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1. INTRODUCCIÓ  

Quan compostem, no només estem fabricant nou substrat per a les nostres plantes. Estem 

participant d’una acció que va molt més enllà: reduïm els residus, recirculem la matèria 

orgànica i amb tot, recuperem cada cop més les dinàmiques d’un sistema natural circular que 

no genera restes inservibles. 

A vegades creiem que per complir aquests objectius necessitem grans estructures i molt 

d’espai i hores de dicació per a fabricar el nostre compost, però en realitat amb ben poc i uns 

quants coneixements podem generar, a petita escala, adobs i substàncies per al benestar de 

les nostres plantes.  

En el següent document s’exposen algunes “receptes” per elaborar a casa adobs amb restes 

vegetals. Reduiràs la producció de residus i les plantes de casa ho agrairan.  

2. SUPER ALIMENTS PER LES TEVES PLANTES  

Les plantes, igual que nosaltres els éssers humans, necessiten nutrients per poder créixer 

sanes i fortes.   

En la natura existeix un equilibri natural que fa que la terra sigui ben fèrtil i rica en tot tipus de 

minerals i nutrients per a la vida òptima de les plantes de cada regió. Com que en el nostre 

hort, terrassa, balcó, etc., no podem assegurar aquestes condicions naturals, hem d’aportar de 

forma artificial aquests nutrients a les plantes.  

Hi ha molts tipus d’adobs químics, però sempre és millor l’opció natural. És per això que et 

mostrem unes poques receptes, fàcils i molt econòmiques, per a reaprofitar aliments, que 

segur que tens a casa, per convertir-los en el menú per a les plantes de la teva llar. 

2.1. L’aigua de l’arròs 

 L’aigua de bullir l'arròs és bàsicament una substància anomenada midó. Aquesta, conté molts 

nutrients per a les plantes, com ara zinc, magnesi, potassi, etc. Aquests elements són 

essencials per al creixement de la planta, per la qual 

cosa és un adob perfecte per a qualsevol fase del seu 

desenvolupament. 

És un adob amb doble finalitat, ja que a part d’aportar 

nutrients a la planta, posseeix una elevada concertació 

de carbohidrats, que serviran d’aliment per als 

microorganismes que habiten el sòl.  

Procés: guarda l’aigua de bullir l’arròs en glaçoneres i 

congela-ho. De tant en tant, aproximadament un cop 

per setmana, agafa un dels glaçons de midó i deixa’l a la 

base del test. La planta absorbirà l’aigua i els nutrients!  

Procura aportar aquest adob al vespre, quan no l i toqui 
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la llum directe a la planta, així evitaràs que l’aigua s’evapori i aprofitaràs al màxim el líquid del 

que desponguis. 

 Nutrients Fase del 
creixement 

Quan aplicar Beneficis ambientals 

Beneficis aigua 
d’arròs 

zinc, magnesi, 
potassi, 

carbohidrats 

Qualsevol fase Al vespre, un 
cop per 
setmana 

- Reutilització de 
l’aigua  estalvi 

- Reducció dels residus 
alimentaris 

 

PRECAUCIÓ  Recorda no afegir sal  ni espècies a l’aigua quan hagis de bullir l’arròs 

2.2. Fertilitzant amb el cafè  

El cafè és un producte que podem utilitzar tant afegint-lo directament a la compostadora com 

a adob. A continuació s’exposen els beneficis del cafè per a les nostres plantes.  

La opció més senzilla és escampar les restes del marro del cafè per la part superficial del sòl. 

Aquesta acció enriqueix la terra i no acidifica el sòl. El cafè és una bona aportació de nitrogen 

per al substrat de la planta, aquest element és molt beneficiós tant per al creixement de les 

plantes com per a la floració i l’obtenció de fruits. 

El marro del cafè, igual que amb l’aigua de bullir l’arròs, no només serveix com aportació de 

nutrients per a la planta, també pot actuar en la fauna del sòl. Si apliques una fina capa de 

marro de cafè al voltant de la tija de les teves plantes mantindrà als llimacs allunyats (la 

cafeïna resulta tòxica per elles). 

Procés: en 5L d’aigua afegeix 2 tasses de marros de cafè. Deixa-ho tota la nit reposant. Pel matí 

filtra el resultat i ja ho pots fer servir per a regar les teves plantes. 
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 Nutrients Fase del 
creixement 

Quan aplicar Beneficis ambientals 

Beneficis 
marro de cafè 

Nitrogen Floració i fruits Al vespre - Reducció dels residus 
alimentaris 

- Enriquiment del sòl 

 

PRECAUCIÓ  És un adob molt acidificant, consulta abans si les teves plantes poden tolerar-

lo. Si tens pensat acumular molt de cafè per fer-lo servir en un espai de temps dilatat, procura 

guardar-lo en un envàs ben tancat i sobretot que el cafè estigui ben sec o es podrirà. 

2.3. Closques d’ou 

Aquí tenim la tercera proposta d’adobs casolans amb restes de menjar. De nou, les closques 

d’ou poden ser utilitzades de moltes maneres diferents per tal d’aportar nutrients i més 

beneficis a les nostres plantes. A continuació es sintetitzen algunes d’aquestes receptes. 

Les closques d’ou aporten calci al substrat, una substància molt important per a les fases de 

creixement dels vegetals. En menor mesura, també aporta magnesi, fòsfor i potassi. És un 

adob molt bo també per neutralitzar l’acidesa del sòl i evitar les plagues de llimacs o cargols.  

Recorda que abans d’utilitzar les closques d’ou, t’has d’assegurar que aquestes estiguin netes i 

desinfectades. Les closques dels ous bullits són les més idònies, doncs les altes temperatures 

de l’aigua bullint hauran esterilitzat la closca. 

Hi ha varies receptes per a fer adobs amb closques d’ous, nosaltres us proposem triturar les 

closques netes i desinfectades. Desprès col·locar-les de tal forma que rodegin la tija de la 

planta. Quan reguis la planta, els nutrients dels ous es filtraran a la terra i seran absorbits per 

les arrels. 
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 Nutrients Fase del 
creixement 

Quan aplicar Beneficis ambientals 

Beneficis de les 
closques d’ou 

Calci Creixement Un cop al 
mes 

- Control del pH del sòl 
- Reducció de residus 

orgànics domèstics 

 

PRECAUCIÓ  No abusis de les closques d’ou, un excés de calci podria canviar el pH del sòl 

(fer-lo més bàsic).  

2.4. Té de plàtan 

El potassi és un dels nutrients essencials per a la vida de les plantes. És per això que aquesta 

recepta és molt important i pot ser utilitzada per qualsevol 

tipus de vegetal.  

Les hortalisses com ara les pastanagues, alls, porros, en 

general vegetals de cultiu d’arrels, consumeixen molt 

potassi i agrairan una aportació extra d’aquest. Per la resta 

de plantes, el potassi és especialment important durant la 

època de floració.  

La seva preparació és molt senzilla: calenta aigua amb les 

pells del plàtan. Deixa bullint a foc lent durant 15 minuts. 

Desprès reposar durant 20 minuts mentre l’aigua es 

refreda. Colar el resultat i diluir amb aigua. Ja està llest per 

utilitzar!  

 Nutrients Fase del 
creixement 

Quan aplicar Beneficis ambientals 

Beneficis del té 
de plàtan 

Potassi  Floració Cada 15 dies - Reducció de residus 
orgànics domèstics 
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