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4 Compostatge 
 

4.1 Què és el compostatge? 
 

El compostatge és un procés biològic aeròbic, mitjançant el qual els microorganismes 

actuen sobre la matèria ràpidament biodegradable (restes de collita, excrements d’animals i 

residus urbans), obtenint així  “compost”, abono excel·lent per l’agricultura.  

 

La seva definició més acceptada és: “ descomposició aeròbica de residus orgànic en 

condicions controlades”. [INET 1]. 

 

Parlem de: 

 

• Descomposició i no d’estabilització perquè no sempre es pot assegurar la total 

estabilització de la matèria orgànica. 

 

• Aeròbica: perquè encara que és possible realitzar el procés en condicions 

anaeròbies (putrefacció), la presencia d’oxigen és necessària per assolir altes 

temperatures, accelerar el procés, eliminar males olors, agents patògens o 

llavors indesitjables. Aconseguint així una higientització. 

 

• Biològica: per diferenciar-la de qualsevol altre tipus de descomposició física o 

química. 

 

• Condicions controlades: per diferenciar-la del procés de putrefacció , que és una 

descomposició biològica anaeròbia i incontrolada. 

 

El compost és un nutrient per al sòl, que millora l’estructura i ajuda a reduir la erosió i 

l’absorció de l’aigua i nutrients per part de les plantes. 

 

L’Ordre de 25-5-98 sobre Fertilitzants i Afins, defineix COMPOST com el “producte obtingut 

per fermentació aeròbica de residus orgànics”, establint-ne els valors límits i característiques 

físiques, químiques, físico-químiques i biològiques que ha de complir aquest producte. 

 

 

 

 



Optimització del compostatge de fems de vedell    
 

9  
 

Per les definicions podem extreure que el compostatge és un procés fonamentalment 

biològic. Pel seu  òptim desenvolupament haurem d’afavorir al màxim les condicions 

adequades per al desenvolupament dels microorganismes encarregats de dur a terme el 

procés. 

 

4.2 Factors que condicionen el procés 
 

En un procés de compostatge els agents de transformació són els microorganismes. Per 

tant, tots aquells factors que puguin limitar-ne la vida i desenvolupament ho seran també del 

procés. Perquè aquests microorganismes puguin viure i desenvolupar-se es necessiten 

unes condicions adequades de temperatura, humitat i oxigenació. 

 

El compostatge que es practica en l’actualitat és un procés aeròbic, que combina Fases 

mesòfiles ( 15 a 45 ºC ) i termòfiles ( 45 a 70 ºC ), per aconseguir la transformació d’un 

residu orgànic en un producte més o menys estable, aplicable al sòl com adob. 

 

Són molts i molt complexos el factors que intervenen en el procés biològic del compostatge, 

essent a la vegada influenciats per les condicions exteriors ambientals, tipus de residu a 

tractar i tipus de tècnica de compostage aplicada. Els factors més importants són:  

 

- Temperatura. 

- Humitat. 

- pH. 

- Oxigen i aireació. 

- Nutrients. 

- Població microbiana. 

 

4.2.1 Temperatura 

 

La temperatura és conseqüència del procés i al mateix temps paràmetre important de 

control. Proporciona informació directe del funcionament del procés i del punt en el que es 

troba el material. 

 

Cada espècie de microorganismes descomponedors té una temperatura òptima per 

desenvolupar la seva activitat. El grup que resulti afavorit per una temperatura concreta 

descompondrà la matèria orgànica del residu a compostar, utilitzant-la com a font d’energia i 

material per reproduir-se,  despendrà en conseqüència calor, que donarà lloc a un increment 

de la temperatura. 
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Fig.1  Biodegradació de la matèria orgànica 

  

Les variacions de temperatura, estant tant relacionades amb el funcionament del procés de 

compostage, que el seguiment de la temperatura és una manera de controlar el procés. 

Cada tipus de material, i segons les condicions en que es composti, tindrà el seu perfil 

característic de temperatures. 

 

En el compostatge hi ha una etapa mesòfila i una etapa termòfila: el procés arrenca gràcies 

a poblacions microbianes mesòfiles, ja que la temperatura del material és propera a la 

temperatura ambient, generant gran quantitat de calor i provocant un increment de 

temperatura i en conseqüència el desenvolupament de les poblacions termòfiles.  

 

Per sota de 35 ºC la velocitat del procés, és a dir, l’activitat dels microorganismes, 

s’incrementa amb la temperatura, i es manté en sentit positiu entre 35-55 ºC, i baixa a 

continuació. A 70 ºC l’activitat és mínima produint-se així un descens de la temperatura. Es 

consideren òptimes per tant les temperatures del interval entre 45-55 ºC, per aconseguir la 

eliminació de la majoria patògens, paràsits i llavors de males herbes.  

 

4.2.2 Humitat 

 

Si bé al llarg del procés s’ha de mantenir una humitat adequada per a la supervivència dels 

microorganismes, al final del compostatge s’ha d’haver aconseguit una reducció suficient de 

la humitat inicial del residu, perquè el producte final sigui manejable. La legislació exigeix 

que el compost presenti un contingut en aigua inferior al 40%. 

 

Quan inicialment un residu presenta un valor d’humitat superior al recomanat, se li afegeix 

un altre material de suport per equilibrar el contingut en aigua i evitar la seva compactació al 

llarg del procés. Aquest material es coneix com a estructurant o material de suport. 

Normalment són residus vegetals, com restes de poda, residus de la indústria de la fusta, 

etc.  A més d’actuar com estructurant de la mescla proporcionen la porositat necessària per 

la circulació d’aire a l’interior del material i poden absorbir part de la humitat en excés que 

presenta el residu [GEA01]. 
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En la pràctica del compostatge sempre s’ha d’evitar una humitat elevada, perquè 

desplaçaria l’aire dels espais entre partícules del residu, i el procés esdevindria anaerobi. 

Per altre banda, si la humitat és excessivament baixa disminueix l’activitat dels 

microorganismes i el procés s’endarrereix. 

 

Es consideren nivells òptims, humitats del 40-60 %, variant en funció dels materials. Per a 

materials fibrosos o residus forestals, la humitat màxima permissible és del 75-85 %, mentre 

que per un material vegetal fresc, aquesta oscil·la entre el 50-60 %. Per aconseguir la 

humitat adequada es pot barrejar diferents tipus de residus i triturar o desxifrar els materials. 

 

4.2.3 pH 
 

Influeix en el procés degut al seu efecte sobre els microorganismes. En general els fong 

toleren un marge de pH entre 5-8, mentre que els bacteris tenen una menor capacitat de 

tolerància. ( pH= 6-7,5 ) [INET1]. 

 

A més de condicionar la vida microbiana, el pH és un indicador de l’evolució del procés.  En 

la primera fase, la mesòfila, el pH pot disminuir per formació d’àcids lliures. Si en algun 

moment del procés es produeix una forta disminució del pH, pot ser indicador de que s’han 

produït condicions anaeròbies. Al mateix temps, pujades fortes de pH poden facilitar la 

pèrdua de nitrogen en forma amoniacal [GEA01]. 

 

4.2.4 Oxigen 

 

El compostatge és un procés aeròbic, per tant, és essencial assegurar la presència d’oxigen 

pel funcionament del procés. La concentració d’oxigen dependrà del tipus de material, 

textura, humitat, freqüència de volteig en sistemes dinàmics i de la presència o absència 

d’aireació forçada [INET2]. 

 

4.2.5 Relació C/N equilibrada 

 

Tots els organismes necessiten nutrients per desenvolupar-se i reproduir-se. Les quantitats 

necessàries varien d’element a element i mantenen una relació constant els uns respecte 

dels altres. El manteniment d’aquest balanç és especialment important pels macronutrients 

carboni i nitrogen, ja que són els dos constituents bàsics de la matèria orgànica.  

La quantitat de carboni és considerablement superior a la de nitrogen, ja que els 

microorganismes l’utilitzen com a font d’energia ( i es perd com a CO2 ) i perquè està 

present en el material cel·lular en una quantitat molt superior a la del nitrogen.  
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Per obtenir un compost de bona qualitat és important que existeixi una relació equilibrada 

entre els dos elements. Teòricament, una relació C/N de 25-35 és l’adequada, ja que es 

considera que els microorganismes consumeixen 30 parts de carboni per una de nitrogen, 

però aquesta variarà en funció de les matèries primes que conformin el compost. Una 

relació C/N molt elevada, disminueix l’activitat biològica. Una relació de C/N baixa no afecta 

al procés de compostatge, perdent l’excés de nitrogen en forma d’amoníac. 

 

És important realitzar una mescla adequada dels diferent residus amb diferents relacions 

C/N per obtindré un compost equilibrat. Els materials orgànics rics en carboni i pobres en 

nitrogen són la palla, fulles, branques, torba i les serradures. Els pobres en carboni i rics en 

nitrogen són: els vegetals joves, les dejeccions d’animals, residus d’escorxador, i fangs de 

depuradora. [INET1]. 

 
4.2.6 Població microbiana 

 

El compostatge és un procés aeròbic de descomposició de la matèria orgànica, dut a terme 

per una amplia gamma de poblacions bacterianes, fongs i actinomicets. [INET1]. 

S’ha d’assegurar la presència d‘una població microbiana inicial en el residu perquè s’inicia el 

procés de compostate. En la majoria de residus, aquesta població ja és present, i molts 

autors refusen la necessitat d’aplicar inòcus, respectant la biologia natural del material i 

evitant una possible contaminació. La població present al material està millor adaptada i es 

desenvolupa més fàcilment.  

En la primera etapa del compostatge s’activen els bacteris i fongs mesòfils. Quan la 

temperatura arriba a 40ºC, apareixen els bacteris,  fongs termòfils i els primers actinomicets. 

Per sobre de 75ºC s’atura l’activitat microbiana. Al baixar de nou la temperatura reapareixen 

les formes actives, detectant-se l’activitat de protozous, nemàtodes, miràpodes, etc. 

 

La inactivació tèrmica de patògens es produeix en condicions comuns de compostatge. 

Temperatures de 55 a 60ºC durant un o dos dies són suficients per eliminar gran part els 

patògens a nivells acceptables, com mostra la Taula 3 [GEA01]. 
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 Temps i temperatura de destrucció 

Microorganisme Temp. 

(ºC) 

Temps 

(min) 

Temp. 

(ºC) 

Temps 

(min) 

Salmonella typhosa 55-60 30 60 20 

Salmonella sp. 55 60 60 15-20 

Shigella sp. 55 60   

Quistes de Entamoeba histolytica 45 Pocs 55 Pocs seg. 

Taenia 55 Pocs   

Larves de Trichinella spiralis 55 Ràpid 60 Pocs seg. 

Brucella abortis 62.5 3 55 60 

Micrococcus pyogenes 50 10   

Streptococcus pyogenes 54 10   

Mycobacterium tuberculosis 66 15-20 67 Pocs 

Corynebacterium diphtheriae 55 45   

Necator americanus 45 50   

Ous de Ascaris lumbricoides 50 60   

Escherichia coli 55 60 60 15-20 

 

Taula 3  Temperatura i temps de destrucció de patògens 

 

En la Taula 4 podem observar la variació de la població microbiana durant el compostage. 

 

Temperatura  15º a 45ºC  451 a 70ºC  Retorn a   
  Zona mesòfila  Zona termòfila  Temperatura   
  (M)  (T)  Ambient   
         
Bacteris         
M  108  106  1011   
T  104  109  107   
         
Actinomicets         
T  104  108  105   
         
Fongs         
M  106  0  105   
T  103  107  106   

 
Taula 4  Variació de la població microbiana durant el compostage 
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4.2.7 Porositat i FLA 

 

És imprescindible la presència de quantitats d’aigua i d’oxigen pel correcte 

desenvolupament del procés de compostatge. Tant l’aigua com l’aire ocupen els porus 

disponibles en la matriu del residu. Si no hi ha porositat suficient, l’aigua satura els espais 

buits, creant-se condicions anaeròbies degut a l’absència d’aire. [GEA01]. 

 

Es defineix porositat d’un material sòlid a la fracció de volum buit respecte del volum total, 

entenent com espai buit el volum que no esta ocupat per la fracció sòlida del residu. Si el 

residu per si sol no disposa de porositat, haurà de ser condicionat amb un material 

estructurant.  

 

El FLA (Fracció Lliure d’Aire) es defineix com la fracció de volum buit disponible per l’aire 

respecte del volum total. Aquest volum disponible és el que no està ocupat ni per la fracció 

sòlida del residu ni per l’aigua. Així doncs, proporcionar un FLA adequat resultarà vital per 

desenvolupament del procés. 

 

4.3 Sistemes de compostatge 
 

L’objectiu dels diferents sistemes de compostatge és aconseguir un nivell òptim d’aireig i 

arribar a les temperatures termòfiles.   

El principal sistema de compostatge és el compostatge en piles 

 

4.3.1 Compostatge en Piles 

 
El compostatge en piles fets directament sobre el sòl o en zones pavimentades és el mètode 

més utilitzat. Els materials a compostar s’han d’apilar sense comprimir-los per permetre el 

que quedi aire retingut. Les mesures de la pila són també un paràmetre important. És 

preferible munts allargassats que apilats, ja que si la pila és massa alta el material pot ser 

comprimit pel seu propi pes. Piles molt baixes poden provocar una pèrdua de calor molt 

ràpida impedint assolir temperatures termòfiles. Piles massa petites poden provocar pèrdues 

importants d’humitat. Tot i que la mesura adequada d’una pila està relacionada amb el tipus 

de material que es composta, l’alçada més aconsellada es troba entre 1,2 i 1,8 metres, i 

l’amplada entre 2,8 i 3,6 metres. La llargada dependrà de l’espai que es disposi. 
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L’aportació d’aire a les piles es fa mitjançant volteigs, la freqüència dels quals dependrà del 

tipus de material, humitat i rapidesa amb que interessi realitzar el procés. Si l’interval de 

volteig és llarg, la descomposició del material es frena perquè pot arribar-se a condicions 

anaeròbies. Voltejar la pila molt sovint afecta el desenvolupament de fongs i actinomicets. 

Per establir la freqüència de voltejos es pot fer mitjançant el control de la 

temperatura, una baixada els primers dies pot indicar la necessitat d’aireig. 

El volteig també és necessari per homogeneïtzar la barreja, ja sigui de diferents residus o 

partícules de diferent tamany, i intentar que totes les zones assoleixin igual temperatura. 

Després de cada volteig hi ha una disminució de la temperatura, de 5º a 10ºC. La 

recuperació d’aquesta dependrà del tipus de residu. 

 

4.4 Objectius del compostage 
 

En funció de les circumstàncies, els objectius d’un procés de compostatge poden ser 

diferents [SOLI00] : 

 

1- Facilitar la gestió de RO procedents de diferents activitats, reduint el seu pes i 

volum, estabilitzan-los i generat un producte útil, que presentarà unes  

característiques en funció del tipus de residu tractat. 

 

2- Obtenir un adob orgànic que permeti el manteniment de la fertilitat del sòl, la  

producció de cultius de qualitat i la conservació del entorn. 

 

3- Produir materials alternatius als substrats tradicionals, utilitzats en horticultora i 

jardineria. 

  

4- Simplement, tractar un residu per reduir la seva humitat, pes i volum, facilitant 

així un destí final, ja sigui l’abocador, reciclatge, etc. Aquest tipus de 

compostatge es coneix com a “compostatge gris”. 

 

El primer objectiu és el més comú aplicat al compostatge. Els residus a tractar han de 

complir uns requisits mínims de qualitat perquè el producte resultant sigui aplicable al sòl.  
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4.5 Aportacions del compost 
 

El compost és el producte resultant del compostatge. Les seves aportacions sobre el sòl són 

les següents: 

 

• Millora l’estructura del sòl incorporant matèria orgànica estabilitzada, rica en                                    

substàncies húmiques, afavorint la retenció d’humitat. 

 

• Proporciona quantitats moderades d’alliberació lenta de macro-nutrients i també 

de la majoria dels oligoelements. 

 

• Incrementa la biomassa del terreny. 

 

• Evita la erosió. 

 

• Millora la capacitat de Bescanvi Catiònic. 

 

• Facilita la instal·lació de microorganismes favorables. 

 

• Millora el vigor de les plantes i la seva resistència als patògens. 

 

• No atreu insectes ni altres vectors i pot ser manipulat i emmagatzemat sense 

risc ni molèsties, perquè està desinfectat i estabilitzat. 

 

4.6 Avantatges de la descomposició aeròbica 
 

La digestió anaeròbia de residus orgànics consisteix en la descomposició microbiològica, en 

medi anaerobi, de compostos orgànics en condicions controlades, produint un gas 

combustible, conegut com biogas [FLOT00]. 
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Les principals avantatges del compostatge (procés aeròbic) en front altres tipus de 

fermentacions ( processos anaeròbies) són [CEBR01]: 

 

• Tractament econòmic que no requerís una tecnologia sofisticada. 

 

• Permet estabilitzar i controlar els nutrients i la matèria orgànica present als 

residus. Aquesta reacció es produeix per oxidació o per processos d’humificació 

que converteixen les molècules senzilles en altres més complexes i resistents 

als atacs de l’entorn. 

 

• Major velocitat i senzillesa del procés. 

 

• Higienitzaió. La matèria primera és rica en microorganismes patògens i llavors 

de males herbes. Donat que el compost resultant estarà en contacte amb les 

persones en el seu moment d’aplicació o bé amb productes destinats al consum 

humà, la eliminació de patògens es necessària des de el punt de vista sanitari. 

Reducció de la humitat, amb el que s’abarateix el cost de transport i facilita 

enormement el seu maneig. 

 

• Qualitat agronòmica. La capacitat del compost pel seu us agrícola prové del seu 

contingut en nutrients (N, P, i K principalment), matèria orgànica ja estabilitzada 

i absència de metalls pesats. En l’actualitat ha guanyat importància el contingut 

en matèria orgànica de l’adob en front els nutrients, que no per això ho han 

deixat de ser. 

 

La diferència principal entre els dos processos és que en el compostatge s’obté un producte 

estabilitzat, mentre que a la digestió anaeròbia no s’aconsegueix. A més, la digestió. 

Anaeròbia es produeix un gas energètic, biogas, mentre que el procés de compostatge és 

deficitari energèticament. 

 

Al següent gràfic podem observar com el compostatge (procés aeròbic) assoleix elevades 

temperatures (fins a 75ºC), produint-se així la eliminació de patògens. Als processos 

fermentatius (anaeròbis) no assolim aquest nivell de temperatures degut al dèficit d’oxigen, 

disminuint l’activitat descomponodera dels microorganismes i desaccelerant així el procés 

d’estabilització de la matèria orgànica. 
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  Fig. 2  Corba típica del procés de compostage aeròbic i fermentació anaeròbia 

 

4.7 Compostatge de fems 
 
Considerant el compostatge de fems, la dificultat es presenta en la carència de porositat del 

material, ja que es tracta d’un residu amb un alt nivell d’humitat, pastós i amb unes 

possibilitats de manajebilitat molt reduïdes.  

 

Cal pensar doncs en l’addició d’un estructurant adequat per al residu, que li proporcioni la 

porositat necessària per tal de dur a terme el procés de compostatge. 

 

4.7.1 FLA 

 

Com ja hem comentat en l’apartat 4.2.7 el FLA és un paràmetre de importància vital alhora 

de considerar la mescla. 
Quan inicialment un residu presenta una humitat superior als valors recomanats, se li 

afegeix un altre material per equilibrar el contingut en aigua i evitar la seva compactació al 

llarg del procés. Aquests materials són conegut com estructurants o materials de suport. 

Generalment, aquests materials són d’origen vegetal. De les seves característiques en 

parlarem a l’apartat 4.7.2. 
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Els paràmetres bàsics a considerar per la preparació de les mescles adequades residu i 

material de suport són [SAÑA, 01]: 

 

• Densitat real (DR), que descriu la massa per unitat de volum d’una partícula o 

fracció de material.    

 

• Densitat aparent (DA), que descriu la massa per unitat de volum d’una quantitat 

suficientment gran com perquè contingui nombroses partícules de material. 

 

• Porositat, expressa el volum que ocupen els porus en un volum suficientment 

gran perquè contingui nombroses partícules del material. 

 

• FLA mínim de la mescla residu/material de suport, és la porositat que 

s’aconsegueix per una simple mescla de dos materials sense que es produeixi 

intercanvi d’aigua entre els dos components. 

 

• FLA màxim de la mescla residu/material de suport, és el FLA que tindrà la 

mescla després que una part de l’aigua dels fems hagi estat absorbida per 

capitalitat dins de les partícules del material de suport. Depèn de la capacitat 

que posseeixi el material de suport per absorbir l’aigua i la que posseeixi el 

residu per cedir-la. 

 

4.7.2 Materials estructurants 

 

Són materials que es mesclen amb altres residus més humits i menys fibrosos, amb la 

finalitat de proporcionar espais lliures (FLA), regular la humitat i facilitar estructura per evitar 

compactació. És molt important treballar amb el tamany adequat d’estructurant, ja que si és 

massa gran, el FLA resultant de la mescla por ser excessiu, provocant oscil·lacions de 

temperatura [GEA01]. 

 

El fems de vedell és un material no porós, que necessita d’un material estructurant que li 

proporcioni aquestes propietats. 
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D’altre banda, es generen anualment tonelades de restes de fusta, escorça i estelles, 

procedents de serradura, així com restes de poda i palla. Aquest, són subproductes pels 

que la sortida comercial és relativament pobre.  

 

Aquesta situació, ens porta al tractament conjunt dels fems provinents de la ramaderia amb 

els restes de poda i palla de l’agricultura, elements que utilitzarem com estructurants per al 

procés de compostatge. L’aprofitament del residu per transformar-lo en un producte de valor 

afegit, en aplicacions agrícoles, es presenta com una alternativa atractiva des de el punt de 

vista  ambiental i econòmic, pel reduït cost de les instal·lacions necessàries i relativa 

senzillesa del tractament. 

 

4.7.3 Marc Legal 

 

Tots el compostos produïts poden ser utilitzats com adob si compleixen els requisits de 

qualitat (metalls pesats, patògens, pretractament), i la corresponent legislació establerta al 

respecte. 

 

Els requisits més comuns a aquestes regulacions son: 

 

• Pretractament. Reducció de la humitat, matèria orgànica i patògens de l’aigua. 

 

• Restricció del contingut de metalls pesats. 

 

• Restricció de sòlids secs i metalls pesats extesos per unitats de terra/temps. 

 

• Restricció de volum de metalls pesats en la terra que el compost s’extengui. 

 

• Requisits de pH del sòl. 

 

• Restricció de la quantitat de nutrients agregada (N i K). 
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La normativa espanyola sobre productes fertilitzants i afins, on es distingeixen diferents 

adobs per ha usos agrícoles , el compost és considerat dins de la categoria dels orgànics. 

Com mostra la Taula 5. 
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Humitat < 40 % 
Matèria Orgànica > 25 % s.m.s. 
Nitrogen Orgànic > 1 % s.m.s. 
Nivell màxim de patògens: 

Salmonela 

Streptococcus Fecal 

Enterobacteria Total 

 

Absència en 25 g de matèria fresca 

1.0·103 NPN/g 

1.0·103 CFU/g 
Límits màxims metall pesats:  
Cd 10 ppm 
Pb 300 ppm 
Cu 450 ppm 
Zn 1100 ppm 
CrIII 400 ppm 
Hg 7 ppm 

 

Taula 5  Normativa espanyola sobre compost. 

s.ms: sobre matèria seca; NPN: nitrogen no proteic; CFU: unitats formadores de colònies 
 

4.8 Ús dels paràmetres tradicionals per al seguiment de procés 
 
En un procés de compostatge, el paràmetre més important a seguir és l’evolució de la 

temperatura. Aquesta és un indicador directa de l’estat en que es troba el procés. Com ja 

hem comentat en l’apartat 4.2.1.  

 

La següent figura mostra la corba típica de la temperatura al llarg del procés. Podem 

observar que es produeix un notable increment de temperatura als primers dies del procés 

(etapa termòfila). A partir de tres setmanes aproximadament, si la pila no és voltejada entra 

en etapa mesòfila.  
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Fig. 3  Corba típica de temperatura del procés de compostatge aeròbic 

 

Basant-nos en que un dels objectius del compostage és aconseguir una reducció important 

de la humitat inicial del residu, resulta interessant realitzar un seguiment d’aquest paràmetre 

al llarg del procés.  
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Fig. 4  Reducció de la humitat durant el compostatge 

 

El compostatge aeròbic és un procés d’estabilització de la matèria orgànica, per tant,  

aquesta resulta un element  molt important en quant a qualitat agronòómica del producte 

final. Per tant, creiem interessant seguir la evolució de la matèria orgànica i dels 

macronutrients carboni i nitrogen,  durant el procés. 
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Compost de      
Dies de 

compostatge % C % N C/N 
       
       
 Brossa urbana i fang cru                  6         29         1         27      
               60         23         1         22      
              120         20         1         18      
              240         18         1         17      
       
 Brossa urbana i fang aeròbic                  6         32         1         25      
               60         23         1         19      
              120         18         1         15      
              240         18         1         13      
       
 Brossa urbana i purins de porc                  6         31         1         45      
               60         18         1         26      
              120         14         1         16      
              240         15         1         13      

 

Taula 6  Evolució del carboni i nitrogen durant el compostatge 

 

 

 


	4 Compostatge
	4.2 Factors que condicionen el procés
	4.2.1 Temperatura
	4.2.2 Humitat
	4.2.5 Relació C/N equilibrada
	4.2.6 Població microbiana
	Taula 3  Temperatura i temps de destrucció de patògens
	Taula 4  Variació de la població microbiana durant el compostage

	4.2.7 Porositat i FLA
	4.3 Sistemes de compostatge
	4.3.1 Compostatge en Piles
	4.4 Objectius del compostage
	Taula 6  Evolució del carboni i nitrogen durant el compostatge



	BOE núm. 131 del 2 de Juny de 1998

