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1. Εισαγωγή 

 
Συγχαρητήρια για την αγορά του Jora composter. 
 
Η κομποστοποίηση είναι ένας έυκολος τρόπος να επιστραφεί η οργανική ύλη στο 
έδαφος. Ρυθμίζει το έδαφος και βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών.  
 
Το ιδιωτικό νοικοκυριό μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στην  δημιουργία μιας 
καλύτερης λύσης στο τρέχον πρόβλημα της διευθέτησης των απορριμμάτων μέσω 
της κομποστοποίησης με την χρήση ενός JK125/270. 
Με την κομποστοποίηση θα βοηθήσουμε στην μείωση της ποσότητας των 
σπιτικών απορριμμάτων που πάνε στις χωματερές, καθώς επίσης και στην μείωση 
των ατομικών εξόδων για την διευθέτηση των απορριμμάτων. 
 
Για την εύκολη χρήση του JK 125/270 composter: 
Στην κουζίνα: 

• Το ειδικό στραγγιστικό δοχείο κουζίνας των απορριμμάτων να 
είναι συγκεκριμένης ποσότητας (π.χ. 1 kg / 2 kg / 3 kg κλπ). Αυτό 
θα σας πληροφορεί πόσα απορρίμματα έχετε και θα σας βοηθήσει 
να αποφύγετε το υπερβολικό γέμισμα της καθημερινής 
χωρητικότητας του composter η οποία είναι 1,4 – 1,7 λίτρα/μέρα για 
το JK 125 και 3,5 – 4,3 λίτρα/μέρα για το JK 270.  

• Όταν διευθετήσετε τα σκουπίδια της κουζίνας, προσθέστε μόνο ότι 
είσαστε σίγουροι για την κομποστοποίηση. Αν έχετε ενδοιασμούς 
για οτιδήποτε μην το βάλετε μέσα. 

• Κόψτε το κρέας σε μικρά κομματάκια, τις πατάτες και τα φρούτα σε 
4 κομματάκια, τρίψτε το ψωμί, σκίστε τις σακούλες του τσαγιού 
καθώς και τα χάρτινα κουτιά των αβγών σε μικρά κομματάκια. 
Κόψτε τα κοτσάνια των λουλουδιών σε κομμάτια των 4 cm. 
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2. Τι μπορώ να κομποστοποιήσω 

Κατάλληλα για  
κομποστοποίηση 

Ακατάλληλα για 
κομποστοποίηση 

Υπολείμματα φαγητού (ωμά, 
μαγειρευτά, τηγανιτά και καπνιστά) 

Αποτσίγαρα, στάχτες, καύτρα και 
καπνό 

Κρέας και κόκαλα Τσίχλες 
Ψάρι και κόκαλα Αντικείμενα από καουτσούκ 
Λαχανικά Άμμος γάτας 
Αβγά και τα τσόφλια Σακούλες από ηλεκτρικές σκούπες 
Πατάτες Φακέλους, εφημερίδες ή άλλα 

αντικείμενα με πολύ μελάνι επάνω 
τους 

Ψωμί και μπισκότα Οτιδήποτε πλαστικό, πλαστικές 
σακούλες 

Φρούτα (όλα τα είδη) Δοχεία από γάλα ή χυμό (είναι 
κερωμένα) 

Υπολείμματα και φίλτρα καφέ Μεμβράνη περιτυλίγματος τροφών 
Υπολείμματα και σακουλάκια 
τσαγιού  

Κομμάτια χρωματιστού ή 
εμποτισμένου ξύλου (μολυσματικό 
για την κομποστοποίηση) 

Χαρτί οικιακής χρήσης και 
χαρτοσακούλες (χωρίς χρώματα) 

Πανί από σάκους 

Σερβιέτες (χωρίς χρώματα) Στάχτες, κιμωλία, χώμα 
Χάρτινες θήκες αβγών (όχι 
χρωματιστές και χωρίς την ετικέτα 
της τιμής) 

Υγρά – γάλα, σούπα, κλπ 

Πριονίδι από κλουβιά χοιριδίων  Αλουμινόχαρτο και άλλα μέταλλα 
Υπολείμματα λουλουδιών από βάζα, 
γλάστρες και αυλή 
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3. Τέσσερα εύκολα βήματα για να ξεκινήσετε το Jora 
125/270 Composter 

 
1. Τοποθετήστε ορισμένη ποσότητα λιπάσματος ή κοπριά από άλογο στον 

πρώτο άδειο θάλαμο. (Πάντα να εργάζεστε με ένα θάλαμο την φορά). 
2. Προσαρμόστε τα ανοίγματα εξαερισμού ανοιχτά στην μια πλευρά και 

κλειστά στην άδεια πλευρά. 
3. Τοποθετήστε τα υπολείμματα φαγητού (όχι περισσότερα από 10 – 12 

λίτρα/εβδομάδα για το JK 125 και 25 – 30 λίτρα/εβδομάδα για το JK 
270) στον πρώτο θάλαμο πάνω από το λίπασμα ή την κοπριά από 
άλογο. 

4. Κλείστε την πόρτα και περιστρέψτε το 1½ ή 2½ φορές. 
 
Σημειώσεις: 
Το πρώτο διαμέρισμα θα πάρει περίπου 6 εβδομάδες για να γεμίσει αν εισάγετε 
την ενδεδειγμένη ποσότητα καθημερινά. Το διαμέρισμα είναι γεμάτο όταν 
απομείνει άδειο διάστημα 10 cm από την κορυφή του διαμερίσματος. Στο γεμάτο 
διαμέρισμα η θερμοκρασία θα αυξηθεί περισσότερο και το περιεχόμενο θα 
κομποστοποιηθεί μέχρι να γεμίσει ο δεύτερος θάλαμος.  
 
Χωρητικότητα 
Το JK 125 composter μπορεί να διευθετήσει έως 1,7 λίτρα απορριμμάτων 
κουζίνας καθημερινά.  
Το JK 270 composter μπορεί να διευθετήσει έως 4,3 λίτρα απορριμμάτων 
κουζίνας καθημερινά. 
Τα απορρίμματα θα πρέπει να προσθέτονται στην μονάδα συχνά και σε μικρές 
ποσότητες μόνο (ΟΧΙ μεγάλες ποσότητες σε άτακτα χρονικά διαστήματα). 
Η μονάδα έχει 2 διαμερίσματα και εσείς θα πρέπει να γεμίζετε το ένα κάθε φορά. 
 
Τεμαχισμός και κόψιμο 
Για καλύτερα αποτελέσματα, όλα τα απορρίμματα θα πρέπει να τεμαχιστούν σε 
μικρά κομματάκια πριν εισαχθούν στο composter. Αυτό είναι πολύ σημαντικό 
καθώς θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο διάσπασης των απορριμμάτων. 
 
Προσθήκη πριονιδιού / μικρών ξύλινων κομματιών (Wood Pellets) 
Τα μικρά ξύλινα κομματάκια ή το πριονίδι (να είναι απολύτως στεγνά χωρίς 
υγρασία) προστίθενται στα σκουπίδια και για να απορροφήσουν την υγρασία. 
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Αναλογία 1 : 10 (Μικρά ξύλινα κομματάκια : Σκουπίδια) ή 3 : 10 πριονίδι. 
Ένα μέρος των μικρών ξύλινων κομματιών  ή τρία μέρη πριονίδι πρέπει να 
προσθέτετε σε κάθε δέκα μέρη σκουπιδιών. 
3 μέρη πριονίδι  = 1 μέρος  μικρά ξύλινα κομματάκια (Wood Pellets) 
Wood Pellets = συμπυκνωμένο πριονίδι και όχι μικρά ξύλα ή ροκανίδι. 
Περιστροφή της Μονάδας. 
Η περιστροφή της μονάδας τραβάει αέρα από τα ανοίγματα εξαερισμού, 
εμποδίζοντας την εμφάνιση δυσοσμίας ενώ αναμιγνύει την στεγνή και υγρή ύλη. 
Μετά την αύξηση της θερμοκρασίας στην αρχή, τα ανοίγματα εξαερισμού θα 
πρέπει να είναι συνέχεια πλήρως ανοιχτά. Μιάμιση περιστροφή της μονάδας με 
κάθε νέα ποσότητα απορριμμάτων είναι επαρκής για να αερίσει το περιεχόμενο. 
Περιστρέψτε την μονάδα πιο συχνά αν τα απορρίμματα είναι πολύ νωπά για να 
εξασφαλίσετε την εξάπλωση του πριονιδιού ή των μικρών ξύλινων κομματιών. 
Πάντα όμως η περιστροφή να είναι συν μισή στροφή. Δηλαδή τα οργανικά 
που ήταν στο κάτω μέρος πριν την περιστροφή να βρεθούν στο πάνω μέρος 
του κάδου. 
 
 

 
 
 

4. Τι ΔΕΝ πρέπει να κάνετε! 
 
Υγρασία 

1. Μην αφήνετε τα σκουπίδια να γίνονται πολύ υγρά μέσα στο composter. 
Σκουπίδια που προσθέτονται στο composter θα πρέπει να είναι στεγνά 
εξαρχής. Αυτό επιτυγχάνεται με τον ειδικό κάδο μεταφοράς-συγκέντρωσης 
κουζίνας (Στραγγιστικό) βλέπε κατηγορία Ανακύκλωση Αξεσουάρ. 
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2. Μην ρίχνετε μέσα γάλα, σούπα ή σάλτσες διότι είναι δύσκολο να        
εξισορροπηθούν τέτοιες ουσίες με το πριονίδι. 

3. Μην προσθέτετε στάχτες, κιμωλία ή χώμα. Θα επιβραδύνουν την 
διαδικασία διάλυσης.  

4. Μην αφήνετε τα σκουπίδια να γίνονται πολύ ξηρά. Όταν πρόσθετε πριονίδι 
ή μικρά ξύλινα κομμάτια να προσέχετε να μην βάλετε υπερβολική 
ποσότητα κάθε φορά. Καθένα έχει εξαιρετικές απορροφητικές ιδιότητες και 
αν τα σκουπίδια είναι πολύ στεγνά η διαδικασία διάλυσης θα 
παρεμποδιστεί καθώς τα περιεχόμενα θα είναι πολύ στεγνά και θα 
σχηματίσουν σβόλους.  

Αν υπάρχουν σβόλοι στα περιεχόμενα, θα πρέπει να σπάσουν με κάποιο εργαλείο 
όπως αυτά της κηπουρικής. Η υγρασία είναι απαραίτητη για την διατροφή των 
μικροοργανισμών οι οποίοι διαλύουν τα σκουπίδια. Θα μάθετε να αναγνωρίζετε 
την σωστή σύσταση – τα σκουπίδια θα είναι νωπά, όχι πολύ υγρά ούτε πολύ 
στεγνά!     
 

5. Το άδειασμα της μονάδας 
 
Ανοίχτε την πόρτα.. Βάλτε το ατσάλινο πιάτο πάνω από το διαμέρισμα που 
χρησιμοποιείται. Για να τοποθετήσετε το ατσάλινο πιάτο στη θέση του μια 
δεύτερη πόρτα χρειάζεται να ανοιχτεί. Περιστρέψτε την μονάδα μισή περιστροφή. 
Αφαιρέστε με το φτυάρι το τελειωμένο λίπασμα σε ένα πλαστικό φύλο ή σε ένα 
καρότσι.   
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6. Πληροφορίες και Τεχνάσματα 
 
Βοηθητικά Εξαρτήματα 

• Ένας κουβάς με καπάκι για το ξηρό πριονίδι ή τα μικρά ξύλινα 
κομμάτια. 

• Μια τσουγκράνα με 3 δόντια με λαβή 25 cm θα είναι χρήσιμη για 
το σπάσιμο των σβόλων και των σκληρών κομματιών στο λίπασμα 
σε περίπτωση που σχηματιστούν.  

 
Τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο; 
Όπου και αν τοποθετήσετε το JK 125/270 είναι απλά μια πρακτική διαδικασία. Αν 
τοποθετηθεί εξωτερικά, να λάβετε υπόψη τα παρακάτω: 
Τοποθετήστε το σε μέρος εύκολης πρόσβασης από την κουζίνα ανεξάρτητα από 
τις καιρικές συνθήκες. 
Η θέση του κομποστοποιητή προστατεύεται κατά κάποιο τρόπο από συνθήκες 
υπερβολικά παγωμένου αέρα. Ένας φράχτης ή θάμνοι γύρω του κάνουν μια 
ιδανική θέση.  
Ένα σκέπαστρο πάνω από την περιοχή κάνει πιο εύκολο το γέμισμα της μονάδας 
και προστατεύει από την είσοδο υδάτων βροχής στη δεξαμενή. 
 
Μολυσματικές Ουσίες 
Να λάβετε υπόψη ότι αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το λίπασμα που 
παράγεται από το Jora 125/270 για να καλλιεργήσετε λαχανικά για κατανάλωση, 
δεν θα πρέπει να προσθέσετε μέσα στην μονάδα οτιδήποτε θα μολύνει το 
λίπασμα.  
 

7. Πρόσθετες Πληροφορίες 
 

• Θερμοκρασία 
Η κομποστοποίηση συμβαίνει σε θερμοκρασίες από 2 έως 78 0C. Διαφορετικοί 
μικροοργανισμοί πραγματοποιούν την διαδικασία σε διαφορετικές θερμοκρασίες. 
Υψηλές θερμοκρασίες δίνουν υψηλότερο βαθμό υγιεινής κομποστοποίησης και 
επομένως είναι πιο ευνοϊκές.  
Με ισορροπημένη διανομή υγρασίας και οξυγόνωση στη μονάδα JK και με την 
συνεχή πρόσθεση απορριμμάτων η θερμοκρασία θα αυξηθεί έως τους 60 – 65 0C. 
Δεν χρειάζεται να αγοράσετε θερμόμετρο διότι θα παρατηρήσετε ατμό να βγαίνει 
από την δεξαμενή. Πράγματι, μπορεί να είναι πολύ ζεστό για να βάλετε το χέρι 
σας σε αυτό – αν θελήσετε να το κάνετε! 
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Σε υψηλές θερμοκρασίες και με υψηλό ph, θα παρουσιαστεί αμμωνία στον ατμό. 
Αν παρατηρηθεί έντονη μυρωδιά αμμωνίας, προσθέστε μια μικρή ποσότητα 
συμπληρωμάτων άνθρακα (Πριονίδι) για να διορθωθεί το πρόβλημα.  
 

• Κομποστοποίηση τον χειμώνα 
Αν ξεκινάτε το JK 125/270 composter τους χειμερινούς μήνες, και ειδικά αν έχετε 
μικρές ποσότητες σκουπιδιών, ίσως να βοηθήσει η πρόσθεση ενός μπουκαλιού με 
ζεστό νερό στον πρώτο θάλαμο για να βοηθήσει την παραγωγή της αρχικής 
δημιουργίας της θερμοκρασίας. Όταν η φυσική θερμοκρασία αρχίσει να 
δημιουργείται από την διαδικασία κομποστοποίησης, το μπουκάλι με το ζεστό 
νερό μπορεί να απομακρυνθεί  (π.χ. 2 μέρες). Μπορεί επίσης να επιθυμείτε να 
κλείσετε τα ανοίγματα εξαερισμού όταν ξεκινάτε ένα νέο θάλαμο για τις πρώτες 
μέρες. Μην ξεχάσετε να ανοίξετε τα ανοίγματα εξαερισμού 3 – 4 mm όταν η 
θερμοκρασία αρχίσει να ανεβαίνει. Όταν ο θάλαμος είναι γεμάτος, τα ανοίγματα 
εξαερισμού θα πρέπει να είναι ανοιχτά για να επιτρέπουν στον αέρα να 
κυκλοφορεί στο εσωτερικό.  
 

• Τι να κάνετε το παραγόμενο λίπασμα 
Ως αποτέλεσμα της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύχθηκε στο λίπασμα μέσα 
στη μονάδα, το λίπασμα θα είναι κατάλληλο για χρήση σε φυτά. 
Επειδή τα κόκαλα και τα τσόφλια των αβγών δεν αποδομούνται γρήγορα θα είναι 
εμφανή στην κοπριά. Μπορούν να απομακρυνθούν σε περίπτωση που το λίπασμα 
θα χρησιμοποιηθεί για φυτά του σπιτιού.  
Το λίπασμα θα είναι πολύ θρεπτικό για τα φυτά. 5 λίτρα περίπου είναι αρκετά για 
κάθε τετραγωνικό μέτρο φυτέματος. Για γλάστρες αναμίξτε 1 λίτρο λιπάσματος 
με 5 λίτρα χώματος.  
Τον χειμώνα δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το λίπασμα. Θα πρέπει να 
διατηρηθεί σκεπασμένο κάπου τον χειμώνα για να αποφύγετε την εξασθένηση 
του.   
 

• Υλικά ακατάλληλα για απορρόφηση υγρασίας.  
Είναι πολύ σημαντικό να προσθέσετε το κατάλληλο είδος απορροφητικού υλικού 
για να απορροφήσει την υγρασία των οργανικών απορριμμάτων. Προβλήματα με 
την διαδικασία κομποστοποίησης παρουσιάζονται σχεδόν πάντα εξαιτίας του 
απορροφητικού υλικού το οποίο είναι από την αρχή είτε πολύ νωπό είτε πολύ 
χοντροκομμένο, ή η λανθασμένη αναλογία στην ποσότητα πριονιδιού / 
απορριμμάτων.    

i) Πριονίδια από βρεγμένο ξύλο (ανεπαρκείς ιδιότητες απορρόφησης) 
ii) Χλόη (έχει χαμηλό PH το οποίο αναστέλλει την διαδικασία) 
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iii) Ξέσματα ή κομμάτια από ξύλο τα οποία έχουν μακριές ίνες με 
ανεπαρκείς ιδιότητες απορρόφησης. 

iv) Χοντροκομμένα άχυρα ή ξερά χόρτα (ανεπαρκής απορρόφηση). 
 

• Η σπουδαιότητα του επαρκούς αερισμού 
Οι πιο κατάλληλοι οργανισμοί για αποσύνθεση είναι οι αερόβιοι ή εκείνοι που 
χρησιμοποιούν οξυγόνο. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κίνηση αέρα εντός του 
σωρού των σκουπιδιών για να καλύψει τις ανάγκες τους. Η ανεπάρκεια οξυγόνου 
θα οδηγήσει σε ανάπτυξη δύσοσμων υλικών. 
Το Joracomposter έχει κατασκευαστεί ώστε να επιτρέπει τον αερισμό ανάλογα με  
τη χωρητικότητα του σε απορρίμματα ανά εβδομάδα. Εντούτοις αν η μονάδα 
υπερφορτωθεί με απορρίμματα δεν θα υπάρχει αρκετό οξυγόνο στο μίγμα και θα 
δημιουργηθεί δυσοσμία. Αν είσαστε πολύ προσεκτικοί με τον τεμαχισμό και την 
ανάμιξη τότε είναι πιθανό η μονάδα να λειτουργήσει και με μεγαλύτερους όγκους 
απορριμμάτων. 
Η χρήση πριονιδιού ή μικρών ξύλινων κομματιών απορροφάει την υγρασία και 
δομεί το κομπόστ διατηρώντας τον αερισμό.   
 

• Η σπουδαιότητα της κατάλληλης ανάμιξης 
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των Joracomposter είναι η ευκολία τους 
να αναμιγνύουν το περιεχόμενό τους. Η περιστροφή της δεξαμενής οδηγεί στον 
αερισμό των υλικών, η υγρασία εξαπλώνεται και νέες επιφάνειες παρουσιάζονται 
για να γίνει η επεξεργασία τους από τους μικροοργανισμούς. 
 

• Η ορθή διευθέτηση των απορριμμάτων 
Η προσθήκη πριονιδιού θα μπορούσε να ειπωθεί οτι συντελεί σε 3 σημαντικές 
λειτουργίες. Οι μικροοργανισμοί χρειάζονται άνθρακα και άζωτο. Για κάθε μέρος 
αζώτου (Ν) χρειάζονται 30 μέρη άνθρακα (C). Πράσινα σκουπίδια και 
απορρίμματα τροφών περιέχουν υψηλές ποσότητες αζώτου. Επομένως, απαιτείται 
άνθρακας για να αντισταθμίσει τα απορρίμματα. Όταν προσθέσετε στεγνό 
πριονίδι, αυτό  

i) Απορροφά υγρασία 
ii) Προσθέτει δομή στο έτοιμο λίπασμα 
iii) Παρέχει πηγή άνθρακα για την θρέψη των μικροοργανισμών. 
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8. Επιδιορθώσεις 
 
Πώς καταλαβαίνω πότε η ανάμιξη έχει σωστό επίπεδο υγρασίας; 
Χρησιμοποιώντας λαστιχένια γάντια πάρτε ορισμένη ποσότητα του λιπάσματος 
στο χέρι σας και συμπιέστε την. Αν τρέξει νερό ανάμεσα στα δάκτυλα σας τότε 
έχει πολύ υγρό. Αν παρουσιαστούν μόνο ορισμένες σταγόνες τότε είναι σωστό 
επίπεδο ύγρανσης. Αν η ποσότητα στο χέρι σας δεν παραμένει μια μάζα τότε είναι 
στεγνό.  
 

Επιδιορθώσεις Προβλημάτων Θερμοκρασίας 
Πρόβλημα Αιτία Επιδιόρθωση 
Χαμηλή θερμότητα / 
καθόλου θερμότητα 

1) Πολύ στεγνό. 
2) Πολύ υγρό. 
 
3) Χειμωνιάτικος  ψυχρός 

αέρας 

1. Ραντίστε με νερό. 
2. Δείτε ‘ΔΥΣΟΣΜΙΑ’ 
παρακάτω 
3. Μην αδειάσετε όλο το 
λίπασμα την ώρα του 
αδειάσματος. 
Ανοίξτε τους 
αεραγωγούς 3 – 4 mm. 

Νύμφες μυγών Πολύ υγρό / Χαμηλή 
θερμοκρασία 

Προσθέστε στεγνό 
πριονίδι και αναμίξτε 
καλά. Βάλτε ένα 
μπουκάλι με ζεστό νερό 
για να βοηθήσει στην 
θερμοκρασία. 

Μανιτάρια Φυσική εμφάνιση Τίποτα  
Μεγάλοι σβόλοι Πολύ υγρό Προσθέστε στεγνό 

πριονίδι και αναμίξτε 
καλά. 

  
Δυσοσμία  
Αν παρατηρήσετε δυσοσμία από την μονάδα αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα ή 
περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: 

 Δεν υπαρχει αρκετός αερας που περνάει ανάμεσα από το μίγμα 
απορριμμάτων. 

 Και / ή τα απορρίμματα είναι πολύ νωπά. 
 Και / ή πιθανόν να έχετε γεμίσει την μονάδα πολύ γρήγορα (το γρήγορο 
γέμισμα της μονάδας οδηγεί σε ελάττωση της θερμοκρασίας και σταματάει 
την διαδικασία διάλυσης). 
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Αν η αναλογία/ισορροπία ανάμεσα στο πριονίδι και τα απορρίμματα δεν είναι 
σωστή και το περιεχόμενο είναι πολύ υγρό για να διασπαστεί κάντε τα ακόλουθα: 

1) Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού είναι πλήρως ανοιχτά. 
2) Προσθέστε περισσότερο πριονίδι / μικρά ξύλινα κομματάκια. 
3) Περιστρέψτε την μονάδα πολλές φορές για να εισάγεται αέρα στο 

μίγμα. 
4) Αν υπάρχουν σβόλοι στο περιεχόμενο πρέπει να διαλυθούν με ένα 

εργαλείο κηπουρικής.  
 
Μυρωδιά Αιτία  Επιδιόρθωση  
Αμμωνία  Έντονη διεργασία, υψηλό 

PH 
Προσθέστε ορισμένη ποσότητα 
συμπληρωμάτων άνθρακα. 
Αναμίξτε. 

Σήψη / Αέρια Απορρίμματα πολύ νωπά! 
Πολύ λίγο πριονίδι 

Προσθέστε στεγνό πριονίδι. 
Αναμίξτε καλά 

Έντονη όξινη 
μυρωδιά 
(Τυροειδής) 

Έλλειψη οξυγόνου μπορεί 
να οφείλεται σε υπερβολικό 
γέμισμα. 

Αδειάστε ορισμένα 
απορρίμματα, προσθέστε 
στεγνό πριονίδι, αναμίξτε καλά 

 Απορρίμματα πολύ υγρά! Πριονίδι, αναμίξτε καλά 
 Μερικές φορές 

παρατηρείται στο ξεκίνημα 
ενός νέου κύκλου του 
θαλάμου 

Προσθέστε λίγη ποσότητα από 
ήδη έτοιμο λίπασμα, αναμίξτε 
καλά  

 
 
 
Γενική επισκόπηση ενός Jora composter σε λειτουργία 
 
Κοιτάξτε μέσα στο Jora composter! 

 Η θερμοκρασία θα πρέπει να ανέβει μέσα στη πρώτη εβδομάδα λειτουργίας 
του. 

 Όταν ανοίξετε την πόρτα, αν έχουν σχηματιστεί σβόλοι στο περιεχόμενο 
διαλύστε τους με μια μικρή τσουγκράνα. 

 Αν το υλικό είναι πολύ στεγνό, υγράνετε το με νερό. 
 Προσθέστε τα οργανικά απορρίμματα. 
 Προσθέστε την σωστή ποσότητα πριονιδιού (1:10 αναλογία μικρά ξύλινα 
κομματάκια : φαγητό). 

 Κλείστε το καπάκι και περιστρέψτε την μονάδα τουλάχιστον μια φορά. 
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