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O proxecto Compostaxe Doméstica na Comarca de Betanzos 
está promovido pola Asociación de Desenvolvemento Rural “Ma-
riñas – Betanzos”, constituída en xullo de 2008 como Grupo de 
Desenvolvemento Rural coa finalidade de ser o núcleo de inte-
gración e representación dos diferentes axentes territoriais, insti-
tucionais, sociais e económicos, públicos e privados, interesados 
en promover o desenvolvemento do territorio de actuación.

A estratexia de desenvolvemento concibida pola Asociación 
ten como obxectivo final a valorización do territorio, incidindo na 
mellora da calidade de vida da poboación local a partir da valori-
zación do patrimonio natural, cultural e do fomento da cohesión 
social, marco no que se desenvolve o presente proxecto.

Esta iniciativa desenvolverase a modo de proxecto piloto nos 
concellos de Coirós, Irixoa, Miño, Paderne e Oza dos Ríos. Ten 
unha duración dun ano, comezando a primeiros de outubro de 
2010 e rematando a finais de setembro de 2011.

Esta experiencia conta co patrocinio da Secretaría Xeral de 
Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Am-
biente, Territorio e Infraestruturas.

1. A compostaxe doméstica na                                                                                                                                               
                             comarca de Betanzos
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 Obxectivos

A finalidade principal do proxecto é experimentar o funcio-
namento da compostaxe doméstica en diferentes tipoloxías de 
unidades familiares, vivendas e contornos sociais e xeográficos 
da comarca de Betanzos. Especificamente trazáronse os seguin-
tes obxectivos:

- Detectar as dificultades e identificar vantaxes que o siste-
ma presenta nos diferentes contornos sociais e territoriais.

- Aumentar a sensibilización social cara á necesaria redu-
ción da xeración de lixo en vivendas

- Aumentar a compostaxe doméstica na comarca de Be-
tanzos reducindo a achega de materia orgánica ao sistema de 
recollida e tratamento de lixo.
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2. Que é a compostaxe?    

Trátase dunha técnica 
sinxela, coa que se manexa e 
controla o proceso biolóxico 
e natural mediante o cal pe-
quenos seres vivos degradan 
os restos orgánicos (do lixo 
doméstico, restos de podas, 
céspede cortado, ou outros re-
siduos agrícolas) transformándoos 
nun fertilizante natural, seguro e rico 
en nutrientes para o solo que se coñece como compost.

Esta técnica busca xerar e manter as condicións favorables 
de humidade, temperatura e aireación para que microorganis-
mos (fungos e bacterias fundamentalmente) e outros pequenos 
animais (vermes, insectos, cochinillas, etc.) transformen estes 
restos orgánicos nun fertilizante hixiénico, homoxéneo e de alto 
valor para o cultivo e a xardinería.

A compostaxe é un proceso tradicio-
nal, presente na agricultura dende 

hai centos de anos. Hoxe en día, 
con lixeiras melloras técnicas e 
novos deseños de ferramentas 
ou recipientes pódese desen-
volver o proceso de compostaxe 

dun xeito máis controlado, sinxe-
lo e evitando problemas de chei-

ros.
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 Por que facer compost?

Producir compost xera importantes beneficios, tanto para 
o seu produtor como para a comunidade e o medio ambiente, 
como se pode ver nos seguintes puntos:

Aforro en fertilizantes - . Disporemos gratuitamente dun pro-
duto de primeira calidade para empregar no xardín ou na horta, 
producido aí mesmo e evitando o uso de fetilizantes químicos.

Mellora das propiedades físicas, químicas e biolóxicas  -
do solo. O uso de compost aumenta a porosidade, a permeabili-
dade e a capacidade de retención de auga dos solos, incremen-
ta o seu contido en nutrientes e mellora a actividade biolóxica 
destes.

Redución da contaminación - . A elaboración de compost 
reduce de xeito significativo a cantidade de lixo que se debe 
recoller e tratar. Isto, á súa vez leva asociado outros benefi-
cios: aforro en combustible para o seu transporte, redución das 
substancias tóxicas e gases producidos na súa acumulación ou 
incineración, diminución do número de vertedoiros,...
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Nesta sección poderá atopar elementos que é recomenda-
ble ter para facer compost.

Composteiro
É simplemente un recipiente, un colector da materia orgáni-

ca a compostar e que está deseñado en liñas xerais para favo-
recer o intercambio biolóxico co contorno, permitir a suficiente 
aireación e evitar a perda de temperatura, condicións todas im-
portantes para que o proceso se desenvolva adecuada e rapi-
damente. Pódese escoller entre os moitos modelos dispoñibles 
hoxe en día no mercado, ou ben construír nós mesmos o noso 
propio composteiro. 

Acelerantes
Contribúen a acelerar o proceso de compostaxe ao engadir 

microorganismos especializados na degradación da materia orgá-
nica, ou ben ao achegar substancias que aceleran o crecemento 
destes microorganismos. Poden adquirise ou empregar produtos 
naturais con esa función (pequenas achegas de esterco, prepa-
rados a base de ortigas, etc.). Son recomendables en caso de ter 
moita materia orgánica que procesar xa que aumentan de xeito 
significativo o rendemento do proceso.

Ferramentas de corte
As pólas, restos de poda ou outro ma-

terial leñoso groso hai que cortalo o máis 
miúdo posible para favorecer a acción 
dos microorganismos descompoñedores. 
Pódense empregar tesoiras de podar, un 
pequeno machado ou un  triturador.

3. Que precisamos para facer compost?



7

Remexedores
Será preciso algunha ferramenta para 

mesturar periodicamente o contido do com-
posteiro para mellorar a aireación. No mer-
cado existen algunhas ferramentas sinxe-
las específicas para esa tarefa aínda que 
é perfectamente válida para esta función 
o uso dunha forquita ou unha ferramenta 
semellante.

Peneira
Unha vez retirado o compost fresco da 

base do composteiro debemos de peneiralo pasando o produto 
por unha malla ou criba. Este proceso permite obter un compost 
cun granulado homoxéneo e adecuado para seu uso na horta ou 
xardín. O material sobrante, que non pasou a peneira, pode ser 
reincorporado ao composteiro pola súa parte superior facendo 
ás veces de acelerante do proceso. Esta operación de peneirado 
tamén se pode facer directamente coas mans ou coa axuda dun-
ha pa e un angazo.

Termómetro
Aínda que non é imprescindible, o con-

trol da temperatura indica se o proceso 
biolóxico vai a bo ritmo ou se se está a 
ralentizar. Isto permite tomar decisións 
sobre se se debe de introducir un acele-
rante, aumentar humidade ou mellorar a 
aireación. Existen termómetros específicos 
para esta tarefa, cunha sonda de tipo lanza 
para introducir no interior do composteiro.
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4. O composteiro

Hai moitos xeitos de facer o compost, que van dende acu-
mular os restos nunha simple pía de restos orgánicos, sen máis 
tratamento ou manipulación, a outros complexos procesos in-
dustriais moi mecanizados ou con manipulación fisicoquímica.  
Mais a nivel doméstico o máis recomendable, e no que se centra 
o presente manual, é empregando un composteiro.

O composteiro pode ser construído dun xeito sinxelo e em-
pregando materiais naturais ou ben mercando algún dos nume-
rosos modelos dispoñibles en establecementos especializados 
en xardinería.

 Localización do composteiro

Para que o proceso de compostaxe funcione adecuadamen-
te débese escoller ben onde colocalo, a este respecto:

Debe estar situado 
sempre no exterior, en 
contacto directo coa terra, 
de xeito que se facilite o 
intercambio de microor-
ganismos, insectos e ver-
mes. Cómpre, pois, evitar 
instalalo sobre cemento, 
baldosas ou outra super-
ficie  artificial. 
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Para evitar va-
riacións bruscas 
de temperatura e 
humidade é con-
veniente situalo 
nunha zona som-
breada. A situa-
ción óptima será 
baixo unha árbo-
re de folla caduca 
pois daralle sombra 
no verán pero deixa-
rá recibir os raios de 
sol no inverno.

Antes de incorporar ma-
teria orgánica ao compos-
teiro é recomendable facer 
unha cama de restos leño-
sos duns 15 centímetros 
formados por pequenas pó-
las ou restos de podas. Esta 
base é de capital importan-
cia pois garantirá a entrada 
de aire, fundamental para 
unha boa compostaxe, así 
coma a drenaxe.
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No proceso de compostaxe redúcese moito o volume da ma-
teria incorporada, de xeito que se pode ir engadindo residuos de 
xeito continuo mentres o proceso está activo. As incorporacións 
de material poden facerse en función das necesidades de elimi-
nación de restos orgánicos, pero na medida do posible débese 
tentar incorporar o material en capas duns 10 centímetros, máis 
ou menos alternas de material húmido e de material seco. 

O control da humidade e da aireación do composteiro é fun-
damental para evitar problemas durante o proceso de compos-
taxe. Os volteos cada 10-15 días permiten ter a aireación nece-
saria para o bo desenvolvemento do proceso.

5. Obtendo compost

Unha vez instalado o composteiro comeza o proceso de com-
postación. O momento inicial é moi importante sendo preciso se-
guir unha serie de pasos para comezar con bo pé. 

Tras preparar a cama con restos leñosos, o seguinte paso 
é facer a primeira carga, que debe ser o suficientemente gran-
de para que o proceso arranque dun xeito adecuado. Sería bo 
conseguir polo menos uns 50 centímetros de materiais secos e 
húmidos xa mesturados ou ben por capas.
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6. Que podemos compostar? 

Debemos comezar di-
cindo que a práctica totali-
dade da materia orgánica 
pode ser degradada e polo 
tanto compostable. Porén, 
para evitar problemas, con-
vén non botar determinados 
materiais ao composteiro se 
está instalado nunha zona 
próxima á vivenda ou a un 
espazo de uso habitual ou 
de tránsito. 

Para obter un bo fertilizante, tamén é importante buscar o 
maior equilibrio posible entre as achegas de materia húmida e 
seca.

- Materia húmida:  abondosa en auga, soe ser rica en 
nitróxeno (restos de froitas e verduras, céspede recén cortado e 
podas verdes,...).

- Materia seca: con pouca auga, cunha achega en carbono 
máis significativo (pólas, palla, follas secas, céspede murchado, 
cartón, papel de xornais,...).
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A continuación citanse, agrupados en listas respectivas, os 
tipos de materiais recomendables ou que se deben evitar botar 
no composteiro.

Os materiais aquí relacionados son perfectamente asu-
mibles polo proceso de compostaxe. Están ordeados de maior 
a menor rapidez na súa degradación no composteiro.

Restos da sega do céspede• 
Restos de rozas de sebes, muros vexetais ou camiños • 
Esterco de pequenos animais da corte, ovellas e cabras• 
Anacos de froitas e verduras• 
Palla vella• 
Bolsas de té e pousos de café• 
Estercos palluzos (cabalos, burros e vacas)• 
Flores vellas e plantas de macetas• 
Cinza de madeira (espallar en cantidades pequenas)• 
Cartóns de embalaxes ou papel de xornal• 
Panos de mesa ou hixiénicos de papel usados, bandexa de • 
cartón, bolsas e envases de papel
Follas de outono• 
Rozas de plantas leñosas• 
Restos de podas de árbores e arbustos• 
Serraduras (de madeira non tratada)• 
Cascas de froitos secos e ovos• 
Pelos,  plumas ou leitos de animais domésticos• 
Ósos de froitos (melocotón, aguacate, olivas...)• 

 LISTA VERDE
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Evitar incorporar material desta lista, ou de facelo en pe-
quenas cantidades, o máis triturado posible e mesturado con 
outros.

• Carne e peixe 
• Produtos derivados do leite 
• Aceites ou graxas

 LISTA GRIS

Evitar botar nada do seguinte listado. 

• Cinza de carbón e de coque
• Deposicións de cans e gatos
• Cueiros desbotables
• Revistas ilustradas
• Restos de aspiradora
• Filtros de cigarros
• Tecidos sintéticos
• Materiais non orgánicos (plásticos, vidros, metais, 
      gomas,…)

 LISTA VERMELLA
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7. Existen problemas pero                                                                                                                                             
                                   tamén solucións

Durante o proceso de compostaxe poden aparecer diferentes 
problemas (cheiros, presenza de moscas, roedores,...) que de 
xeito xeral teñen doada solución. 

No seguinte cadro recóllense os problemas máis habituais 
na elaboración do compost, as causas que os provocan e o xeito 
de solucionalos. 

Problema Causa Solución

Moi húmido Exceso de auga Engadir material seco 
(palla, serrín, panos 
de mesa,...)

Moi seco Falta de auga Regar e remexer
Cheiros Falta de aire

Exceso de auga
Residuos non 
recomendables

Voltear e remexer
Engadir material seco 
Voltear ou tapar con 
palla,...

Moitas 
moscas

Exceso de auga
Restos de comida sen 
tapar

Cubrir con compost e 
engadir material seco

Presenza de 
roedores

Residuos sen tapar Remexer e mesturar 
ben. Cubrir con 
material seco

Baixa 
temperatura

Pouco material 
Falta de nitróxeno e/
ou auga

Engadir máis 
material, sobre todo 
rico en nitróxeno.
Regar

Temperatura 
moi alta

Pía demasiado grande Voltear



15

Cando o composteiro xa estea bastante cheo, ou cando 
alomenos xa transcorreran uns 5 meses dende a súa posta en 
marcha, pode ser o momento de ir sacando o compost elaborado 
da parte inferior do composteiro. 

O compost maduro ten unha cor 
marrón escura, case negra e un cheiro 
e un aspecto semellantes ao da terra 
vexetal. Debe estar frío, non desprender 
auga nin presentar vermes.

8. Cando está listo o compost?

Unha vez extraído o material pódese peneirar para eliminar os 
materiais que puidesen quedar sen compostar completamente, e 
que poden volver a incorporarse á parte superior do composteiro 
para que finalicen o proceso. Tamén permite eliminar elementos 
inorgánicos (tapóns, restos de envases, etc.) que puidesen entrar 
accidentalmente ou por erro no composteiro.

É moi recomendable, unha vez peneirado, deixar repousar 
o compost durante un mes á sombra e protexido da chuvia 
antes de aplicalo como fertilizante de calquera cultivo. Con 
este procedemento evitaremos a presenza de pequenos 
invertebrados.

Para retirar o compost 
elaborado podemos abrir 
algunha das portas inferio-
res do composteiro e axu-
dados dunha pa ou angazo 
ir extraendo o material.
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Anotacións:
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