


                     Ja tenim el compost!
El temps de compostatge pot durar entre 3 i 6 mesos, si se segueixen les recomanacions i la barreja  
de materials és l’adequada. Si sou principiants, tingueu una mica més de paciència. Al final, obtin- 
drem un compost de color marró fosc o negre i que fa olor de terra humida. Agafeu el compost madur  
a la base del compostador. Podeu continuar afegint material a la part superior. 

Ús Quan Quantitat
Hort Després de la recol·lecció Repartiu-ho per l’hort, 5 kg/m2

Arbres fruiters A l’inici de la primavera o la tardor Feu una capa de 2 cm al voltant de l’arbre sota la capçada

Gespa A la tardor Repartiu-ho sobre la gespa  a 1 kg/m2

Arbres ornamentals A la primavera Feu una capa de 2 cm al voltant de l’arbre sota la capçada

Plantes i flors A la primavera Capa de 2 cm al voltant del tronc

Transplantaments  
de plantes i flors Quan es faci Barregeu-ho amb terra, al 50%

Planter Quan es faci Barregeu-ho amb terra, al 50% amb compost molt madur

Problemes? 
En el moment de realitzar el procés de compostatge  
poden sorgir alguns problemes. Te n’esmentem els  
més habituals i les possibles solucions:

Problema Què passa? Solució

Olor d’amoníac Falta d’oxigen 
(per exemple, 
massa gespa i 
poques fulles 
seques).

Afegeix-hi matèria 
seca i remena bé 
la pila.

Olor de podrit Massa humitat. 
Excés de matèria 
verda. 

Afegeix-hi matèria 
seca i remena bé 
la pila.

Compost fred La barreja no és 
adequada.

Aireja la pila, rega 
si cal i afegeix-hi 
una mica més de 
restes humides.

Compost sec Falta d’humitat. Rega la pila i bar- 
reja.

Mosques, larves 
i mosquetes 
petites

Les restes de 
cuina queden a la 
vista a la part de 
dalt de la pila de 
compost.

Abans de tancar 
la tapa, cal que 
només quedi a la 
vista una capa de 
matèria seca (pòsit, 
fulles seques, palla, 
serradures...).

Presència de 
ratolins

Les restes d’ali-
ments, sobretot 
de carn i peix,  
atrauen rosega-
dors. 

No afegeixis carn 
ni peix a la pila o 
tanca el composta-
dor amb una malla 
metàl·lica per la 
part de baix.

  Quins materials podem compostar?
MATÈRIA HUMIDA MATÈRIA SECA

Rica en aigua i nitrogen Rica en carboni i absorbeix aigua

Restes de fruites  
i verdures  Aporten humitat Restes de poda Com més petites, millor  

(de 5 a 30 cm)

Gespa i restes  
de plantes del jardí

Com més petites, millor  
(de 5 a 30 cm) Fulles seques No et passis i guarda-les 

per a l’estiu

Restes de carn, peix  
i aliments cuinats Només nivell expert! Palla i restes  

seques del jardí
Ideal per accelerar  

el procés


