


Matèria seca i humida
Fruites i verduresFruites i verdures
Gespa
Oli i vinagre d amanir
Ous
PastaPasta
Cendra i serradures de fusta no tractada
Bosses d infusions
IogurtsIogurts
Suro
Sucs
Paper de cuina



Carn i peix (mentre no controlem el procés)Carn i peix (mentre no controlem el procés)
Plantes malaltes
Males herbes
Excrements
Pols d escombrar
Revistes
Medicaments
Paper de plata, coberts...Paper de plata, coberts...
Plàstic



Proporció de restes humides i seques

TrituracióTrituració

Volteig

Humitat

TemperaturaTemperatura





AvantatgesAvantatges

Reducció de volum

Afavorir la velocitat del procés

Facilitar el volteig del materialFacilitar el volteig del material



Utilitat

Airejar

HomogeneïtzarHomogeneïtzar

Extreure mostra del nucli



MASSA 
SEC

CORRECTE MASSA 
HUMITSEC HUMIT



HUMITAT TRITURACIÓ BARREJA

Hem de vigilar que la 
humitat sigui correcta 
per garantir la presència 

La trituració és important 
per accelerar la 
transformació de les 

Si es voltegen les restes 
un cop per setmana es 
garanteix una correcta per garantir la presència 

d organismes 
descomponedors i que 

transformació de les 
restes i facilitar les 
tasques de manteniment

garanteix una correcta 
circulació de l aire

descomponedors i que 
no es percebin olors 
inadequades

tasques de manteniment



Mosquetes Mai utilitzeu insecticides
No aporteu restes fresquesNo aporteu restes fresques
Enterreu les restes fresques. 
Elimineu capolls de les 
paretsparets
Aporteu material estructurant
Poseu trampes de vinagre

Mala olor Barregeu amb material Mala olor Barregeu amb material 
estructurant
No afegiu restes durant uns 
diesdies

Substrat Afegir més restes humides
molt sec Regar amb moderació

Assessorament personalitzat:

Josep Melero        (josep.melero@compostadores.com)
Lorena Muñoz       (lorena.munoz@compostadores.com)
Anna Palaudàrias (anna.palaudarias@compostadores.com)

93 665 01 60 www.compostadores.com93 665 01 60 www.compostadores.com



Gràcies per la vostra atenció i .... bon compostatge!Gràcies per la vostra atenció i .... bon compostatge!
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