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QUÈ PODEM COMPOSTAR? 
 
 

 

  
  

  

 

 Restes de jardí,    
horta  i  poda 

Paper de cuina 
brut        

(sense clor) 

Fruita i verdura Marró de cafè, 
restes 

d’infusions 

Closques d’ou, 
marisc i fruits 

secs 

Pa sec  

 

 

  
 

 

 

 

 
Carn i peix    

(amb moderació) 

  
 

 Taps de suro, 
escuradents, 

llumins, 
serradures 

 
        

        
        

                                                                                                              
       
      
 
 
 

Cicle de la Matèria Orgànica   
 

Contribució que hi pot fer el reciclatge de la brossa orgànica fet a casa. 
 

Compost 
(adob orgànic) 

 
Hort o jardí 

 
aliments 

   
animals 

 
plantes 

         
                 

Planta de 
compostatge  Compostatge 

casolà   
RESTES DE 
MATÈRIA 

ORGÀNICA 
  descomposició 

                 
Contenidor 
d’orgànica 

 Cubell 
d’orgànica 

        
sòl 
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Què és el compostatge? 
 

És un procés natural de descomposició de la matèria orgànica fet pels descomponedors 
(bacteris i fongs) i per petits animals que anomenem detritívors, com són els cucs i les 
paneroles. 
 
Els descomponedors i els detritívors necessiten una “dieta equilibrada”, oxigen, humitat i 
una temperatura adequada per desenvolupar-se sobre la matèria orgànica. 
A través del compostador i realitzant un bon procés de compostatge, obtindrem totes 
aquestes característiques que els permetran fer una bona feina, convertint la matèria 
orgànica fresca en matèria orgànica estable (compost). 
 
 

Què és el compost? 
 

És el resultat de la descomposició aeròbica dels 
residus orgànics per l’acció dels microorganismes. 
Terra vegetal, adob.  
Producte que s’obté del procés del compostatge que 
es pot aplicar al sòl amb la finalitat de millorar-ne les 
propietats i contribuir a la fertilització de les plantes 
que s’hi desenvolupen. 
 
 

Preguntes més freqüents: 
 

Quant temps triga a fer-se? 
És un procés natural que depèn de la temperatura ambiental, alhora que també depèn de 
l’activitat dels organismes. Així a l’estiu sol durar uns 3 o 4 mesos i a l’hivern uns 5 o 6 
mesos. 
 
 

Ocupa molt d’espai? 
El compostador és una caixa de plàstic que es pot obrir pels quatre costats. Per tal de 
poder treballar bé amb ell i amb els materials, necessita un espai d’1m2.  
És important que estigui assentat directament a la terra.  
 
 

Fa mosques o males olors? 
No, si es fa com cal. La única olor que es despendrà en cas que s’obri es la de terra 
mullada, i sinó no desprèn cap olor. 
En alguns casos es poden trobar mosques o larves de mosques, en aquests casos només 
caldrà de deixar de tirar matèria verda uns dies, o tirar més matèria llenyosa, o bé deixar 
la tapa del compostador oberta durant la nit perquè es morin amb el fred.  
Una altra possible solució és espolsar per sobre pols de pedres o terra. També es pot 
actuar enterrant una mica les restes de fruita (el moment d’afegir-les a la pila). 
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- Si fa pudor “d’ous podrits”: vol dir que hi ha un excés d’humitat i que està 
insuficientment ventilat; per tant caldrà voltejar-lo i barrejar-hi trinxat de palla.  
- Si fa pudor “d’amoníac”: vol dir que hi ha un excés de material verd (nitrogen). Caldrà 
afegir material estructurant i barrejar-ho molt bé. 
 
 

Porta molta feina? 
No, la feina la fan els organismes. Per part nostra només cal separar les restes orgàniques 
de la cuina i portar-les al compostador, anar-hi barrejant restes de poda amb una 
proporció adequada (50%) i anar-ho voltejant. 
 
 

Què passa quan s’omple el compostador? 
Si la mida del compostador és la necessària segons el jardí/hort no s’omplirà mai, ja que 
durant el procés les restes orgàniques perden un 80% del seu volum. A més, durant el 
procés, un cop aquest ja estigui en ple rendiment, també es va traient compost ja madur. 
 
 

Condicions de procés 
 

1. El compostador ha d’estar muntat directament al terra 
 
El paviment o l’enrajolat no deixen filtrar els sucs del compostador. Per tal cal muntar el 
compostador directament sobre el terra, o bé sobre una superfície drenant; es podria fer 
una base amb matèria orgànica i branques gruixudes, pinyes o pedres, perquè permetin 
un correcte drenatge de l’aigua. 
 
Aquest líquid desprès és molt ric en nutrients. Si instal�lem el compostador prop d’un arbre 
o arbust, se’n podran beneficiar. Tot i això cal mantenir una distància mínima d’uns 40 cm 
per no patir problemes de fongs. 
 
 
2. Aire per respirar els microorganismes: remenar 
 

L’oxigen de l’aire és aprofitat pels microorganismes per 
descompondre eficientment la matèria orgànica.  
Quan hi ha falta d’oxigen, té lloc una descomposició 
anaeròbica, i el procés és molt lent i a més es produeixen 
pudors. No hem de premsar la pila perquè reduïm els 
espais d’aire dins la pila i dificultem l’acció dels 
microorganismes. 
 
Per millorar l’oxigenació: 

� Barrejar-hi restes vegetals seques i estables (fulles seques, pinyes, pinassa, 
branquillons, esporga triturada, etc.) que possibilitin el pas de l’aire de manera 
natural. 
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� Fer voltar el material amb l’ajut d’una eina (forca o semblant). Cal fer-ho cada 
vegada que hi aportem material, o bé un parell de cops la setmana. 

 
 

3. Humitat 
 

Si el material se’ns queda sec l’activitat descomponedora està 
pràcticament aturada, els microorganismes no es desenvoluparan ni 
es reproduiran. 
 
També pot passar que hi hagi massa aigua, aquesta tendeix a ocupar 
els espais d’aire i llavors la descomposició que hi hauria no seria la 
correcta i donaria pudors. 
 

 
Com saber si la humitat és la correcta... 
 

   � Cal que l’olor sigui de terra de bosc, no de menjar o de podrit 
   � L’aspecte ha de ser humit, fresc (ni sucós, ni sec com palla) 
   � Quan obrim el compostador la tapa presenta “gotes de vapor d’aigua” 
 
El millor perquè no ens pateixi problemes de sequera, és no posar el compostador en 
espais on hi toca molt el sol. En cas que no hi hagi cap altre espai, podem mantenir la 
humitat regant el compostador quan convingui. 
Sovint la temperatura de la fermentació fa necessari que reguem de tant en tant. 
 
 
4. Equilibri de materials 
 

El carboni (C) i el nitrogen (N) són dos elements fonamentals per a la vida i que es troben 
en més o menys proporció en la matèria orgànica. 
Cal que l’aportació d’aquests dos elements sigui per igual, per tal d’afavorir un bon treball 
dels microorganismes i un bon compost final. 
 
� Nitrogen: matèria orgànica fresca, humida, “verda”; fàcilment degradable. 

Restes tendres de plantes del jardí, gespa, restes de la cuina, fruites, restes de cafè, 
bossetes d’infusions, fems, etc. 

 
� Carboni: matèria orgànica estable, seca, rica en cel�lulosa, “marró”; poc degradables. 

Restes de plantes seques (palla, branques, fulles seques...) poda triturada, pinyols, 
closques, encenalls i serradures. També s’hi inclou el paper, però cal vigilar amb 
aquest i no abocar-ne en gran quantitat. 

 
Una barreja correcta (en volum) permet un balanç nutricional òptim per als 
microorganismes. Permetrà esponjar el material, estructurar-lo, de manera que es facilita 
la circulació d’aire; alhora que tindrà la humitat adequada. 
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Si només utilitzem matèria verda farà molta pudor i es podriria, no esdevindria compost, 
no útil pel jardí. 
Si només utilitzem material llenyós podria tardar anys a descomposar-se. 
 
 
5. Temperatura adequada per un treball ràpid 
 

L’activitat dels microorganismes genera calor, per 
tant el procés va bé quan la pila augmenta de 
temperatura.  
L’augment de temperatura també és un indicador de 
que hi ha la quantitat suficient de material per què 
es pugui portar a terme el procés i no es refredi.  
El mínim de volum necessari per iniciar el procés és 
d’1 m2. 

L’escalfor “higienitza” la pila de compost, i és una de les raons per les quals no hi ha 
mosques. 
La temperatura no és igual en totes les zones del compostador ni en totes les fases del 
compostatge.  
Així doncs, a la part central del compostador i de la meitat cap a amunt, serà on la 
temperatura serà més alta; caldrà remoure una mica el material de la part de sobre per tal 
de poder detectar aquesta temperatura major. A la part de més a sota del compostador, 
on el compost ja és més madur, la temperatura ja és la de l’ambient. 
 
Durant el procés hi ha tres fases molt marcades, i aquestes tenen diferència de 
temperatures: 
 

� Fase inicial, on tenim la matèria orgànica tal qual l’hem obtinguda. La temperatura és 
la de l’ambient. 

 
� Fase intermitja (o de descomposició) on els organismes descomponen la matèria 

orgànica. Degut a la seva activitat, augmenta la temperatura dins el compostador o 
pila. Moment on la temperatura arriba al seu màxim, podent arribar fins els 60º C; tot i 
això, el rang òptim de treball dels organismes és de 40 a 60º C. 

 
� Fase final (o de maduració) en aquest moment el compost ja és madur, tota la matèria 

orgànica ja ha estat descomposada i estabilitzada. La temperatura d’aquesta terra 
vegetal serà igual a la de l’ambient. 

 
També cal tenir en compte que a l’hivern molts organismes disminueixen o paren la seva 
activitat, fet que provocarà una disminució de la temperatura. 
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Què cal per fer el compostatge? 
 
 

� ESPAI: Un espai aproximat d’1 m2 per poder col�locar el compostador, i una zona on 
poder fer el garbellat del compost que en traiem. 

 
 
� EINES: 

- Compostador (de plàstic, de fusta, etc.) 
- Estisores d’esporgar o destral per trossejar 
residus llenyosos. 
 

- Forca o forquetes per remoure el material. 

- Pala per extreure el material ja descompost. 

- Termòmetre d’alcohol o pal de fusta que permeti mesurar el grau d’humitat. 

- Mànega o regadora per anar regant el material en cas de necessitat. 

- Garbell (de mig cm o més de llum) per separar parts gruixudes del compost. 

 

 
 
 

Procés del compostatge 
 

És molt important seguir les 4 regles bàsiques: 
 
 

1. El compostador ha d’estar muntat directament a terra. 
 

2. Barrejar la matèria verda i la llenyosa a parts iguals. 
 

3. Remenar. 
 

4. Mantenir la humitat dins el compostador. 
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Ara només ens farà falta un volum mínim de matèria orgànica per tal d’iniciar el procés. 
Normalment aquest volum és d’1 m3, que equival a la meitat del compostador. Fins que no 
s’aconsegueixi aquest volum, la pila no començarà a escalfar-se. 
 
Un cop hi ha escalfament, el procés segueix unes fases molt diferenciades: 
 

 
Fase inicial o de latència:  
 

és molt curta, d’un o dos dies. Els microorganismes actuen a temperatura ambient i 
degraden els sucres i les proteïnes més simples. 
 
Fase intermitja o de descomposició:  
 

el material puja molt de temperatura, i quan el remenem desprèn escalfor i vapor d’aigua.  
En aquest moment la descomposició és molt ràpida. 
Sol durar unes dues setmanes, i sempre té lloc en els 30 primers centímetres del 
compostador (on s’aboca la matèria orgànica nova). 
Puntualment aquesta fase es pot aturar a l’hivern i llavors s’alenteix. 

 

Durant aquesta fase la pila s’omple d’insectes diversos i altres macroinvertebrats que 
actuen com a descomponedors de la pila. Molts d’aquests són els que trobem en el mateix 
jardí, sota els testos o pedres, o amagats en algun matoll. Per tant, éssers inofensius a 
l’home, però imprescindibles en el procés del compostatge. 
 

 

Fase final o de maduració:  
 

és la que dura més temps, i depèn de la temperatura ambiental. Això vol dir que a l’estiu 
el compost es fa en menys temps. 
Tota la matèria orgànica he estat descomposada i estabilitzada. 
 
És important no utilitzar el compost quan encara no és madur, ja que pot agafar (robar) 
nutrients del sòl i pot actuar com a herbicida. 
 
 

Com sabem si el compost és madur? 
 

N’agafem un grapat i l’aixafem... 
 

- Fa olor i té l’aspecte de terra de bosc; si té un aspecte 
greixós, encara no és madur. 
 

- Té un color marró fosc o negre 
 

- No taca les mans, o les taca molt poquet.  Si les taqués vol dir que és massa humit 
 

- No es reconeixen les restes que s’hi havia llençat; només queden algunes branques molt 
gruixudes, algun pinyol i closca, etc. i que es poden separar amb un garbell i llavors les 
parts més grans es reincorporen en el compostador per tornar iniciar el procés. 
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- La temperatura del compost és igual a la temperatura ambiental, els organismes ja han 
parat la seva activitat. 
 

 
Una altra possibilitat és fer la prova de la mongetera: plantem diverses mongetes en un 
test amb compost i si tarden entre 3 i 10 dies a germinar i no presenten taques fosques a 
les arrels ni a la tija, podem utilitzar el compost tranquil�lament perquè ja està madur. 
A més, en un compost madur, el tipus de fauna que hi podem trobar són panaroles; i 
aquestes al tocar-les es cargolen i formen una bola. 
 
 

Com s’utilitza el compost? 
 

El compost és un producte que es caracteritza pel seu elevat 
contingut en matèria orgànica estabilitzada i pel seu poder 
estabilitzant (la nutrició per a les plantes). 
 
 

Com a fertilitzant líquid 
Podem aplicar a les plantes els nutrients més ràpidament assimilables que conté el 
compost si omplim un recipient fins a la meitat de compost i després l’omplim d’aigua i ho 
deixem reposar una estona. Aquest fertilitzant no és tan potent com els que 
comercialitzen, però el seu ús continuat és molt beneficiós per a les plantes de test. 
 
 

Com a acolxat 
És un dels millors usos que podem donar al compost. L’acolxat estimula l’activitat biològica 
del sòl, reté la humitat i protegeix les arrels dels canvis de temperatura entre el dia i la nit. 
A més permet que els nutrients que arribin a les arrels siguin els de millor assimilació per 
a les plantes. 
 
Per utilitzar el compost com a acolxat distribuïm el compost sobre el sòl en una capa 
d’almenys quatre dits de gruix. Aquest gruix és necessari perquè passats uns dies el volum 
es redueix molt. 
 
En el cas que en el sòl hi hagi presents herbes no desitjades com ara grama actuarem 
cobrint el terra amb cartró mullat abans de posar el compost. D’aquesta manera les 
eliminarem impedint que envaeixin l’acolxat. 
 
 

Incorporat al sòl 
Podem barrejar el compost al sòl per millorar-ne la composició. El compost té la propietat 
de regular el pH i fer més esponjosos els sòls argilosos o més absorbents els sorrencs. 
 

Incorporarem el compost al sòl en una proporció entre 1 i 4 kg/m2. 
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Com a substrat per als testos 
En el cas d’utilitzar el compost per als testos el barrejarem amb la terra que ja tenim en 
una proporció d’una part de compost per dues parts de terra. Sempre és aconsellable 
barrejar el compost amb terra més o menys sorrenca per millorar-ne la composició. 
 
 

Com es pot emmagatzemar el compost? 
 

Millor que estigui en un espai cobert perquè no es 
mulli massa en cas de pluja. Pot ser a l’aire lliure, 
però millor cobrir-ho amb un plàstic. 
El compost ha d’estar poc humit, i cal evitar que es 
torni a humitejar. 
 
Si la pila de compost pugés de temperatura vol dir 
que el procés no estava acabat i que encara hi ha 
descomposició. 
 
Perquè no perdi massa matèria orgànica és 
aconsellable no guardar massa el compost, no 
convé tenir-lo més d’uns mesos sense utilitzar. 
 
 

 
 
 
Per qualsevol problema o dubte podeu trucar a l’àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament d’Arbúcies al 972860001 o fer la 
consulta a mediambient@ajarbucies.cat 
 
 
Recordeu que totes les restes orgàniques que no es llencin al 
compostador, les heu de portar al contenidor marró. 
 
 
 


