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Πρακτικές Λύσεις

Φτιάξ’ το 
μόνος σου

Κομποστοποιητής

Με λίγες ξύλινες παλέτες, ελάχιστο κόπο και αυξημένη 
οικολογική συνείδηση, φτιάξτε μόνοι σας ένα 100% 

φυσικό λίπασμα για τον κήπο σας.
Από τον Παναγιώτη Γκουνίδη / Φωτογραφίες: Ιωάννα Ρουφοπούλου

 Για την παρασκευή οργανικού λιπά-
σματος (κομπόστας ή φυτοχώματος) 
χρησιμοποιούνται οργανικά υλικά 
που προέρχονται από την κουζίνα 

και τον κήπο. Το κομμένο γκαζόν, υπολείμ-
ματα του κλαδέματος αλλά και υπολείμματα 
τροφίμων (όχι όμως τα μαγειρευτά φαγητά) 

είναι πολύ καλά υλικά. Υπάρχουν στην αγορά 
κομποστοποιητές, που επιταχύνουν τη διαδι-
κασία αποσύνθεσης αυτών των υλικών.

Εμείς θα σας υποδείξουμε πώς να φτιά-
ξετε εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος 
έναν κομποστοποιητή με ξύλινες παλέτες. 
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Πρακτικές Λύσεις

● Όλα τα κλαδέματα του κήπου μας, θρυμματίζοντας  
    πρώτα τα υπολείμματα από το κούρεμα του γκαζόν
● τα φύλλα που πέφτουν από τα δένδρα
● Πριονίδια
● Άχυρα
● Χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες.
● Φρούτα και λαχανικά
● Κοπριά (π.χ. από αγελάδες, άλογα, κότες η κουνέλια)
● Απορρίμματα κουζίνας (π.χ τσόφλια αυγών, κατακάθι 
    καφέ, ψωμί) 
● Φύκια
● Φλούδια ξηρών καρπών (σπασμένα)
● Κουκούτσια ελιών
● Στάχτη από το τζάκι 

τι ΕΠιτρΕΠΕτΑι

Ποτέ μην πετάτε στον κομποστοποιητή σας κάτι από 
τα παρακάτω: 

● Διάφορες ρίζες από επιβλαβή ζιζάνια 
● Άρρωστα φυτά.
● Φύλλα ευκαλύπτου (είναι τοξικά)
● Φύλλα συκιάς
● Πευκοβελόνες (μέχρι ποσοστό 10% δεν βλάπτει)
● Πάνες μιας χρήσεως
● Συσκευασίες
● Αλουμινόχαρτο
● Γυαλιά
● Χαρτί με χρώμα ή μελάνι
● Πλαστικά
● Μέταλλα
● τυριά
● Ζυμαρικά ή ψωμιά (φραντζόλες)
● Μαγειρεμένα φαγητά, δηλαδή οτιδήποτε περιέχει λάδια 
    ή σάλτσες 
● Λάδια μηχανής
● Κρέας και ζωικά προϊόντα γενικώς
● Γαλακτοκομικά
● Νοβοπάν, χοντρά κομμάτια ξύλου
● Χημικά (ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα, απορρυπαντικά κ.λπ.)
● Περιττώματα σκύλων

τι ΑΠΑΓορΕυΕτΑι

▲ Κόβουμε την τέταρτη παλέτα στη μέση για να φτιάξουμε 
την πόρτα.

▲ Το μισό κομμάτι το τοποθετούμε μπροστά και κάτω και το 
δένουμε στις άκρες με σύρμα (καλό είναι να μην το βιδώσου-
με έτσι ώστε εάν θέλουμε να βγάλουμε το υλικό από τον κο-
μποστοποιητή για να το ανακατέψουμε να γίνεται εύκολα με 
το λύσιμο του σύρματος). 
▶ Το άλλο μισό το τοποθετούμε στο πάνω σημείο και στη μία 
πλευρά βιδώνουμε τους μεντεσέδες και στην άλλη πλευρά 
βιδώνουμε ένα γάντζο πόρτας για να ασφαλίζει. 

▲ Τοποθετούμε το πλαστικό πλέγμα γύρω γύρω στα πλαϊνά 
για να μη φεύγουν τα μικρά κομμάτια και το σταθεροποιούμε 
με το καρφωτικό. 
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▲ Η «πόρτα» ανοιγοκλείνει και ο κομποστοποιητής μας είναι 
έτοιμος προς χρήση.
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▲ Η ένωση γίνεται στις γωνίες με σύρμα ή για πιο σταθερή 
κατασκευή αντί για σύρμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
μεταλλικές λάμες ή μεταλλικές γωνίες. 

▲ Επιλέγουμε ένα επίπεδο μέρος ή διαμορφώνουμε το σημείο 
που επιλέξαμε ώστε να σταθεί οριζοντιωμένος ο κομποστο-
ποιητής μας.

▲ Ενώνουμε τις τρεις παλέτες έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα «Π».

τροΠοΣ ΚΑτΑΣΚΕυήΣ
1
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● 4 ξύλινες παλέτες   ● Σύρμα   ● Πριόνι   ● Γάντια   ● Βίδες  
● Πιστόλι για βίδες   ● Μεντεσέδες   ● Γάντζο πόρτας   
● Πλαστικό πλέγμα   ● Καρφωτικό 

25 λεπτά

Μπορείτε να βρείτε παλέτες ακόμη και δωρεάν, έτσι το κό-
στος δεν θα περάσει τα €10.

ΘΑ ΧρΕιΑΣτΕιτΕ

ΧροΝοΣ ΚΑτΑΣΚΕυήΣ

ΚοΣτοΣ


