SESSIÓ D’APROFUNDIMENT EN
EL COMPOSTATGE DOMÈSTIC

Lleida, 15 de desembre del 2020

PRINCIPALS DIFICULTATS
QUE PODEM TROBAR
AL LLARG DEL PROCÉS …

i possibles solucions!!

Triar el lloc pel nostre compostador

Breu repàs del procés de compostatge

El lloc ideal pel compostador és…
●
●

●

●
●

Contacte directe amb la terra
Ni excés de sol ni massa ombra, és un bon
lloc a sota un arbre de fulla caduca (ombra a
l’estiu i sol a l’hivern!)
En un terreny que faciliti el drenatge (poc
argilós). Si no és així caldrà fer una capa de
drenatge amb grava entre el terreny i el
compostador
A prop d’un punt d’aigua
Separat del terreny per una malla
de galliner

Principals diﬁcultats que poden aparèixer en Triar el lloc pel nostre compostador
No puc posar el compostador directe a terra
●

●

Has de preveure la recollida de lixiviats
○
Si dilueixes els lixiviats en dues parts d’aigua, tens un
líquid boníssim per a regar i fertilitzar les plantes!
Tingues en compte que l’inici del procés pot anar més lent
(microorganismes no hi poden accedir tan fàcilment)
○
Deixa sempre una petita part del compost del cicle
anterior

Tinc el compostador directe a la terra
●

●

Posa-hi un tros de malla de galliner a la base del compostador,
evitaràs presència de rosegadors i els microorganismes i
invertebrats hi podran accedir igualment
Tingues en compte que necessites una primera capa de
drenatge a la base, feta amb material llenyós una mica més gros
o bé grava. Això facilitarà la ﬁltració dels lixiviats i airejarà la
base
○
Deixa sempre una petita part del compost del cicle
anterior

Breu repàs del procés de compostatge: Què podem compostar? En quina proporció?
El secret del compost està en la proporció entre

matèria seca i matèria humida.
Podem compostar una barreja de restes vegetals
seques i restes d’aliments, però:
No totes les restes serveixen
Hem d’anar amb compte amb algunes restes i
plantes
No hem de perdre de vista que cal mantenir
l’equilibri entre aquestes dues parts,
i el grau d’humitat idoni
Vegem-ho amb més detall:

Com vaig omplint el compostador?
1.

Capa de drenatge

2. Capes alternes de matèria
orgànica i matèria seca

Com vaig omplint el compostador?
3. Anem omplint i al cap
dels dies podem observar
les diferents capes

4. Comencem a
remenar. Podem voltejar
tota la pila buidant i
tornant a omplir

5. Anem mantenint
humitat i airejant

Principals diﬁcultats que poden aparèixer en Omplir el compostador

Restes de fruites
i verdures

Cendres de
llenya

Closques d’ous

Restes de
cítrics
Plantes
malaltes

Pa sec
Marro del cafè i
restes d’infusions

Aromàtiques

Tovallons de
paper

Excrements
d’animals
domèstics

Fulles seques

Virutes,
serradures
o triturat
de poda

Restes de
sega

Herbes
seques de
l’hort

Plantes
amb ﬂor
o llavors

Sobres de
menjar
cuinat

Restes de
carn i peix

Relació C/N
●

●

La matèria humida és rica en
Nitrogen, i la matèria seca rica en
Carboni. Un equilibri entre els dos
elements és fonamental per a que el
procés que es doni sigui de
compostatge.
Els valors ideals per al compostatge es
troben entrre 25:1 i 40:1

○

Un excés de nitrogen, matèria
humida, dóna putrefacció i
desprèn molt amoníac

○

Un excés de carboni, i per tant de
matèria seca, donaria un procés
molt lent i un compost ﬁnal de
baixa qualitat

Font: adaptat de PNUD-INFAT (2002)

Principals diﬁcultats que poden aparèixer en

Necessitats del compost

Tinc un problema!

Quina és la causa?

I la solució?

Fa pudor de podrit

Hi ha massa humitat o falta oxigen

Afegir matèria seca i voltejar. No regar

Fa pudor d’amoníac

Massa materials amb Nitrogen
(massa matèria orgànica)

Aportar materials secs, amb Carboni

El material està fred i sec

Falta humitat

Afegir matèria humida, regar homogèniament i
voltejar

El material està fred i xop

Excés d’humitat

Voltejar-lo
Afegir material assecant com les serradures

No puja la temperatura

Falta material

Afegir material o compost madur. Tapar amb plàstic

Apareix un tel blanc

Són fongs

Bona senyal, també són descomponedors!

Principals diﬁcultats que poden aparèixer en

Presència d’animals

Tinc un problema!

Quina és la causa?

I la solució?

Hi ha moltes formigues

Està massa sec

Afegir matèria humida. Regar i voltejar

Hi ha moltes mosques

Excés d’humitat

Voltejar-lo
Afegir material assecant com les serradures

Si són mosques de la fruita, la
causa són les pells de fruita

Tapar les pells de fruita amb matèria seca, fulles
seques

Hi ha molts cucs blancs

Són larves, viuen en la humitat, per
tant hi ha un excés

Voltejar-lo
Afegir material assecant com les serradures

Hi ha rossegadors

Algun residu els atrau

Evita restes de carn, peix i formatge.
Barreja bé la brossa fresca
Posa una malla de galliner a la base del compostador

Hi ha molts insectes
(no mosques)

Les condicions són bones i en
permeten la proliferació

Bona senyal, també són descomponedors!

Plantes afavoridores del procés de compostatge
Afegir determinades plantes al compost millora tan el procés com la qualitat i vitalitat del compost resultant.

Ortiga

●
●
●

●

Activadora del procés
de compostatge
Molt rica en Nitrogen
Conté enzims
afavoridors de la vida
microbiana
Es pot fer purí
d’ortiga, amb
maceració de pocs
dies, i regar la pila de
compost

Consolda

●
●
●

●

La seva descomposició
aporta minerals, nitrogen
i sobretot potassi
Es pot incorporar a la pila
de compost
Es pot fer un acolxat
directe al terra i deixar
que es descomposi
El purí de consolda també
és un gran adob

Milfulles

●
●
●

Facilita el procés
de compostatge
Reforça preparats
fungicides
S’incorpora al
compost quan ha
fet la ﬂoració i
comença a
assecar-se

Bardana

●
●

●
●

Planta estructurant que
estimula la vida en el sòl
Aporta molts nutrients
a les plantes
Té certa acció fungicida
S’incorpora la planta
sencera abans de la
ﬂoració

Breu repàs del procés de compostatge

El producte ﬁnal: el compost

Recorda que el temps del procés pot ser molt variable (estació de l’any,
quantitat de matèria incorporada,...), com a mínim 2 o 3 mesos. recorda
també que un cop completat el procés, cal garbellar el compost

El nostre compost estarà llest quan:
Recorda que el rendiment que obtindràs
serà aproximadament d’un 30%. És a dir,
per 100 kg de restes, n’obtindràs uns 30 kg
de compost

●
●
●
●
●
●

El volum de la pila s’hagi reduït com a mínim a la meitat
El compost està a temperatura ambient
No s’aprecien restes grosses
Té un color fosc
Fa olor de terra de bosc
Manté un cert grau d’humitat (té certa tendència a grumollar-se,
sense estar mullat)

Principals diﬁcultats que poden aparèixer en
●

El producte ﬁnal, el compost

El meu compost està madur? Depenent de l’ús podem començar a usar el compost en un moment o altre del
procés de maduració
○
El podem incorporar a l’hort a partir dels 3 mesos, quan és un compost jove
○
Per fer-lo servir com a substrat de plantació directe caldrà que esperem a que arribi a estabilitzar-se com a
compost madur o humus.
Vigila perquè un compost poc madur poc danyar les plantes si l’apliques directament!

●

Com aprendre a valorar si estem obtenint un compost

de qualitat? Si compleix els requisits anteriors (textura,

color i olor), el compost és madur.
Un truc! Es pot testar la seva qualitat agafant-ne una petita part en una torreta
i sembrant-hi llavors de ravanet. Si en pocs dies germinen el 75%, pots estar segur
de la qualitat del teu compost!

●

Bons usos per al nostre compost resultant
○
○
○
○
○

Incorporar-lo a l’hort o al jardí
Aplicar-lo als arbres fruiters
Aplicar-lo a les plantes
Fer planter
Fer te de compost*

Una altra forma d’aplicar el compost: El te de compost
Com es fa el te de compost?
Petites quantitats de compost madur + aigua freda (idealment de pluja)
Es deixa reposar tres o quatre dies, es va removent de tant en tant
Es ﬁltra immediatament
S’aplica a les plantes.
Si reguem les fulles, té acció insecticida perquè els
microorganismes s’alimenten i ocupen l’espai dels organismes
patògens
Si reguem el sòl aportarà nutrients i vigor a les plantes, aporta
estructura al sòl i no mata els organismes beneﬁciosos
Si no es pot aplicar, ﬁltrar i guardar en ampolles tancades (el menor temps
possible)

Principals diﬁcultats que poden aparèixer en
●

El producte ﬁnal, el compost

I si no puc aplicar el meu compost ara mateix?
I si tinc massa compost i el vull guardar?
Cap problema! Cal que garbellis bé el teu compost, l’apiles a terra i el
cobreixes amb un mantell vegetal: una capa de palla o restes de fulles seques.
Això et permetrà conservar-lo per un període llarg de temps, només hauràs de
vigilar amb l’excés de pluja.

També el pots guardar en sacs, sempre que
siguin transpirables. El pots guardar ﬁns a
dos anys, però tingues en compte que les
seves propietats i el seu poder fertilitzant van
variant

Altres diﬁcultats que poden aparèixer en... Mantenir el cicle de compostatge
●

Com fer per aproﬁtar el compost al mateix temps que continues posant matèria orgànica?
○
Has d’anar omplint el compostador intercal·lant capes de matèria seca i humida. Les capes no han de ser més
gruixudes que quatre o cinc dits.

○
○

○

Quan la pila ocupi ¾ parts del compostador, has de deixar d’incorporar i esperar a que es faci el procés (recorda
airejar i regar!)
Un cop aquesta primera pila comenci a tenir aspecte desfet (entre les 2 i 5
setmanes), veuràs que ha reduït molt el seu volum. Aleshores pots començar
un nou
procés al damunt amb matèria fresca. Això sí! Quan airegis la pila de damunt,
assegura’t que només estàs manipulant la part superior
Treu el compost resultant de la primera tongada per la portaeta inferior
○
Si disposes d’un compostador doble,
fes un
procés a un compostador, i quan
el
tinguis ple comença el procés a l’altre
○
També pots fer l’última part d emaduració en pila oberta directa al terra,
i així cada 5 setmanes tens el compostador buit i pots tornar a
començar un nou cicle

Avantatges i qualitats del compostatge
●
●
●
●
●
●

●

●

Redueix la quantitat de deixalles orgàniques
Converteix un residu en un recurs
Millora la capacitat del sòl de retenir aigua
Disminueix la degradació del sòl i li dona estructura
Fertilitza la terra: fa els nutrients més accessibles a les
plantes
La fertilitat de la terra condiciona el desenvolupament sa i
vigorós de les plantes, i les fa resistents als fongs,
paràsits, plagues i altres malalties
Al contrari dels adobs químics, la fertilització natural
aconsegueix, no només aportar minerals, sinó obtenir un
sòl més viu
És la forma més sostenible de millorar el sòl i proveir les
plantes de nutrients

MOLTES GRÀCIES PER
LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!

https://urbanisme.paeria.cat/sostenibilitat/residus-i-neteja-viaria/compostatge

