
Aprèn a fer el teu propi adob  

a partir de residus orgànics! 
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En el procés de compostatge podem diferenciar 3 fases: 



30 ºC i 70 ºC 40% i 60%  Molt actius 



20 ºC i 50 ºC 20% i 40%  Actius 



Tº ambient 5 % Gens actius 



Quan s’aplica al sòl: 
 
 Aporta nutrients: nitrogen, 

fòsfor i potassi de manera 
progressiva i assimilable. 
 

 Estructura el sòl, regulant la 
seva humitat i acidesa.  
 

 Es tanca el cicle de la matèria 
orgànica. 







Decidir la ubicació del compostador. On el poso? 

 Lloc on s’alternin les hores de sol i d’ombra.  

 

 Lloc protegit de la pluja. 

 

 Posar sobre terra natural (no pavimentat)  

 

 Es recomana posar un llit de restes vegetals 

(uns 30 cm)  perquè permeti la circulació de 

l’aire i absorbeixi l’excés de lixiviats. 

 



Quins residus puc posar al compostador? 



Com afegir els residus al compostador? 

Afegir matèria seca (restes vegetals) i matèria humida (restes 

de menjar) en parts iguals.  

Voltejar (remenar) sovint la barreja per: 

Facilitar la circulació de l’aire i evitar la  

compactació de la barreja. 

 

Mínim, un cop per setmana 

Evitar que les restes de menjar recents  quedin 

a la part superior i a l’abast d’alguns animals 



Com saber si va bé? Control de paràmetres 

L’activitat microbiana genera calor. Per això, si la barreja 

fumeja o a l’apropar la mà percebem calor és un indicador 

que el procés de compostatge funciona correctament.  



Procés de descomposició aerobi.   

 

Remenem sovint 

tota la barreja! 
 

Mínim un cop per 

setmana. 

L’excés 

d’humitat 

dificulta el pas 

de l’oxigen! 

Afegim elements que 
eviten la compactació. 



 

L’excés 

d’humitat 

dificulta el pas 

de l’oxigen! 







Com saber quan el compost és madur? 

 Triga entre 4 i 6 mesos. 

 Fa olor de terra de bosc. 

 És de color marró fosc i té una textura 

similar a la terra.  

 La seva temperatura és igual que 

l’ambiental. 

Cal evitar remenar durant uns dies perquè el 

compost madur es dipositi al fons.  

 

Caldrà garbellar-lo per separar les restes que 

no s’han descomposat del tot. 
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