζέψουμε τα οργανικά υπολείμματα
σε ένα σημείο προκειμένου να αποσυντεθούν
αργά. 

Με συγκεκριμένες ενέργειες μπορούμε να
επιτύχουμε αυτή τη διαδικασία με τη χρήση
του θερμικού κομποστοποιητή της  Neu-
dorff. Εδώ θα σας παρουσιάσουμε 
πώς μπορείτε να παράγετε έτοιμο κόμποστ    

εδαφοκάλυψης, για καλύτερη ανάπτυξη       
των φυτών του κήπου με φυσικό    

τρόπο. 

Οι ρίζες αφο- Μύκητες και βακτή-
ρια μετατρέπουν τα
υπολείμματα σε θρε-

πτικές ουσίες.

Οι γεωσκώλη-
κες και άλλοι

οργανισμοί τε-
μαχίζουν τα ορ-
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Τι ανήκει στο κόμποστ;

� Όλα τα οργανικά υπολείμματα (κλάδεμα)

� Oργανικά διατροφικά υπολείμματα κουζίνας

� Κομμένο γκαζόν

� Πεσμένα φύλλα

� Τσόφλια αβγών θρυμματισμένα 

� Φίλτρα καφέ/τσαγιού

� Υπολείμματα λαχανικών και φρούτων (φλούδες)

� Υπολείμματα κήπου

� Mαλλιά

Τί δεν τοποθετούμε στον κομποστοποιητή?
� Γυαλί και μέταλλο
� Πέτρες
� Πλαστικά
� Κόκαλα/Κρέας/Μαγειρεμένα αποφάγια μπορεί 

να προσελκύσουν τρωκτικά.
� Άρρωστα φυτά (εξαιρέσεις: Τα φυτά που πάσχουν 

από ωίδιο, σκωρίαση, φουζικλάδιο ή έλκη 
μπορούν να κομποστοποιηθούν)

� Ζιζάνια με σπόρο
� Έγχρωμες εφημερίδες
� Μεγάλες ποσότητες από φλούδες εσπεριδοειδών 

και μπανανών
� Στάχτη λιθάνθρακα (εξ΄αίτιας της περιεκτικότητας 

σε βαρέα μέταλλα). Η στάχτη από ξυλοκάρβουνα 
δεν πρέπει να προστίθεται σε μεγάλες ποσότητες, 
γιατί οι επιβλαβείς ουσίες επικάθονται συχνά 
και στο ξύλο των δέντρων). Αφήνετε τα 
κάρβουνα ψησίματος να κρυώσουν 
πριν τα προσθέσετε.

� Δυστυχώς τα τσόφλια των αβγών 
αποσυντίθενται αργά, για αυτό πρέπει 
να θρυμματίζονται πριν προστεθούν 
στο κομπόστ.



Ειδικές συνταγές κόμποστ

Φθινοπωρινά φύλλα στον κομποστοποιητή
Το ιδανικό είναι να τοποθετήσουμε στον θερ-
μοκομποστοποιητή μείγμα γρασιδιού και πε-
σμένων φύλλων. Xρειάζεται να τεμαχίσουμε τα
πεσμένα φύλλα και να τα ανακατέψουμε με μα-
λακά φυτικά υλικά. Μετά την τοποθέτησή τους
στον θερμικό κομποστοποιητή της Neudorff,
προσθέτουμε μια δόση απο τον Ενεργοποιητή
κομποστοποίησης Radivit και ανακατεύουμε τα
υλικά μετά απο 3 εβδομάδες. 

Κομποστοποίηση επιφανείας με πε-
σμένα φύλλα 
Απλώνουμε και διαβρέχουμε λίγο τα ξερά
φύλλα, προσθέτουμε τον Ενεργοποιητή κομ-
ποστοποίησης Radivit, και απλώνουμε λίγο
χώμα πάνω τους για να μην τα πάρει ο αέρας. 

Την άνοιξη σκαλίζουμε το έδαφος, χωρίς να
το σκάψουμε.

Κομμένο γκαζόν
Αφήνουμε το κομμένο γκαζόν να στεγνώσει
για λίγες μέρες πρίν το προσθέσουμε στον
κομποστοποιητή, διαφορετικά θα μουχλιάσει. 

Επειδή το κομμένο γκαζόν μόνο του είναι πολύ
υγρό και μη διαπερατό στον αέρα, πρέπει να το
αραιώνουμε σε αναλογία 2:1 με πριονίδια, φλοι-
ούς δέντρων, ξηρά φύλλα ή ροκανίδια (φυσικού
ξύλου) για να το εισάγουμε στο θερμικό κομπο-
στοποιητή. Όταν το τοποθετήσουμε στον κομ-
ποστοποιητή, προσθέτουμε στο μείγμα τον
Ενεργοποιητή κομποστοποίησης, Radivit. 

Μετά από περίπου 2-3 εβδομάδες ανα-
δεύουμε ξανά και εάν χρειάζεται προσθέ-
τουμε υγρασία.
Διατροφικά υπολείμματα κουζίνας
Πρίν τοποθετήσουμε τα οργανικά μη μαγει-
ρεμένα υπολείμματα της κουζίνας στον θερ-
μοκομποστοποιητή, καλό είναι να τα
τυλίξουμε σε εφημερίδες ώστε να απορροφη-
θεί η πλεονάζουσα υγρασία. Όταν τα τοποθε-
τήσουμε στον κάδο προσθέτουμε μια
ποσότητα απο τον Ενεργοποιητή Κομποστο-
ποίησης, Radivit.

Τι συμβαίνει κατά την κομποστοποίηση;
Μία πληθώρα σκληρά εργαζόμενων οργανι-
σμών συμμετέχει στις διαδικασίες κομποστο-
ποίησης, όπως ζωύφια, γεωσκώληκες,
σαρανταποδαρούσες, σκαθάρια, ακάρεα, βα-
κτήρια και μύκητες. Όλα τα εργατικά όντα τε-
μαχίζουν την οργανική τροφή σε όλο και
μικρότερα κομμάτια, έως ότου να μην μπορεί
κανείς να διακρίνει την αρχική τους μορφή.
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας οι οργανι-
σμοί παράγουν θερμότητα, η οποία επιταχύ-
νει τη διαδικασία μετατροπής. Χάρη στα
θερμικά, διπλά τοιχώματα του κομποστοποι-
ητή Handy επιτυγχάνονται ιδανικά, θερμο-
κρασίες έως 70°C. Σε 8-12 εβδομάδες τα
οργανικά υπολείμματα μπορούν μέσα στον
κομποστοποιητή να μετατραπούν σε οργα-
νικό λίπασμα κάλυψης, ιδανικό για τη βελ-
τίωση του εδάφους.



Δημιουργία κομπόστ βήμα βήμα

� Τοποθετούμε το θερμικό κομποστοποιητή
Handy σε ένα προσβάσιμο, σκιερό σημείο
στον κήπο, κατα προτίμηση  στο έδαφος και
όχι σε πλάκες, ώστε τα υλικά να έρχονται σε
επαφή με το χώμα. 

� Συλλέγουμε αρκετά υλικά και έπειτα τα τοπο-
θετούμε στον κάδο. Προσπαθούμε να μαζέ-
ψουμε όσο μεγαλύτρη ποσότητα γίνεται
(80-100 λίτρα). Έτσι θα επιτύχουμε υψηλότε-
ρες θερμοκρασίες, που συμβάλουν στην τα-
χύτερη χουμοποίηση. 

� Τεμαχίζουμε καλά τα υλικά που είναι έτοιμα
για να τοποθετηθούν στον κάδο, με τεμαχι-
στή, ψαλίδα ή χλοοκοπτικό.

� Επάνω απο κάθε στρώση υλικού που τοπο-
θετούμε στον κομποστοποιητή προσθέτουμε
μια δόση απο τον Ενεργοποιητή Κομποστο-
ποίησης, Radivit.

� Μετά απο 2-3 εβδομάδες ανακατεύουμε το
υλικό, ώστε να οξυγονωθεί καλά και σε 8-12
εβδομάδες θα έχουμε ένα πλούσιο κόμποστ
εδαφοκάλυψης που μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί  σε παρτέρια, γλάστρες  και δέντρα.

� Για την αφαίρεση του κόμποστ απο τον
κάδο χρησιμοποιούμε τις θύρες στο κάτω
μέρος ή αφαιρουμε το ένα κομμάτι του
κάδου.

� Το περιεχόμενο του κομποστοποιητή πρέπει
να να έχει πάντα όση υγρασία έχει ένα συμ-
πιεσμένο σφουγγάρι. Εάν δεν έχει υγρασία,
τότε διαβρέχουμε ελαφρά το υλικό.

Συχνές ερωτήσεις...

Το κομπόστ μου είναι υπερβολικά
υγρό, τι να κάνω;
Κατα τη διάρκεια του χειμώνα σε περίπτωση
διαρκούς παγετού η διαδικασία αποσύνθε-
σης των αρχικών υλικών αναστέλλεται.  
Σε αυτή την περίπτωση προσθέτουμε στο
κάτω μέρος  χαρτόνια, ασπρόμαυρη εφημε-
ρίδα, πριονίδια ή ροκανίδια, που απορρο-
φούν την υγρασία.

Τι μπορώ να κάνω για να καταπολε-
μήσω τα μυρμήγκια στο κομπόστ;
Η εμφάνιση μυρμηγκιών συνιστά ένδειξη
υπερβολικής ξηρότητας του κομπόστ. Το
κομπόστ πρέπει να είναι όσο υγρό είναι και
ένα στραγγισμένο σφουγγάρι, τότε δεν θα
εμφανιστούν μυρμήγκια. Ρίξτε νερό και το
πρόβλημα θα λυθεί.

Πρέπει να αναδιατάσσω τις 
στρώσεις και στο θερμικό 
κομποστοποιητή;
Ναι, είναι απαραίτητο προκειμένου να κατα-
λήγει επαρκής ποσότητα οξυγόνου στην
οργανική ύλη. Οι μικροοργανισμοί 
λειτουργούν αποτελεσματικά μόνον όταν
τροφοδοτούνται επαρκώς με υγρασία και
οξυγόνο.
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Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη σωστή και
γρήγορη, φυσική αποσύνθεση των οργανικών
υπολειμμάτων του κήπου μας, η Neudorff δη-
μιούργησε ένα νέο κομποστοποιητή. Σε αυτόν
η αποσύνθεση των οργανικών υλών επιτυγχά-
νεται ιδιαίτερα γρήγορα.  Έτσι από τα υπολείμ-
ματα των φυτών μπορεί να παραχθεί πλούσιος
χούμος για τη βελτίωση του εδάφους συμβάλ-
λοντας στην ολοκλήρωση του φυσικού κύκλου
στον κήπο μας. 

Θερμοκομποστοποιητής „Handy“
� Ειδικός θερμικός κάδος για γρήγορη κομπο-

στοποίηση. Αποτελείται απο 4 τμήματα και 2
καπάκια που συναρμολογούνται πολύ απλά
και γρήγορα.

� Παρέχει άριστη θερμομόνωση στο υλικό
λόγω των διπλών τοιχωμάτων του.

� Είναι σταθερός και ανθεκτικός στις ακραίες
καιρικές συνθήκες.

� Είναι κατασκευασμένος απο ανακυκλωμένο
υλικό.

� Επιτρέπει την κοπή τμήματος με σκοπό την
αφαίρεση του έτοιμου κόμποστ.

� Διαθέσιμος σε δύο μεγέθη:
470 λίτρων (80 x 96 x 80 εκ.) κατάλληλος
για κήπους μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους
230 λίτρων (65 x 77 x 65 εκ.) κατάλληλος για
πολύ μικρούς κήπους.

Eνεργοποιητής κομποστοποίησης,
Radivit®

� Βοηθητικό μέσω κομποστοποίησης με μι-
κροοργανισμούς, κατάλληλο για όλες τις
μορφές κομποστοποίησης.

� Περιέχει πολλά σημαντικά βακτήρια και
καλλιέργειες μυκήτων.

� Επιτρέπει τη γρήγορη και άριστη αποσύν-
θεση υπολειμμάτων κήπου και κουζίνας
καθώς και κομμένων ξύλων και γρασιδιού.

� 1 κιλό απο τον ενεργοποιητή επαρκεί για πε-
ρίπου 2 m3 υλικού κόμποστ ή για 30 m2 επι-
φάνειας εδάφους.

� Προσοχή: Δεν το χρησιμοποιούμε σε 
συνδιασμό με γαιοσκώληκες, διότι οι 
υψηλές θερμοκρασίες απωθούν τους 
σκώληκες.  

Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία 
και σήμανση: W. Neudorff GmbH KG
Emmerthal · Germany · www.neudorff.gr
Διανομέας: Γενική Φυτοτεχνική Αθηνών Α.Ε.Β.Ε.
Κορίνθου 14 · Μεταμόρφωση ·  www.fitotech.gr

Προϊόντα για τη δημιουργία κομπόστ
Βιολογικά προϊόντα κήπου


