ΟΔΗΓΘΕ ΥΡΗΕΩ ΙΑΔΩΜ ΙΟΛΠΟΣΟΠΟΘΗΗ

1.

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ



Νη θάδνη θνκπνζηνπνίεζεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη, όζν ην δπλαηόλ ζε
κέξνο πνπ έρεη ήιην θαη κόλν πάλσ από ρώκα, όρη ζε κπεηόλ, άζθαιην, ή
πέηξα.



Ρν ρώκα πξηλ ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ζα πξέπεη λα ζθαθηεί ιίγν κε ηζάπα
ώζηε όινη νη απαξαίηεηνη νξγαληζκνί, λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα κπνύλε
ζηνλ θάδν κε ην «θόκπνζη.»



Ζ βάζε ηνπ θάδνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θαη’ επζείαλ πάλσ ζην
ζθακκέλν ρώκα.

2.

ΓΕΛΘΛΑ ΣΟΤ ΙΑΔΟΤ ΙΟΛΠΟΣΟΠΟΘΗΗ

Ρν πξώην γέκηζκα ηνπ θάδνπ (μεθίλεκα) ηνπ θάδνπ, θαιό είλαη λα γίλεη όηαλ ν θαηξόο
είλαη αθόκα δεζηόο. Όηαλ θάλεη θξύν δελ ππάξρνπλ νη πνιύηηκνη γαηνζθώιεθεο θαη νη
άιινη απαξαίηεηνη νξγαληζκνί, γηα λα κπνύλε κέζα ζην «ΘΝΚΞΝΠΡ» θαη ηα ζθνππίδηα
δελ κπνξνύλ λα αλαθπθισζνύλ, αιιά γίλνληαη θνκκάηηα – θνκκάηηα θαη ζαπίδνπλ.
(Ρν ρεηκώλα ππάξρεη δπλαηόηεηα πξνκήζεηαο δσληαλνύ «ΘΝΚΞΝΠΡ» πνπ εκπεξηέρεη
όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο νξγαληζκνύο)


Πην πξώην γέκηζκα ζα πξέπεη λα πάξεηε 2-3 θνπβάδεο θαλνληθό ρώκα γηα
θπηά θαη λα ην ηνπνζεηήζεηε ζηνλ θάδν ώζηε λα κπνύλε ακέζσο νη ρξήζηκνη
νξγαληζκνί θαη λα αξρίζνπλ λα πνιιαπιαζηάδνληαη (ρξεζηκνπνηήζηε δσληαλό
«ΘΝΚΞΝΠΡ» γηα λα μεθηλήζεη ακέζσο ε δηαδηθαζία θνκπνζηνπνίεζεο ή όηαλ
θάλεη θξύν)



Πηε ζπλέρεηα γεκίζηε ηνλ θάδν κε όια ηα δσληαλά / νξγαληθά απνξξίκκαηα
ηεο θνπδίλαο, ηνπ ζπηηηνύ θαη ηνπ θήπνπ. Θαιό ζα ήηαλ ν θάδνο λα κελ
γεκίζεη ακέζσο αιιά λα βάδεηε ηα ζθνππίδηα δηαδνρηθά (ιίγα – ιίγα θάζε
κέξα) καδί κε θύιια δέλδξσλ, θιαδηά θαη ρνξηάξη. Όρη πνιιά ακέζσο.



Από ηι μποπείηε να κάνεηε «ΙΟΛΠΟΣ»

Γεληθά κε όιεο ηηο δσληαλέο ύιεο θαη νξγαληθά ζθνππίδηα κπνξεί λα θάλεη θαλείο
«ΘΝΚΞΝΠΡ» αιιά πξέπεη λα γλσξίδεηε:


Νξηζκέλα πξάγκαηα αλαθπθιώλνληαη δύζθνια (πρ. Μεξή θινύδα από μεξνύο
θαξπνύο, θινύδηα από απγό, θόθαια, ρνληξά θνηζάληα από ιάραλν θαη
ζθιεξά μύια)

 Νη σθέιηκνη νξγαληζκνί απνθεύγνπλ ηα ζθνππίδηα κε ρεκηθά (π.ρ. ξαληηζκέλα
ιαραληθά θαη θξνύηα)
 Σνληξά θνκκάηηα δελ έρνπλ θαιό αεξηζκό θαη δηαζπόληαη αξγόηεξα.
Άιιεο ππνδείμεηο
 Ρα βαθηήξηα δελ κπνξνύλ λα «δνπιέςνπλ» εάλ ην κέξνο είλαη ζηεγλό, γη’
απηό ην «ΘΝΚΞΝΠΡ» πξέπεη πάληα λα είλαη πγξό, αιιά ΝΣΗ βξεγκέλν γηαηί ην
πνιύ λεξό εκπνδίδεη ην αεξηζκό. Κπνξείηε λα ξπζκίδεηε ηελ πγξαζία θαη ηνλ
αεξηζκό κε ην θαπάθη. Δάλ βάδεηε ππνιείκκαηα από θαγεηά ζην «θάδν» ηόηε
ε πγξαζία είλαη ζπλήζσο ζσζηή, θαη κόλν ην θαινθαίξη κπνξεί λα ρξεηαζηεί
ιίγν λεξό.
 Κπνξείηε λα βάδεηε βξεγκέλα πιηθά πάλσ ζε ζηεγλά θαη ρνληξά πιηθά πάλσ
ζε ιεπηά. Ρν θάζε ζηξώκα λα είλαη πεξίπνπ 10-15εθ.
 Κεγάια θιαδηά από δέληξα ή ζάκλνπο λα ηα θόβεηε ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα.
 Δίλαη πάληα θαιύηεξα λα γίλεηαη αλάκεημε ησλ πιηθώλ, θαη εάλ ρξεηάδεηαη λα
πξνζζέηεηε θαη ρώκα κε ινπινύδηα.
 Θα πξέπεη λα απνθεύγεηε όηη πεξηέρεη ρεκηθά δηόηη ζθνηώλνπλ ηνπο
γαηνζθώιεθεο θαη ηα δσύθηα θαη θάλνπλ θαθό ζηελ αλαθύθισζε.
 Ρν ραξηόλη θαη ηηο εθεκεξίδεο λα ηα βάδεηε πξώηα ζην λεξό. Σξσκαηηζηό
ραξηί θαη πεξηνδηθά δεν θάλεη λα κπνπλ ζηνλ θάδν.


Αεπιζμόρ & Οξςγόνο

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα κπνξεί λα κπαίλεη νμπγόλν από ηα αλνίγκαηα ηνπ πάηνπ,
δηόηη κε απηό ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα δηαζθαιίζνπκε όηη δελ ζα ππάξμεη πεξίπησζε
λα ζαπίζεη θάπνην από ηα πιηθά πξνθαιώληαο δπζνζκία θαη ελδερόκελε παξνπζία
εληόκσλ / ηξσθηηθώλ θιπ.
Γι’ αςηό ππέπει:


Ρα απνξξίκκαηα λα κελ είλαη πνιύ κηθξά /ςηιά θαη θνιιεκέλα κεηαμύ ηνπο
ζαλ κηα κάδα. Κηθξά θύιια από ιάραλν θαη θνηζάλη από ινπινύδηα, ή αθόκα
ιίγα κηθξά θιαδάθηα καδεκέλα ζηνλ πεξίπαην ζαο βνεζάλε λα απνθύγεηε ην
πξόβιεκα θαη βνεζνύλ ζηελ θνκπνζηνπνίεζε.



Λα αθήλεηε ην γξαζίδη θαη ηα ρόξηα λα ζηεγλώζνπλ ιίγν πξηλ ηα βάιεηε ζηνλ
θάδν.



Ρα πγξά ππνιείκκαηα / απνθάγηα λα ηα βάδεηε κέζα ζε ραξηί ή εθεκεξίδα.



Ζ επηθάλεηα ηνπ «ΘΝΚΞΝΠΡ» λα κελ είλαη επίπεδε αιιά λα θάλεη έλα κηθξό
βνπλαιάθη πξνο ηε κέζε.



Ρν «ΘΝΚΞΝΠΡ» θαηά δηαζηήκαηα λα ην αλνίγεηε ιίγν κε έλα θηπάξη ή θάληε
ηνπ ηξύπεο – Δίλαη ζεκαληηθό γηα ηνλ αεξηζκό.

«ΙΟΛΠΟΣ» ηο σειμώνα
Ρν ρεηκώλα ε νξγαληθή αλαθύθισζε γίλεηαη πην δύζθνια. Γηα λα ηελ
βνεζήζεηε πξνζζέζηε ρόξηα θαη θύιια θαη θξνληίζηε λα ππάξρνπλ πνιιά
θξέζθα ζθνππίδηα ώζηε ν θάδνο λα είλαη αξθεηά γεκάηνο γηα λα κπνξνύλ νη
νξγαληζκνί λα επηβηώλνπλ θαιά.



Ένηομα – Λύγερ
Όηαλ ππάξρνπλ πνιιά απνθάγηα ζην «ΘΝΚΞΝΠΡ» κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη
κύγεο – έληνκα. Γηα λα μην ππάξμνπλ, πξνζζέζηε πάλσ από ηα απνθάγηα
ιίγν ρώκα γηα ινπινύδηα ΄΄ε ζθόλε από πέηξεο / κάξκαξν.



3.

ΙΑΣΑΚΚΗΚΟΣΗΣΑ

Ξνηα ζθνππίδηα από ηελ θνπδίλα, ην ζπίηη/ λνηθνθπξηό θαη ηνλ θήπν είλαη θαη ζε πνην
βαζκό θαηάιιεια (γηα αλαθύθισζε θαη θαιή πνηόηεηα «ΘΝΚΞΝΠΡ»):
ΙΟΤΖΘΜΑ
ΠΟΚΤ ΙΑΚΑ

ΛΕΣΡΘΑ

ΟΥΘ ΙΑΚΑ

ΦΟΝΡΑ ΘΑΗ ΦΙΝΓΗΑ Ξ.Σ.
ΚΞΑΛΑΛΝΦΙΝΓΔΠ

ΙΗΓΔΠ ΦΙΝΓΔΠ ΑΞΝ
ΙΔΚΝΛΗΑ, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗΑ ΘΡΙ

ΦΙΝΓΗΑ ΑΞΝ ΘΑΟΓΗΑ,
ΦΝΛΡΝΘΗΑ ΘΡΙ

ΑΞΝΦΑΓΗΑ
Ξ.Σ. ΙΑΣΑΛΗΘΥΛ

ΚΗΘΟΔΠ ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ ΤΑΟΗ
ΘΟΔΑΠ ΘΑΗ ΑΙΙΑΛΡΗΘΑ
(ΡΟΑΒΑΛΔ ΠΘΙΗΑ, ΓΑΡΔΠ,
ΞΝΛΡΗΘΗΑ ΘΡΙ ΓΗ’ ΑΡΝ
ΞΑΛΡΑ ΛΑ ΔΗΛΑΗ
ΠΘΔΞΑΠΚΔΛΑ)
ΠΘΙΖΟΔΠ ΦΙΝΓΔΠ ΑΞΝ ΡΟΗ

ΘΝΘΑΙΑ, ΘΟΔΑΠ ΑΙΙΑΛΡΗΘΑ
ΘΡΙ

ΣΑΙΑΠΚΔΛΑ ΦΑΓΖΡΑ ΡΠΑΦ
ΘΑΗ ΘΑΦΔΠ ΦΗΙΡΟΝ ΚΔ ΡΝ
ΦΗΙΡΟΝ, ΠΞΑΠΚΔΛΑ ΦΙΝΓΗΑ
ΑΓΥΛ

ΠΠΘΔΑΠΗΔΠ ΑΞΝ ΣΚΝΠ
(ΑΚΗΡΑ ΘΡΙ)

ΠΘΣΘ/ ΜΟΘΙΟΙΤΡΘΟ
ΠΟΚΤ ΙΑΚΑ

ΛΕΣΡΘΑ

ΔΦΖΚΔΟΗΓΔΠ,
ΣΑΟΡΝΛΗ
ΓΙΑΠΡΟΔΠ, ΙΝΙΝΓΗΑ, ΞΑΙΗΝ
ΣΥΚΑ

ΟΥΘ ΙΑΚΑ

ΣΟΥΚΑΡΗΠΡΑ & ΓΑΙΗΠΡΔΟΑ
ΣΑΟΡΗΑ, ΞΔΟΗΝΓΗΘΑ
ΓΙΑΠΡΟΔΠ ΞΝ
ΚΗΠΝΞΔΘΑΗΛΝΛ

ΘΝΞΟΗΑ, ΞΟΗΝΛΗΓΗΑ ΤΗΙΑ ΞΝ
ΔΗΛΑΗ ΑΞΝ ΘΙΝΒΗ ΞΝΙΗΥΛ,
ΓΑΡΑΠ ΘΡΙ, ΘΝΞΟΗΑ ΑΞΝ
ΑΙΝΓΑ, ΚΝΠΣΑΟΗΑ ΘΡΙ
ΚΑΙΙΗΑ, ΦΡΔΟΑ, ΞΝΞΝΙΝ,
ΠΡΑΣΡΖ ΑΞΝ ΜΙΝ

ΘΝΞΟΗΑ ΑΞΝ ΓΝΟΝΛΗ ΘΑΗ
ΚΔΓΑΙΔΠ ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ ΑΞΝ
ΞΝΙΗΑ/ ΘΝΡΔΠ

ΑΛΘΟΥΞΗΛΑ ΘΝΞΟΑΛΑ

ΓΔΚΑΡΖ ΠΑΘΝΙΑ ΑΞΝ
ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΠΘΝΞΑ, ΠΡΑΣΡΖ
ΑΞΝ ΘΑΟΒΝΛΝ, ΙΑΓΗΑ,
ΞΙΑΠΡΗΘΑ, ΙΑΠΡΗΣΝ,
ΦΑΠΚΑΡΑ

ΙΗΠΟ
ΠΟΚΤ ΙΑΚΑ

ΦΙΙΥΠΗΑ, ΦΙΙΑ

ΣΝΟΡΑΟΗ (ΤΗΙΝ)

ΛΕΣΡΘΑ

ΦΙΙΑ ΑΞΝ ΘΑΠΡΑΛΗΑ,
ΙΔΘΖ, ΘΑΟΓΗΑ ΠΖΚΓΗΑ
ΑΘΑΘΗΑ
ΣΝΛΡΟΝ ΣΝΟΡΑΟΗ, ΜΔΟΑ
ΣΝΟΡΑ ΑΣΟΝ

ΞΝΙΔΗΚΚΑΡΑ ΑΞΝ
ΙΑΣΑΛΗΘΑ

ΘΝΡΠΑΛΗ ΑΞΝ ΙΑΣΑΛΝ

ΙΝΙΝΓΗΑ, ΣΥΚΑ ΑΞΝ
ΓΙΑΠΡΟΔΠ, ΣΥΚΑ

ΑΟΟΥΠΡΑ ΦΡΑ

ΕΗΕΑΛΗΑ ΣΥΟΗΠ ΠΞΝΟΝΠ

ΕΗΕΑΛΗΑ ΚΔ ΠΞΝΟΝΠ

ΜΙΑ ΓΗΑΦΝΟΑ, ΦΙΝΗΝΠ ΑΞΝ
ΓΔΛΓΟΝ, ΠΡΑΣΡΖ ΑΞΝ
ΘΑΘΑΟΝ ΜΙΝ (ΣΥΟΗΠ
ΣΖΚΗΘΑ)

ΟΥΘ ΙΑΚΑ

ΦΙΙΑ ΑΞΝ ΒΔΙΑΛΗΓΗΑ

