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COMPOST
DOMICILIARI
GUIA DE L'USUARI
COM FER COMPOSTATGE
 DOMÈSTIC PAS A PAS

Consulta la guia
completa a: 

www.ajsantaeugenia.net

Algunes recomanacions

Com més petits tallem els trossos de matèria
orgànica, més ràpid serà el procés. 

Si el compost desprèn una olor d’amoníac o
podrit, significa que té un excés d’humitat. Es pot
solucionar barrejant bé el compost o afegint-hi
matèria seca. 

Una vegada obtingut el compost, es pot deixar
assecar durant dos o tres dies per tal de facilitar el
garbellat.



Un compostador 
Una eina per remoure
Unes tisores de podar 
Una regadora o mànega amb aspersió
Una pala i un garbell per separar les
restes més gruixudes i refinar el
compost

PROCEDIMENT

La fracció de matèria orgànica representa entre un
30% i un 40% del volum total de residus que es
generen a un habitatge. 

El procés de compostatge permet convertir aquests
residus en un recurs, evitant així que la matèria
orgànica sigui transportada i tractada en una planta
de compostatge. 

A més de suposar un estalvi d’energia, amb el procés
de compostatge s’obté adob natural per a les plantes,
reduint així l’ús d’adobs químics sintètics.

INTRODUCCIÓ

-Restes crues de verdura i fruita
-Marró de cafè i de tè (amb el filtre de paper inclòs)
-Bossetes d’infusions (sense la grapa metàl·lica)
-Flors, rams pansits i plantes
-Closques d’ou
-Restes de poda d’arbres, arbustos i matolls
(prèviament trossejats), pinyes, etc.
-Gespa tallada
-Fullaraca
-Restes de flors i de verdures d’hort
-Fruita caiguda

En poca quantitat

-Pells de cítrics (taronges, llimones, etc.)
-Paper de cuina i tovallons de paper, oueres de cartró
-Papers de diari (sense tinta de color) i cartró ondulat
-Serradures només de fusta sense tractar (no d’aglomerats)
-Fullaraca d’arbres i arbustos
-Oli d’amanir
-Ossos,pinyols, pèls i ungles
-Closques de fruits secs
-Pasta i arròs bullit, pa i flocs de cereals
-Cendres de fustes no tractades
-Tomàtigues podrides
-Restes de menjars preparats (pasta, sopes, salses, etc.)

QUÈ ES POT COMPOSTAR? 

MATERIALS NECESSARIS

Incorporar les restes orgàniques al compostador,
intercalant una capa de matèria seca i una de matèria
humida successivament, voltejant-les cada 15 dies. S’ha
de regar la pila de compost quan s’apreciï falta d’humitat.
En 2-3 mesos obtindrem un compost jove i en 4-6 meos
un compost madur.

S’ha de col·locar directament a terra en un lloc que faciliti
el drenatge, i preferiblement en un lloc resguardat de les
inclemències del temps 

Ubicació de la compostadora

Compostar

Aplicació i aprofitament

Els usos principals són els d'adob, calçat de plantes o
infusionat i usat com a aigua de reg encara que té 
 múltiples aplicacions i pot ser utilitzat en diversos àmbits
i activitats. Sempre s’ha d’aplicar barrejat amb terra.


