
Els jardins i les collites necessiten nutrients que les plantes i els altres vegetals han 
absorbit durant el creixement. 

Aquests nutrients els podem aportar a través del compost.

La riquesa dels seus nutrients i l’esponjositat que aporta a la terra són alguns dels 
avantatges d’aquest tipus d’adob.

Com utilitzar el compost:
A l’hort: 
Entre un i dos mesos abans es posen uns quatre litres de compost (aproximadament 
un quilo) per metre quadrat de terreny.

Als arbres: 
Quan acaba l’hivern es pot tirar una capa de dos centímetres de gruix al voltant del 
tronc de l’arbre.

A la gespa: 
Quan acabem de plantar-la, apliquem cinc litres per metre quadrat. Posteriorment, 
fem el manteniment a la primavera, aplicant un litre per metre quadrat.

És important garbellar el producte abans d’aplicar-lo.

Als testos: 
S’afegeix a la primavera i es necessiten uns dos centímetres de compost.

Quan es trasplanta: 
És important donar una mica d’empenta a les plantes que es canvien d’ubicació, ja 
que es troben en situació de debilitat. El compost ajudarà a que es mantinguin 
fortes. Es recomana barrejar una part de compost per tres de terra al nou test.

Recorda: cal regar després d’adobar!



Com s’obté el compost:
Aquest adob orgànic procedeix de la planta de Can Barba, on es processa el contin-
gut dels contenidors de la fracció orgànica del Vallès Occidental. 

Si separem bé els residus orgànics al contenidor marró, obtenim compost per les 
plantes, l’hort i el jardí!

Com el puc adquirir:
A les deixalleries mòbils i a la deixalleria de Cova Solera pots recollir de manera 
gratuïta el compost que s’obté del reciclatge dels residus orgànics de la ciutat.

Porta una bossa o cubell i podràs endur-te fins a 25 litres cada cop que ho sol·licitis!

Deixalleria de Cova Solera i deixalleries mòbils
Consulta els horaris i punts de parada de les deixalleries mòbils al web 

www.rubi.cat/residus (On llencem?>Deixalleries) 

Com ser compostaire casolà
Tens jardí i vols fer el teu propi compost?

Vine al curs gratuït de compostatge casolà, i si ho vols, et podràs emportar un 
compostador valorat en 100€ per només 20! 

I a més de la satisfacció personal de ser compostaire, rebràs una bonificació del 20% 
en la taxa de residus.

Contacta amb nosaltres a través d’inforesidus@ajrubi.cat.

www.rubi.cat/residus
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