


H εταιρεία ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ δραστη-
ριοποιείται πάνω από 50 χρόνια στο 
χώρο παραγωγής και συσκευασίας 
φυτοχωμάτων-κομπόστ και εμπορί-
ας υποστρωμάτων.
Η εμπειρία και η γνώση της πάνω 
στο φυτόχωμα την έχουν καταστή-
σει μία από τις δυναμικότερες επι-
χειρήσεις 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 εται-
ρείας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ αποτελεί η 
φροντίδα της φύσης, η εκτίμηση 
προς τους συνεργάτες της καθένα 
ξεχωριστά τον φυτωριούχο, τον αρ-
χιτέκτονα τοπίου, τον κηποτέχνη.



ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ – 
ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΑ

Η επιστημονική ορθή ονομασία των 
φυτοχωμάτων είναι υποστρώματα 
φύτευσης, αφού το κύριο συστατικό 
τους δεν είναι το χώμα αλλά διάφο-
ρα φυτικά μέρη, δηλαδή οργανικά 
υλικά.

Ανάλογα με την σύστασή τους 
(τύρφη, οργανική ουσία φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης, άμμο ποταμί-
σια, περλίτης, ελαφρόπετρα κ.ά.) εί-
ναι κατάλληλα για την χρήση στην 
καλλιέργεια διάφορων φυτών. Στό-
χος της εταιρείας ΑνΑγνώΣτου εί-
ναι η παρασκευή των βέλτιστων φυ-
τοχωμάτων που παρέχουν πλούσια 
θρεπτικά στοιχεία, πολύ καλό αερι-
σμό των ριζών, απορρόφηση και συ-
γκράτηση του νερού, ιδανικό pH και 
είναι απαλλαγμένο από παθογόνους 
μικροοργανισμούς, έντομα και σπό-
ρους ζιζανίων.
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∆ιατίθεται σε παλέτα
των 200 τµχ.
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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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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 
ΑνΑγνώΣτου προμηθεύει τυρφώ-
δη υποστρώματα για επαγγελματική 
χρήση, καθώς επίσης και συσκευα-
σίες μεγάλης χωρητικότητας περί-
που ενός κυβικού. τα big bag είναι 
εύχρηστες συσκευασίες, αποτελού-
μενες από διάφορα μείγματα χώμα-
τος για απευθείας χρήση αναλόγως 
τις απαιτήσεις, καλύπτοντας έτσι τις 
ανάγκες έργων από αρχιτέκτονες το- 
πίου, γεωπόνους, κατασκευαστές κ.α.
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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 φυτοχώματα 

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.




