


H εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ δραστη-
ριοποιείται πάνω από 50 χρόνια στο 
χώρο της παραγωγής και συσκευ-
ασίας φυτοχωμάτων-κομπόστ και 
εμπορίας υποστρωμάτων διαθέτο-
ντας όλες τις απαιτούμενες άδειες 
και πιστοποιήσεις που επιβάλλει η 
Ελληνική Νομοθεσία.
Η εμπειρία και η γνώση της πάνω 
στα φυτοχώματα την έχουν κατα-
στήσει μία από τις δυναμικότερες 
επιχειρήσεις του κλάδου με ευρεία 
γκάμα προϊόντων.
Η δυναμική της παρουσία συντέ- 
λεσε στη δημιουργία μίας εκσυγ-
χρονισμένης εργοστασιακής μονά-
δας στον ΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ η οποία 
εξασφάλισε την υψηλή ποιότητα, 
την διεύρυνση της ποικιλίας των 
προϊόντων για να καλυφθούν οι δι-
αφορετικές ανάγκες των φυτών και 
την επάρκεια των προϊόντων για 
την άμεση εξυπηρέτηση των κατα-
ναλωτών.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της εταιρεί-
ας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ αποτελεί η φροντί-
δα της φύσης, η εκτίμηση προς τους 
συνεργάτες της, τον καθένα ξεχωρι-
στά: τον φυτωριούχο, τον αρχιτέκτο-
να τοπίου, τον κηποτέχνη.



ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ -
ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

Η επιστημονική ορθή ονομασία των 
φυτοχωμάτων είναι υποστρώματα 
φύτευσης, αφού το κύριο συστατι-
κό τους δεν είναι το χώμα, αλλά τα 
διάφορα φυτικά μέρη, δηλαδή τα 
οργανικά υλικά.
Ανάλογα με τη σύστασή τους (τύρ-
φη, οργανική ουσία φυτικής ή ζω-
ικής προέλευσης, άμμο ποταμίσια, 
περλίτης, ελαφρόπετρα κ.ά.) είναι 
κατάλληλα για τη χρήση στην καλ-
λιέργεια διαφόρων φυτών. Στόχος 
της εταιρείας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ είναι 
η παρασκευή των βέλτιστων φυτο-
χωμάτων που παρέχουν πλούσια 
θρεπτικά στοιχεία, πολύ καλό αε-
ρισμό των ριζών, απορρόφηση και 
συγκράτηση του νερού, ιδανικό pH 
και είναι απαλλαγμένα από παθο-
γόνους μικροοργανισμούς, έντομα 
και σπόρους ζιζανίων.
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∆ιατίθεται σε παλέτα
των 200 τµχ.

Υψηλής ποιότητας εδαφικό µείγµα, κατάλληλο για 
ανθοφόρα και πράσινα φυτά εσωτερικού χώρου.
Συστατικά: Ξανθιά τύρφη, χουµοποιηµένα φυτικά 
υπολείµµατα, περλίτης.
Προσφέρει ιδανικό εδαφικό περιβάλλον στα 
γλαστρικά φυτά, εξασφαλίζοντας τον καλό 
αερισµό του ριζικού συστήµατος, την καλή 
στράγγιση και τη διαθεσιµότητα των θρεπτικών 
συστατικών στα φυτά.
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Το «Grow Plus» είναι άριστο εδαφικό υπόστρωµα 
µε βάση την ξανθιά τύρφη. Παρασκευάζεται από 
την χουµοποίηση φυτικών υλών, περλίτη, 
ελαφρόπετρα και ποταµίσια άµµο. Είναι κατάλληλο 
για την φύτευση ανθοφόρων δέντρων, θάµνων και 
γλαστρικών φυτών εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου. Αναπτύσσει οµοιόµορφα τις ρίζεςκαι 
εξασφαλίζει τον σωστό αερισµό των φυτών.
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Το «Blumenerde» είναι ειδικό εµπλουτισµένο 
µείγµα τύρφης, κατάλληλο για τη σωστή ανάπτυ-
ξη των φυτών εσωτερικού χώρου. Χρησιµοποιεί-
ται και ως εδαφοβελτιωτικό αναµειγνύοντάς το 
µε χώµα κήπου.
Συστατικά: Ξανθιά τύρφη, µαύρη τύρφη, χουµο-
ποιηµένες ύλες φυτικής προέλευσης, περλίτης.
Το «Blumenerde» συγκρατεί πολλή υγρασία και 
βοηθά στον αερισµό της ρίζας, επιτυγχάνοντας 
έτσι τη σωστή ανάπτυξη του φυτού.

Συνίσταται για: Κέντια, δράκαινα, καλαγχόη και 
άλλα τροπικά φυτά, βολβώδη άνθη, βίγκα, ρυγχό-
σπερµα, ίλεξ, µοσχεύµατα τριανταφυλλιάς και 
άλλων φυτών.

Το Premium Soil είναι ένα άριστης ποιότητας 
προηγµένο υπόστρωµα ιδανικό για φυτά εσωτε-
ρικού και εξωτερικού χώρου. Είναι βασισµένο 
στην ξανθιά και στην µαύρη τύρφη και έχει 
εµπλουτιστεί µε χούµο, περλίτη, ζεόλιθο, σε 
απόλυτα ιδανικές αναλογίες,  βέλτιστης απόδο-
σης και υψηλής καθαρότητας. Το Premium Soil 
παρέχει µε βραδεία και συστηµατική αποδέ-
σµευση θρεπτικά  στοιχεία στα φυτά για µια 
ισορροπηµένη και εντατική ανάπτυξη για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Συµβάλει στον ιδανικό 
αερισµό του ριζικού συστήµατος αναπτύσσοντας 
οµοιόµορφα τις ρίζες των φυτών και εξασφαλί-
ζοντας την απαραίτητη υδατοϊκανότητα.

Το «Organic Compost Αναγνώστου» είναι κατάλ-
ληλο για Βιολογική Καλλιέργεια αφού πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται 
στην Κοινοτική Νοµοθεσία – Κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ.889/2008 της Επιτροπής.
Πρώτη ύλη: Πρόκειται για οργανικό κοµπόστ το 
οποίο προέρχεται από φυτικά υπολείµµατα γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων τα οποία είναι πλήρως 
κοµποστοποιηµένα.

Συνιστάται για: Φυτά εσωτερικού και εξωτερι-
κού χώρου, σπόρους, βολβούς, χλοοτάπητες, 
σπορεία κηπευτικών  κ.ά.

Συνιστάται για: Βελτίωση εδάφους, καλλιέργει-
ες, οπωροκηπευτικά, γκαζόν, δέντρα, θάµνους.

6,5-7,0
30-40%
25-35%

Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά

Απαλλαγµένο από βαρέα µέταλλα
όπως χρώµιο, µόλυβδο και κάδµιο
Χωρίς προσθήκη χηµικών ουσιών

Yγρασία:
Oργανική ουσία:
pH:

Απαλλαγµένο από σπόρους ζιζανίων

8,0-8,5
50-55%
25-35%

Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά
και ιχνοστοιχεία

Απαλλαγµένο από φυτοτοξικές ουσίες

Yγρασία:
Oργανική ουσία:
pH:

Απαλλαγµένο από παθογόνους
µικροοργανισµούς και παράσιτα
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25-35%Yγρασία:
25-35%Οργανική ουσία:

3lt

3lt
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Το υπόστρωµα για Κάκτους και Παχύφυτα αποτε-
λείται από κοµποστοποιηµένα υλικά φυτικής 
προέλευσης, τύρφη, περλίτη και ποταµίσια άµµο. 
Είναι ιδανικό για τα περισσότερα είδη Κάκτων, 
Παχυφύτων και άλλων Ξηροθερµικών φυτών 
γιατί είναι πλούσιο σε οργανική ουσία και θρεπτι-
κά συστατικά και εξασφαλίζει άριστες συνθήκες 
στράγγισης και ιδανικές συνθήκες αερισµού της 
ρίζας για µία οµαλή και υγιή ανάπτυξη των φυτών.
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Είναι ένα υλικό εδαφοκάλυψης, πολύ ανθεκτι-
κό, που προέρχεται από φυσικό ξύλο πεύκου. 
Ο φλοιός πεύκου συµβάλει στην προστασία 
του εδάφους από την ξηρασία διότι διατηρεί 
την υγρασία και επιτρέπει τον καλό αερισµό 
του εδάφους. 

Συνιστάται για: Στράγγιση εδάφους, σωστό 
αερισµό της ρίζας ,καλλιέργειες υδροπονίας, 
φυτεµένα δώµατα και επικάλυψη εδάφους.

Συνιστάται για: Eδαφοκάλυψη, προστασία του 
εδάφους από την ξηρασία και την µείωση 
βλαστικότητας των σπόρων των ζιζανίων.

8mm εώς 15mm 39 τµχ. παλέτα
25mm εώς 45mm 39 τµχ. παλέτα

∆ιατίθεται στα εξής µεγέθη

45+ mm 36 τµχ. παλέτα
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Ο κοκοφοίνικας προέρχεται από φλοιό καρύδας 
και είναι ιδανικός για την ανάπτυξη των φυτών. 

Χαρακτηριστικά του κοκοφοίνικα είναι το υψηλό 
πορώδες και η µεγάλη υδατοϊκανότητα, τα οποία 
τον καθιστούν ιδανικό µέσο καλλιέργειας φυτικών 
καλλιεργειών. Είναι 100% οργανικός & φιλικός 
προς το περιβάλλον, χωρίς παθογόνους µικροορ-
γανισµούς & ζιζάνια.  

5,7-6,5
93-95%
48-53%

Πλούσιο σε ιχνοστοιχεία
Yγρασία:
Ολικό Πορώδες:
pH:

kg



Η εταιρεία φυτοχωμάτων-κομπόστ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ προμηθεύει τυρφώ-
δη υποστρώματα για επαγγελμα-
τική χρήση, καθώς επίσης και συ-
σκευασίες μεγάλης χωρητικότητας 
περίπου ενός κυβικού. Το big bag 
είναι εύχρηστες συσκευασίες, απο-
τελούμενες από διάφορα μείγματα 
χώματος για απευθείας χρήση ανα-
λόγως με τις απαιτήσεις, καλύπτο-
ντας έτσι τις ανάγκες έργων από 
αρχιτέκτονες τοπίου, γεωπόνους, 
κατασκευαστές κ.ά.
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Τα εδαφικά µείγµατα της “Kekkila” δηµιουργούνται 
από πρώτης ποιότητας επιλεγµένη ανθοκοµική 
τύρφη από τους τυρφώνες της «Kekkila». Η «Kekki-
la» κορυφαία εταιρεία στην παραγωγή µειγµάτων 
τύρφης, αναπτύσσει,  παράγει και προµηθεύει µε 
βάση την τύρφη, µια µεγάλη γκάµα µειγµάτων για 
όλους τους τύπους φυτών αλλά και συνθηκών 
καλλιέργειας.
Παραγωγή εντός Ε.Ε.

Αποθήκευση: Αποθηκεύετε σε δροσερό και ξηρό 
χώρο µακριά από την άµεση ηλιακή ακτινοβολία.

3

Το θαυµάσιο βελτιωτικό εδάφους τύρφη αποτε-
λείται από ελώδη φυτά σε αποσύνθεση, τα 
οποία όταν έρχονται σε επαφή µε το χώµα, 
διασφαλίζουν το σωστό αερισµό και την απαραί-
τητη στράγγιση του ριζικού συστήµατος.

Είναι ένα προϊόν µε ξανθιά, µαύρη τύρφη και 
ιχνοστοιχεία για τη φύτευση και την καλλιέργεια 
βλαστών και σπόρων.
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ΕΔΑΦΙΚA ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΦΥΤΕΜEΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

Η εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ έχει ανα-
πτύξει ειδικά εδαφικά υποστρώματα 
για τα πράσινα δώματα ανάλογα με 
τον τύπο του φυτεμένου δώματος 
(εκτατικού, ημιεντατικού, εντατικού) 
και του φυτικού υλικού. Το προηγ-
μένο υπόστρωμα φύτευσης για τα-
ρατσόκηπους ακολουθεί όλες τις 
απαραίτητες ελληνικές (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 
και διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες 
(FLL), και φέρει εργαστηριακές ανα-
λύσεις από διαπιστευμένο εργαστή-
ριο δοκιμών.

Η εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ διαθέτει 
όλες τις απαιτούμενες άδειες και 
πιστοποιήσεις παραγωγής, μίξης 
και συσκευασίας φυτοχωμάτων, κο-
μπόστ και εδαφικών υποστρωμάτων 
που επιβάλλει η Ελληνική Νομοθε-
σία καθιστώντας την, την πλέον αξι-
όπιστη στο χώρο της. Επίσης, για τη 
διασφάλιση της ποιότητας του τελι-
κού προϊόντος η εταιρεία είναι πιστο-
ποιημένη για το Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο EN ISO 9001:2015.

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
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Το βότσαλο χρησιµοποιείται για διακόσµηση
και διαµόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων όπως είναι οι κήποι, οι πισίνες,
τα παρτέρια, οι ταράτσες κ.ά.
Συσκευασία: Σακί 20kg ή Big Bag   
∆ιατίθεται: σε διάφορα µεγέθη όπως 1-3cm, 
3-6cm κ.ά.

Bότσαλο Θάσου

Bότσαλο Dark

Bότσαλο Γκρι Fish

Bότσαλο Ποταµίσιο

Βότσαλο

20kg

Το DECO UNI είναι εύκαµπτο πλαστικό καλούπι 
διαµόρφωσης κήπων και προσαρµόζεται εύκολα 
σε ευθείες και σε καµπύλες γραµµές. 
Πλεονεκτήµατα: Προσφέρει τη δυνατότητα σχεδι-
ασµού και διαµόρφωσης διαχωριστικών ανάµεσα 
σε διαφορετικά υλικά, όπως βότσαλα, ψηφίδες, 
χώµα και ότι άλλο επιθυµείτε να τοποθετήσετε.
Χρήση: Με την χρήση του πετυχαίνεται όµορφο 
αποτέλεσµα και καθαρές γραµµές διαχωρισµού.   
Συσκευασία: Κάθε πακέτο περιλαµβάνει 4 τεµάχια 
του 1 µέτρου και 2 πλαστικά καρφιά των 25cm.
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ΧΩΜΑ

ΧΩΜΑ

12lt 20lt 40lt

Διατίθεται σε παλλέτες
των 80-170 τμχ.

12lt 20lt 40lt

Διατίθεται σε παλλέτες
των 80-170 τμχ.

Μεγάλα εταιρικά-επιχειρηματικά ονόμα-

τα με έντονη την παρουσία τους στην αρ-

χιτεκτονική, πολεοδομική και πολιτιστική 

παρέμβαση στην ΑΘήνα, εμπιστεύτηκαν 

την εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ για την κα-

τασκευή κηποτεχνιών μεγάλων χώρων 

ανάπλασης.

Η ποιότητα των φυτοχωμάτων μας ανα-

δεικνύεται μέσα από τα έργα κηποτεχνί-

ας που έχουμε υποστηρίξει. Οι έμπιστοι 

συνεργάτες μας, μας στηρίζουν και τους 

ανταμείβουμε με προϊόντα κορυφαίας 

ποιότητας. Μέσα από τις κατασκευές 

πρασίνου σε ιδιωτικούς και δημόσιους 

χώρους αναδεικνύονται τα φυτοχώματά 

μας και σε μεγάλα τεχνικά έργα, όπως το 

πάρκο Σταύρος Νιάρχος, το Αστεροσκο-

πείο Αθηνών, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, 

το κτίριο της Agemar, το Μέγαρο του 

ΟΤΕ, η Βουλή, η ανάπλαση στο λιμάνι του 

Πειραιά, το ηλιακό πάρκο Δραπετσώνας, 

η πλατεία Κορυδαλλού, η ανάπλαση στον 

Γέρακα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 

και πολλά ακόμη έργα.



Γραφεία - ∆ιανοµή: Αµφιπόλεως 5, Αχαρνές  
Tηλ: 210 24.68.762 & 210 24.69.255, Fax: 210 24.77.412, Kιν: 6977 84.09.93
E-mail: info@anagnostou.gr, Website: www.anagnostou.gr

Παραγωγή: Αυλώνας Αττικής AnagnostouFytoxomata


