
Manual de Compostaxe Doméstica



01 Introdución

A compostaxe caseira non é máis que a reciclaxe da 
materia orgánica en orixe, converténdoa nun abono 
natural con excelentes propiedades para o chan e que o 
propio produtor pode utilizar no seu horto, xardín e 
terras de cultivo, en substitución dos fertilizantes 
artificiais.

Dado que os residuos orgánicos, é dicir os restos de 
cociña e do xardín, constitúen entre o 40-50% da bolsa 
do lixo dos nosos fogares, compostando estamos a 
contribuír á redución de residuos que depositamos, no 
colector municipal conseguindo así reducir os custos 
da recollida, xestión e tratamento de residuos á vez que 
colaboramos na protección do medioambiente (cambio 
climático, emisión de CO2, vertedoiros, etc.).

Así mesmo, tamén trae consigo interesantes vantaxes 
sociais, recuperándose unha práctica tradicional da 
cultura galega, como é a esterqueira e supón unha 
implicación directa dos cidadáns coa sensibilización 
ambiental e participación na xestión de residuos.
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02 Que preciso?

O composteiro, onde imos depositar os restos de 
comida e xardín

O aireador, para remexer o compost.

Un caldeiro, para depositar os restos orgánicos da 
cociña.

Unha criba, para separar o material fino do groso unha 
vez que teñamos o compost.

Tamén poden ser útiles:

- Unhas tesoiras de podar para cortar as ramas 
pequenas.

- Unha trituradora, para esmiuzar ramas grosas.

- Unha pa para extraer o compost maduro.
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03 Onde colocar o composteiro?

Sempre en contacto directo coa terra, nun recuncho do 
xardín ou horta, para que os organismos aparezan 
espontaneamente no interior do compostador e exista 
un control natural da humidade.

Debemos colocar unha base de ramas dun grosor de 
entre 10-15 cm, toxos picados, ou piñas, de maneira 
que facilitemos a circulación de aire dentro do 
composteiro e evitemos a compactación dos materiais
recentemente introducidos.

Á sombra. Hase de procurar que non reciba demasiada 
insolación para ter que regalo o menos posible.

Protexido dos ventos dominantes. Unha boa opción é 
debaixo dunha árbore de folla caduca (por exemplo: 
figueira, maceira...) no inverno deixa pasar os raios de 
sol e no verán proporciona sombra.
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04 Que podemos botar no 
composteiro?

Da cociña

Restos de froitas e comida cociñada, pousos de café e 
bolsas de infusións (sen grampas!).

Ósos de froitas, cascas de ovos esmagadas, cascas de 
froitos secos, panos e servilletas da cociña.

Restos de carne e peixe (os ósos e as espiñas tardan en 
descompoñerse).

Cinzas e serrín de madeira non tratada, la e fío natural, 
tapóns de cortiza, cartón sen tinta.

Do xardín e da horta

Restos de poda triturada, follas, flores, palla, céspede, 
material de xardín ou horta, (sen pesticidas ou 
fitosanitarios), esterco de animais de granxa ou curral 
(coello, galiña, cabalo,…).



05 Que non podemos botar?

Non botar...

Aceites de fritir, excrementos humanos ou de animais 
domésticos carnívoros (cans, gatos, etc…). Materiais 
inorgánicos (metal, vidro, cabichas, plásticos). Xornais e 
revistas con tintas de cor.

Atención con... 

Restos de carne e peixe: se non hai animais que os coman 
podemos compostalos sempre que os mesturemos con 
materiais secos, ben tapados, xa que en caso contrario 
poden atraer moscas e producir malos cheiros. 

Os ósos , espiñas e restos de marisco tardan máis tempo en 
descompoñerse, machucándoos ben antes de botalos.

O cartón e papel sen tinta: debemos cortalo en anacos 
antes de depositalo.

As mondas de cítricos en cantidades moi grandes poden 
crear acidez. Esta pódese compensar con outros materiais 
como as cascas de ovos.

As cascas de froitos secos é mellor queimalas na cheminea 
ou grellada e depositar as cinzas.

Non botar...

Atención con...!
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06 Aspectos a ter en conta

A descomposición da materia orgánica é levada a cabo por microorganismos que precisan 
unhas condicións óptimas para desenvolver con éxito o proceso de compostaxe. 
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Aireación: Os organismos para compostar necesitan osíxeno polo que, é importante que o aire 
chegue a todo o material que está dentro do composteiro, para evitar condicións anaerobias e en 
consecuencia malos cheiros ao podrecer o material. Para airear o compost só necesitamos un pau, 
sacha ou un aireador e remexer a súa parte superior (20 cm). Nunca deberemos apelmazar os 
materiais.

Humidade: No interior do compost debe haber unha humidade axeitada para que teña lugar o 
proceso de compostaxe. O ideal é que a masa de materiais fique húmida pero non empapada (non 
debe chorrear auga). Se acontece isto debemos engadir material seco e remexelo para que absorba 
a humidade. Se o caso é o oposto, estar demasiado seco, pódese regar un pouco, directamente por 
enriba do compost.

Temperatura: O aumento da temperatura prodúcese pola liberación de enerxía provocada pola 
actividade dos microorganismos. Poden acadarse temperaturas de entre 50-60 ºC o que permite a 
descomposición dos materiais.

Carbono/nitróxeno: É a clave para obter un compost final rico en nutrientes. Para que sexa de boa 
calidade require unha proporción destes elementos. O nitróxeno é aportado polos restos de comida 
e os estercos e pola contra os restos que proporcionan carbono son os restos da poda e arbustos 
triturados, as follas secas e a herba seca . A receita para o mellor compost é mesturar sempre un 
caldeiro de restos de comida por un caldeiro de material estruturante.



07 Catro regras da compostaxe

Mestura de materiais: engadiremos dous tipos, 
materiais frescos e húmidos (comida cociñada, 
céspede, verduras...) e materiais secos (follas secas, 
cartón, cinza, palla, restos de poda...). Canto máis 
triturado o material seco, mellor compost obteremos.

Lembrade: como mínimo un caldeiro de material seco 
por un de material húmido!

Mesturar e garantir a ventilación: débese remexer 
como mínimo 2 veces á semana ou cada vez que botes 
material no composteiro.

Humidade, a xusta: a mestura debe estar húmida pero 
non mollada.

Temperatura: ao principio notarase que o composteiro 
acada moita temperatura (ata uns 50-60 ºC). Este é un 
moi bo sinal xa que dita temperatura permite a 
hixienización do produto (eliminar os patóxenos) así 
como a inhibición das sementes. Despois a 
temperatura será a do ambiente.
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08 Solución de problemas

Problema Causa Solución

A mestura está seca e fría.
Falta de materia orgánica.
Exceso de restos secos.
Volteamos con moita frecuencia.

Engadir máis restos húmidos.
Regar.
Voltear con menos frecuencia.

Cheira a podre. Exceso de humidade.
Poucos volteos (falta osíxeno).

Voltear e engadir material seco.

Mestura seca e non diminúe o volume. Exceso de materiais secos. Engadir material húmido e regar
cun pouco de auga.

Presenza dunha capa branca de fungos. Están a traballar os microorganismos. Non é un problema, boa sinal.

Presenza de mosquiñas.
Exceso de humidade ou restos de
comida sen cubrir.

Voltear e non deixar os restos de 
comida sen cubrir por material seco.

Presenza de larvas brancas. Xeralmente proliferan coa humidade. Engadir material seco.

Presenza de formigas. Material moi seco. Voltear a pila e regar ou engadir restos
húmidos.
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09 Cando está listo o compost

O compost final ten o aspecto de terra e ten un olor 
agradable, “olor a bosque húmido”. Non se recoñece o 
que se depositou no compostador, excepto piñas, 
ramas e ósos de froito que se separarán cunha criba.

O proceso da compostaxe completase en varios meses, 
(entre 6-7) e no proceso inflúe a cantidade de residuos 
que botamos, a humidade ou a temperatura ambiente 
xa que, por exemplo, no verán o proceso será mais 
rápido que no inverno pola calor.

A temperatura será a do ambiente a causa da falta da 
actividade dos organismos.

Pode ser interesante o emprego dunha criba se 
queremos obter un compost de material fino. Os 
materiais grosos volven de novo ao compost xa que 
actuarán como acelerantes do proceso ou como 
materiais estrutúrantes.

Podes gardar o compost todo o tempo que queiras 
almacenado nun lugar seco.

6-7 meses

ABONO
COMPOST



10 Usos do compost

Emprégase como complemento para a terra no xardín, na horta ou en plantas de interior, e como substrato en sementeiras ou 
transplantes, pois achega os minerais e nutrientes precisos para o crecemento das plantas.

Tipo de compost Usos Recomendacións...

Compost fresco-novo
(2-4 meses)

Compost maduro
(6-12 meses)

Abono para plantas que 
soportan un compost 
rico en materia orgánica.

Cobertura sobro o solo 
despois da colleita.

Aplicación directa sobre 
a terra, ou mesturar en 
superficie.

Hortas ou outras plantas e árbores que precisan 
nutrientes.

Abono bo para as patacas, os tomates, cabaciños e o 
millo.

Non poñelo en contacto coas raíces ou sementes, 
mesturar coa terra.

Horta, planta ornamental. 

Alcoubos en mesturas de substratos.

Abono para todo tipo de cultivos, plantas e flores, recomendable para 
as plantas que non soportan a materia orgánica fresca como a leituga, 
a cebola, a cenoira, o allo ou a remolacha, etc,

Fertilizante de árbores.
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