AUTOCONSTRUCCIÓ D’UN COMPOSTADOR

Si no teniu accés a un compostador, però esteu animats
a començar amb el compostatge, podeu fer-vos un
compostador de forma senzilla.
Hi ha diverses estructures de compostador, habitualment són
contenidors de mínim 400L fets de plàstic. Però hi ha molts altres
materials amb els que podem fer-nos-en un. L’opció més senzilla, a
l’abast i econòmica és fer-lo amb PALETS
L’opció més senzilla i econòmica és aprofitar palets per a fer una
estructura on posar-hi la pila de
compost. Les tres parets poden ser de
palet sencer, i la frontal cal que sigui de
mig palet, i a poder ser, que sigui mòbil
(hi podeu posar frontisses i que s’obri
com una porta, o almenys que es pugui
posar i treure)
És interessant recobrir l’interior amb
malla, borrassa o algun material
transpirant, que ens airegi la pila pero
alhora mantingui el material dins. Si fa
molt de fred, convindrà fer una tapa o
tapar amb plàstic la pila per tal que el
compostatge no perdi temperatura i
s’aturi el procés.
Hi ha molts models, alguns d’un calaix i altres de dos o tres.
Podeu consultar la forma de construir-lo pas a pas als següents
enllaços:
● Vídeo molt simple i explicatiu, pas a pas. És en anglès, però
només veient els passos ja s’entén el procés de construcció:
https://www.youtube.com/watch?v=fW_DVNUt7ms

●

https://autocompostajeleon.wordpress.com/2017/10/16/como-hacer-un-c
ompostador-casero-con-palets/

●

https://www.lahuertinadetoni.es/como-construir-un-compostador-con-p
alets/

D’aquest últim enllaç, us adjunto la imatge de les instruccions per
a la construcció d’un compostador de dos calaixos

Hi ha moltes altres opcions i materials amb els que podeu
construir-vos un compostador, de fet, qualsevol cosa amb la que
pugueu crear un espai tancat on anar fent la pila. heu de tenir en
compte que al ser una pila que estarà més a l’aire, li costarà una
mica més de temps fer el procés que no pas si està dins un
contenidor de plàstic. Per la resta, serveixen les mateixes
indicacions que per un compostador!
Alguns altres exemples són:

● Fusta

● Malla de galliner

● Fusta i malla

