Πώξ Πανάγεηαη ημ Κόμπμζη
Σμ
θόμπμζη
απμηειεί
εδαθμβειηηςηηθό
οιηθό.
Παναζθεοάδεηαη από ημ μνγακηθό θιάζμα πμο πενηέπεηαη ζηα ζύμμεηθηα
απμννίμμαηα. ε αοηό πενηιαμβάκμκηαη, οπμιείμμαηα ηνμθώκ, θνμύηςκ
θαη ιαπακηθώκ όπςξ επίζεξ πανηηά ογείαξ, πανημπεηζέηεξ θ.ι.π. ε
αοηό ημ θιάζμα πνμζηίζεκηαη θοηηθά οπμιείμμαηα (πνάζηκα απμννίμμαηα
από θιαδέμαηα) αθμύ πνμεγμομέκςξ ηεμαπηζημύκ. Μεηά ηεκ ακάμεηλε,
ημ μνγακηθό θιάμα δομώκεηαη γηα ηέζζενηξ εβδμμάδεξ ζηεκ δελαμεκή
Κμμπμζημπμίεζεξ. ηεκ ζοκέπεηα θαζανίδεηαη από οπμιείμμαηα θαη
πνμζμίλεηξ θαη ημπμζεηείηαη ζε ζςνμύξ γηα ςνίμακζε, ζηάδημ πμο
δηανθεί 6 πενίπμο μήκεξ πνηκ ημ θόμπμζη ζοζθεοαζηεί.
Σόζμ θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ παναζθεοήξ όζμ θαη πνηκ ηεκ
ζοζθεοαζία πναγμαημπμημύκηαη μη απαναίηεηεξ θοζηθμπεμηθέξ ακαιύζεηξ
από ημ ενγαζηήνημ πεμηθώκ ακαιύζεςκ ημο ΕΜΑΚ-ΥΤΣΤ ώζηε ημ
ηειηθό πνμσόκ κα ζομμμνθώκεηαη με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία εκώ
ακαιύζεηξ από ημ ενγαζηήνημ εδαθμιμγίαξ θαη θοιιμδηαγκςζηηθήξ ημο
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΥΑΝΙΩΝ με πηζημπμηήζεηξ ISO
9001 :2008 CERTIFIED πναγμαημπμημύκηαη θαηά ημ ηειηθό ζηάδημ πνηκ
ηε ζοζθεοαζία.
Σμ ηειηθό Πνμσόκ πανμοζηάδεη ηα παναθάης παναθηενηζηηθά:

Σα θονηόηενα θοζηθμπεμηθά παναθηενηζηηθά ημο
θόμπμζη έπμοκ ηηξ αθόιμοζεξ ηημέξ :
o pH : 7,5 - 8,5
o Ηιεθηνηθή Αγςγημόηεηα (E.C) : <37 mS/cm
o Ονγακηθή Οοζία : >20 % λενμύ βάνμοξ
o Άκζναθαξ (C) : < 22,0% λενμύ βάνμοξ
o Άδςημ (N) : 1,5 – 2,0% λενμύ βάνμοξ
o Κάιημ (Κ) : 1,0 – 1,5 % λενμύ βάνμοξ
o Φςζθόνμξ (Ρ) : 0,4 – 0,5 % λενμύ βάνμοξ
o Ποθκόηεηα 700 kg/m3
o πέζε C/N : 15
Οη παναπάκς ηημέξ είκαη εκδεηθηηθέξ.








Είκαη αιθαιηθό οιηθό θαη ςξ εθ ημύημο δεκ εκδείθκοηαη γηα
οπμζηνώμαηα ακάπηολεξ μλύθηιςκ* θοηώκ.
Η ειεθηνηθή αγςγημόηεηά ημο(E.C.) δεκ είκαη ηδηαίηενα αολεμέκε γηα
θόμπμζη απμννημμάηςκ. οκίζηαηαη όμςξ, αοηή ε πανάμεηνμξ κα
ιαμβάκεηαη οπόρε ζε θάζε πνήζε πνμξ απμθογή αύλεζεξ ηεξ
αιαηόηεηαξ ζηα εδάθε ή ζηα οπμζηνώμαηα.
Η πενηεθηηθόηεηά ημο ζε μνγακηθή μοζία θνίκεηαη ςξ πμιύ θαιή.
Η πενηεθηηθόηεηά ημο ζε άδςημ (N) θομαίκεηαη μέζα ζηα ζοκήζε
όνηα ηςκ θόμπμζη ηςκ πνάζηκςκ απμννημμάηςκ.
Η ζπέζε C /Nείκαη θάης από ημ ακώηαημ επηηνεπηό όνημ ημο 20 /1
Πενηεθηηθόηεηα ζε βανέα μέηαιια. Οη ζογθεκηνώζεηξ ηςκ βανέςκ
μεηάιιςκ ζημ θόμπμζη ημο Ε.Μ.Α.Κ. Υακίςκ θνίκμκηαη ζπεηηθά
παμειέξ θαη ανθεηά θμκηά ζηηξ ζογθεκηνώζεηξ πμο ηίζεκηαη ςξ
ακώηενα όνηα γηα μηθμιμγηθό ζήμα. ε θάζε πανηίδα θόμπμζη
ειέγπμκηαη μη ζογθεκηνώζεηξ ηεξ ζε βανέα μέηαιια, πάκηα ζε ζπέζε
με ηε πενηεθηηθόηεηά ηεξ ζε μνγακηθή μοζία.

Σμ θόμπμζη πμο πανάγεηαη ζημ Ε.Μ.Α.Κ. ηεξ Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε.
(ΟΣΑ) είκαη αζθαιέξ γηα πμιιέξ θαη δηαθμνεηηθέξ πνήζεηξ. Καζώξ
ημ οιηθό έπεη εθηεζεί ζε ορειέξ ζενμμθναζίεξ (πάκς από ημοξ
60 μC) γηα πενηζζόηενεξ από 30 εμένεξ ε ογεημκμπμίεζή ημο
(ζάκαημξ παζμγόκςκ μηθνμμνγακηζμώκ) είκαη ελαηνεηηθά ορειή,
επηηνέπμκηαξ εονέςξ ηεκ πνήζε ημο. Επηζεμαίκεηαη όηη πμιιέξ
Εονςπασθέξ πώνεξ έπμοκ πμιύ παμειόηενεξ απαηηήζεηξ έθζεζεξ ζε
ορειέξ ζενμμθναζίεξ θαη ε δηαδηθαζία πμο ιαμβάκεη πώνα ζημ
ΕΜΑΚ θαιύπηεη ΟΛΕ ηηξ απαηηήζεηξ ΟΛΩΝ ηςκ Εονςπασθώκ
πςνώκ.
Επίζεξ μεηνήζεηξ ζε βανέα μέηαιια θαη μνγακηθμύξ μηθνμνοπακηέξ
έπμοκ δείλεη όηη πνόθεηηαη γηα έκα πμιύ θαιήξ πμηόηεηαξ οιηθό, πμο
πιεζηάδεη ηα όνηα πνήζεξ αθόμα θαη ζηεκ μηθμιμγηθή – βημιμγηθή
γεςνγία.


Πνμηεηκόμεκεξ εθανμμγέξ ημο θόμπμζη ηεξ
Δ.Γ.ΔΙ..Α. Α.Γ. (ΟΣΑ)
Σμ θόμπμζη πμο πανάγεηαη από ηεκ Δ.Ε.ΔΙ..Α. Α.Ε. (ΟΣΑ), όπςξ θαη
θάζε άιιμ μνγακμπμομηθό οιηθό, μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ςξ
αθμιμύζςξ :
Α. Ωξ βειηηςηηθό εδάθμοξ :
Γηα ηεκ εγθαηάζηαζε δεκδνώκςκ, αμπειώκςκ, ειαηώκςκ, πάνθςκ,
δεκδνμζημηπεηώκ θιπ.
Γηα ηεκ εηήζηα ζοκηήνεζε ηεξ γμκημόηεηαξ ημο εδάθμοξ ζε
δεκδνώκεξ, αμπειώκεξ,ειαηώκεξ, πάνθαθιπ.
Β. Ωξ ζοζηαηηθό οπμζηνςμάηςκ :
Γηα ηεκ ακάπηολε θαιιςπηζηηθώκ θοηώκ εζςηενηθώκ θαη
ελςηενηθώκ πώνςκ.

* Ολύθηια:Φοηά πμο απαηημύκ όληκμ έδαθμξ(pH> 6,5 )ημοιάπηζημκ 50εθ
θάης από ημ νηδηθό ημοξ ζύζηεμα γηα κα ακαπηοπζμύκ ζςζηά θαη κα
ακζίζμοκ. Σα πημ παναθηενηζηηθά ημο είδμοξ είκαη ε Γανδέκηα, ε
Καμέιηα, ε Ονηακζία, ε Αδαιέα θαη ε Μακόιηα.
** Οοδεηενόθηια θαη Αιθαιόθηια: Φοηά πμο απαηημύκ μοδέηενμ ή
αιθαιηθό έδαθμξ(pH ≤ 6,5) γηα κα ακαπηοπζμύκ ζςζηά θαη κα ακζίζμοκ.
(Σα πενηζζόηενα θαιιςπηζηηθά θοηά)

Δηαδηθαζία πνμζζήθεξ ημο θόμπμζη ζημ έδαθμξ.
Σμ θόμπμζη μπμνεί κα παναθηενηζηεί ςξ έκα «δςκηακό» μνγακηθό
θοηόπςμα με αολεμέκε πενηεθηηθόηεηα ζε μνγακηθή μοζία, με
ηθακμπμηεηηθή
ζογθέκηνςζε
μεγάιμο
ανηζμμύ
ζνεπηηθώκ
μαθνμζημηπείςκ θαη ηπκμζημηπείςκ θαη με πιμύζηα μηθνμπιςνίδα. Σμ
ηειηθό απμηέιεζμα ηεξ εθανμμγήξ ημο δε ζα θνηζεί μόκμ από ηεκ
πμηόηεηά ημο θαη ηεκ πμζόηεηα πμο ζα πνεζημμπμηεζεί αιιά θαη από ημκ
ηνόπμ πμο ζα εθανμμζηεί ζημ έδαθμξ. Η μνζή δηαδηθαζία πνμζζήθεξ
ημο ζημ έδαθμξ είκαη ε αθόιμοζε:
Σμ έδαθμξ πνέπεη κα βνίζθεηαη ζε θαηάιιειε θαηάζηαζε από άπμρε
ογναζίαξ , ζα πνέπεη δειαδή κα είκαη ¨ζημ νώγμ ημο¨ θαη ακ δεκ
είκαη ζα πνέπεη κα ημ θένμομε με πόηηζμα.
Αθμιμοζεί ημ ζθόνπηζμα ηεξ πμζόηεηαξ ημο θόμπμζη πμο έπμομε
πνμζδημνίζεη, ζε όιε ηεκ επηθάκεηα ημο εδάθμοξ ή ζηηξ δώκεξ
ακάπηολεξ ηςκ δέκδνςκ, πνεμκώκ, ζάμκςκ θηι.
Αθμιμοζεί όνγςμα γηα ηεκ πιήνε εκζςμάηςζή ημο ζημ έδαθμξ, θαη
ζε βάζμξ πμο ζοκήζςξ θάκμομε αοηή ηεκ επέμβαζε.
ε πενίπηςζε δοκαηόηεηαξ άνδεοζεξ ζοκίζηαηαη κα γίκεηαη πόηηζμα
αμέζςξ μεηά ηεκ εκζςμάηςζε ημο ζημ έδαθμξ. Επακαιαμβάκεηαη ημ
όνγςμα όηακ ημ έδαθμξ έιζεη ζημ νώγμ ημο.
ηηξ πενηπηώζεηξ εγθαηάζηαζεξ ιαπακμθμμηθώκ ή ακζμθμμηθώκ
θοηώκ ζα πνέπεη αοηή κα γίκεηαη μεηά από 10 ή 20 μένεξ, από ηεκ
πνμζζήθε ημο θόμπμζη ζημ έδαθμξ, πνμθεημέκμο κα επέιζεη ε
πιήνεξ ηζμννμπία ημο εδαθηθμύ μηθμζοζηήμαημξ.

Παναζθεοή οπμζηνςμάηςκ γηα θαιιςπηζηηθά θοηά.
α) ύκζεζε οπμζηνςμάηςκ
Γηα ηεκ παναζθεοή οπμζηνςμάηςκ ακάπηολεξ θαιιςπηζηηθώκ θοηώκ
απμθιεηζηηθά θαη μόκμ γηα Οοδεηενόθηια** θαη Αιθαιόθηια**θοηά,
πνμηείκμκηαη ηα αθόιμοζα δύμ οπμζηνώμαηα:
Τπόζηνςμα Α` :
Κόμπμζη…………….….….…. 35% θαη`όγθμ
Σύνθε λακζηά……….…..….…..35% θαη` όγθμ
Πενιίηεξ ή άμμμξ….…………30% θαη’ όγθμ
ύκζεημ ιίπαζμα……1,5kg/m³ οπμζηνώμαημξ
Τπόζηνςμα Β`:
Κόμπμζη………….…….……. 45% θαη`όγθμ
Σύνθε λακζηά………….…..…..25% θαη’ όγθμ
Πενιίηεξ ή άμμμξ…….………30% θαη’ όγθμ
ύκζεημ ιίπαζμα…….1kg/m³ οπμζηνώμαημξ
β) Παναζθεοή οπμζηνςμάηςκ:
Σόζμ ημ θόμπμζη όζμ θαη ε ηύνθε θαηά ηε πνεζημμπμίεζή ημοξ πνέπεη
κα είκαη κςπά με ογναζία γύνς ζημ 40%. ε ακηίζεηε πενίπηςζε (λενά)
είκαη πμιύ δύζθμιε ε δηαβνμπή ημοξ. Η ακάμεηλε ηςκ οιηθώκ μπμνεί κα
γίκεη με ημοξ αθόιμοζμοξ δύμ ηνόπμοξ :
Με ηε ζοζζώνεοζή ημοξ πάκς ζε ηζημεκηέκημ δάπεδμ θαη ηεκ
ακάμεηλε ημοξ με θμνηςηή ή με ηα πένηα ( θηοάνηα ).

Με ηεκ ημπμζέηεζε ημοξ μέζα ζε μπεημκηένα θαη ηεκ
ακάμεηλή ημοξ με ανγή πενηζηνμθή γηα ανθεηή ώνα.
ημκ πίκαθα πμο αθμιμοζεί δίδμκηαη ηα δηάθμνα είδε θαιιςπηζηηθώκ
θοηώκ ςξ πνμξ ηηξ πνμηημήζεηξ ημοξ ζε pH.

o ε πιαζηηθμύξ ζάθμοξ ζθναγηζμέκμοξ 20kg (30lt)

ΓΔΑΦΟΒΓΛΙΩΣΙΚΟ
COMPOST

Γθανμμγέξ ημο θόμπμζη ςξ βειηηςηηθό εδάθμοξ .
ημκ πίκαθα πμο αθμιμοζεί δίδμκηαη όιεξ μη πενηπηώζεηξ εθανμμγήξ
ημο θόμπμζη, είηε ςξ βειηηςηηθό εδάθμοξ, πνηκ από ηεκ εγθαηάζηαζε
ηςκ θαιιηενγεηώκ, είηε ςξ βειηηςηηθό εδάθμοξ ζοκηήνεζεξ ηεξ
γμκημόηεηάξ ημο, μεηά ηεκ πνώηε βαζηθή εδαθμβειηίςζε.

Υνήζεηξ
θόμπμζη

Καιιηένγεηεξ

Εγθαηάζηαζε :
Ωξ βειηηςηηθό
ΔεκδνώκςκΠάν
εδάθμοξ
θςκ
»

Ωξ βειηηςηηθό
εδάθμοξ
ζοκηήνεζεξ
ηεξ
γμκημόηεηαξ
ημο

»

Εγθαηάζηαζε :
Υιμμηαπήηςκ
Ειαηώκεξ
Εζπενηδμεηδή
Αμπειώκεξ
Πάνθα
Ακζμθμμηθέξ
θαιιηένγεηεξ

Γκδεηθηηθέξ
δμζμιμγίεξ

Βάζμξ
εκζςμάηςζεξ
(cm)

Γπακάιερε
εθανμμγήξ

600 - 900
kg / ζηνέμμα

25-35

Εθάπαλ

300 – 400
kg / ζηνέμμα

10-15

Εθάπαλ

10-15

Κάζε 2-3
πνόκηα

10-15

»

10-15

»

10-15

»

εκζςμάηςζε με
ζθάιηζμα

»

8-25
Kg / δέκηνμ
8-25
Kg / δέκηνμ
200 - 600
Kg / ζηνέμμα
8-25
Kg / δέκηνμ
0,02 – 0,10
Kg / θοηό

Οη παναπάκς πμζόηεηεξ είκαη εκδεηθηηθέξ. ε θάζε
πενίπηςζε ε πνμζζήθε μεγαιύηενςκ ή μηθνόηενςκ πμζμηήηςκ από ηηξ
ακαγναθόμεκεξ ζημκ πίκαθα μπμνμύκ κα πνμζδημνηζημύκ μεηά από
εδαθμιμγηθέξ ακαιύζεηξ θαη ηε ζομβμοιή γεςπόκμο.
Κάζε πανηίδα εδαθμβειηηςηηθμύ πμο πανάγεηαη πηζημπμηείηαη γηα κα
είκαη αζθαιή ε πνήζε ημο γηα ηηξ παναπάκς εθανμμγέξ. Με ζοκεπείξ
ειέγπμοξ ηόζμ από ημ Υεμηθό Ακαιοηηθό Ενγαζηήνημ ημο Ε.Μ.Α.Κ., όζμ
θαη από εγθεθνημέκμοξ θμνείξ, πηζημπμηείηαη όηη πιενμί ηηξ δηεζκείξ
θαη εζκηθέξ πνμδηαγναθέξ ζε ζπέζε με ηα θοζηθμπεμηθά παναθηενηζηηθά

Από πμύ μπμνείηε κα πνμμεζεοηείηε ημ θόμπμζη
Σμ θόμπμζη μπμνείηε κα ημ πνμμεζεοηείηε ζε ιηακηθή από ημ
ενγμζηάζημ Μεπακηθήξ Ακαθύθιςζεξ θαη Κμμπμζημπμίεζεξ ζηεκ
Κμναθηά Αθνςηενίμο θαη από ημκ ζοκενγάηε μαξ με ηεκ επςκομία
Έλοπκε οζθεοαζία Hellas – Μηπάιεξ Κςζηανηδάθεξ
ζηα Ραπακηακά Κμιομβανίμο.
Οη ζοζθεοαζίεξ πμο πανέπμκηαη είκαη:

Πνμσόκ Γνγμζηαζίμο Μεπακηθήξ Ακαθύθιςζεξ θαη
Κμμπμζημπμίεζεξ Απμβιήηςκ

o ε μεγαζάθμοξ (Big Bags) όγθμο 0,5 θαη 1,0 m3

Γ.Μ.Α.Κ.-Υ.Τ.Σ.Τ. Υακίςκ:
Κμναθηά, Μμοδμονάξ
Σει. 28210-88262, Fax. 28210-88265
www.dedisa.gr e-mail: dedisa@dedisa.gr
Κεκηνηθά Γναθεία Γνεγμνίμο Γ’ 50,
Υακηά, Σ.Κ.: 73135,
Σει. & Fax: 28210 91888 / 87775

Έλοπκε οζθεοαζία Hellas

Μηπάιεξ Κςζηανηδάθεξ
Ραπακηακά Κμιομβανίμο
(Δίπια ζηεκ ζηνάκηδα ημο Κςζηανηδάθε)
www.packhellas.gr info@packhellas.gr
Σει. 28240-22702 & 28214-01571
Κηκ. 6980909348

ΠΩΛΗΗ ΥΟΝΔΡΙΚΗ – ΛΙΑΝΙΚΗ

Βειηηςηηθό εδάθμοξ γηα ηεκ παναζθεοή οπμζηνςμάηςκ θύηεοζεξ
θαιιηενγεηηθώκ θοηώκ όιςκ ηςκ ηύπςκ εθηόξ από μλύθηια.

Σμ εδαθμβειηηςηηθό (θόμπμζη) πμο πανάγεηαη ζημ ενγμζηάζημ
Μεπακηθήξ Ακαθύθιςζεξ θαη Κμμπμζημπμίεζεξ ηεξ Πενηθενηθήξ
Γκόηεηαξ Υακίςκ Πνμένπεηαη από ηεκ Βημιμγηθή αενόβηα θαη
ζενμόθηιε επελενγαζία ημο μνγακηθμύ θιάζμαημξ ηςκ ζύμμεηθηςκ
ζηενεώκ απμννημμάηςκ θαη ηεμαπηζμέκςκ θιαδεομάηςκ.

