Τι να βάζετε….
Χϊρτινα ρολϊ

Χόρτα

Καφϋδεσ φύλτρων,
κατακϊθια

Κελύφη των αυγών

Στϊχτεσ
τζακιού

Καρπούσ, πατϊτεσ

Κομμϋνο χλοοτϊπητα

Μαλλιϊ

Φύλλα

Πριονύδια

Λαχανικϊ

Φακελϊκια τςαγιού

Χνούδι από ηλεκτρικό Φυτικϊ
ςκούπα
υπολεύμματα

Περιβαλλοντική Ομάδα Γυμνασίου
Πλωμαρίου

Μαλλύ και βαμβϊκι, κουρϋλια

Τι δεν βάζουμε
υλικό

Λόγος για τον οποίο ...

Μαύρα φύλλα καρυδιϊσ
τοξικό για τισ τομϊτεσ
/ κλαδιϊ
Κρόκοι αυγών

προςελκύουν παρϊςιτα - τρωκτικϊ

Με βϊςη το κρϋασ
/ψϊρι

προςελκύουν μύγεσ και τρωκτικϊ

Λϊδια και γρϊςα

παρϊγουν την οςμό και προςελκύουν
παρϊςιτα

Φυτοφϊρμακα

μπορούν να ςκοτώςουν μικροοργανιςμούσ

Κόπρανα ζώων

μπορούν να μεταφϋρουν αςθϋνειεσ και
προςελκύουν τρωκτικϊ

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
Ανακφκλωση Εξοικονόμηση Ενζργειας
Προστασία Περιβάλλοντος
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Κομποστοποίηση
Κομποςτοπούηςη εύναι η ανακύκλωςη απλών υπολειμμϊτων τροφών
και κόπων και ϊλλων οργανικών υλών. Πιο ςυγκεκριμϋνα η ελεγχόμενη
αποςύνθεςη τησ οργανικόσ ύλησ από μικροοργανιςμούσ, κύρια
βακτόρια και μύκητεσ, ςε φυτόχωμα. Αυτό που αφόνουν πύςω τουσ
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ ...
- Σαν βελτιωτικό χώματοσ για γλϊςτρεσ και κόπο.
- Για την αύξηςη του αϋρα και την απορρόφηςη του νερού ςτο ϋδαφοσ.
- Τη μεύωςη τησ διϊβρωςησ.
- Για να καταςτεύλει την ανϊπτυξη ζιζανύων.
- Για τη βελτύωςη τησ υφόσ του εδϊφουσ.

Γιατί κόμποστ;
Πρώτον, η κομποςτοπούηςη ϋχει νόημα. Δεν ςτϋλνουμε χρόςιμεσ
οργανικϋσ ουςύεσ ςε χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ (που ςε πολλϋσ χώρεσ
ϋχουν τεθεύ εκτόσ νόμου, ςτην Ελλϊδα ςε λύγο θα εύναι παρϊνομεσ).
Μπορούμε να τισ μετατρϋψουμε ςε ϋνα χρόςιμο πρόςθετο, το οπούο
μπορεύ ακόμη και να πωληθεύ.
Δεύτερον, η κομποςτοπούηςη εύναι εύκολη. Κοινϊ υλικϊ όπωσ ςύρμα,
τούβλα, και κϊδοι εύναι τα μόνα που χρειϊζονται για να ξεκινόςει η
λιπαςματοπούηςη, η οπούα μπορεύ να γύνει ςε εςωτερικούσ ό
εξωτερικούσ χώρουσ. Η πραγματοπούηςη δεν εύναι δύςκολο να γύνει….
με τακτικό ανϊμιξη του υλικού και λύγο νερό μπορεύ να εξαςφαλιςθεύ η
επιτυχύα. Μπορεύτε να αγορϊςετε και κϊδουσ που ϋχουν ρυθμιζόμενο
αεριςμό και αυτό κϊνει την διεργαςύα ευκολότερη.
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