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5 Condicions del procés  
 
El compostatge és un procés de descomposició aeròbica en la que intervenen bacteris, 

fongs i actinomicets, entre d’altres microorganismes. Com a sers vius, la seva activitat no 

tant sols depèn del tipus de residu sinó també d’agents externs, com la temperatura o la 

humitat. Per tant, és important assenyalar les condicions en que s’ha dut a terme el procés. 

Tipus de residu i material de suport, temperatura ambient, sistema d’aireig, etc. 

 

El residu tractat ha estat fems d’origen vaquí. Com ja hem comentat, es tracta d’un material 

molt humit, de difícil maneig. Procedeix d’una granja dedicada a la producció de llet i a 

l’engreix de 6-12 mesos. La producció de fems i purins mitjana per dia l’hem vist en l’apartat 

3.2.1.  

 

Els materials de suport utilitzats en l’experiència són palla i poda. La palla és un element 

molt sec, tou i pot utilitzar-se com estructurant sense pretractament.  

La poda prové de vinya. És un material molt dur i fibrós.  Per optimitzar la seva funció és 

imprescindible triturar-lo. Aquest procés s’ha dut a terme mitjançant una màquina trituradora. 

El resultat podem observar-lo en la següent figura: 

 

 
Fig. 5  Pila de poda triturada 

 

 

La palla és un material tou i molt sec. Ric en carboni i pobre en nitrogen. Presenta un 

tamany de 5 a 15cm aproximadament. No requereix ser triturat. 

El volum ocupat per la poda triturada és molt inferior, alhora que permet una millor 

manipulació i homogenització de la mescla . En la figura següent podem veure amb més 

detall el material triturat. El seu tamany és de 1cm aproximadament. 
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Fig. 6  Detall de la poda triturada 

 

 

L’experiència s’ha dut a terme entre des de finals de març fins a principis de maig. En la 

següent figura podem observar el comportament de la temperatura en aquest període. La 

mitjana ha resultat de 20,35ºC. Podem observar també els dies de pluja. 

Evolució de la temperatura ambient
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Fig. 7  Evolució de la temperatura ambient al llarg del procés 

 

El compostatge és un procés senzill i econòmic. Una de les dificultats que presenta és la 

presa de mostres. Els residus tractats no són líquids, sinó sòlids, sovint de diferent tamany  i 

característiques. La seva homogenització resulta un problema.  
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En l’experiència realitzada el material tractat és pastós, barrejat amb palla o poda triturada, 

per tant es tracta d’una mescla heterogènia. La presa de mostres no ha estat fàcil. El 

sistema seguit per tal d’obtenir mostres representatives consistia en extreure material a 

30cm de profunditat, en dos punt diferents, i separats 1m. Posteriorment les dos mostres es 

mesclaven en un mateix envàs d’1L (vidre). 

 

El control de temperatura ha estat molt similar. S’ha dut a terme mitjançant una sonda 

magnètica de 15 cm. Les lectures es realitzaven als mateixos punts, però a 50cm de 

profunditat. Posteriorment calculem la mitjana aritmètica. 

 

Per dur a terme la mescla i aireig de les piles s’ha utilitzat una pala mecànica articulada 

sobre rodes, de 400 L de capacitat.  Amb l’ajut d’una forquilla per optimitzar el resultat.  

 

La mesura de les piles és aproximadament 100·250·250 cm. Encara que després de cada 

volteig aquestes mesuren varien lleugerament. 

 

L’experiència s’ha dut a terme a la intempèrie. Les mesclen han estat sotmeses a igual 

condicions climàtiques. La superfície utilitzada ha estat sòl agrícola.  


