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ccooss’’èè  iill  ccoommppoossttaaggggiioo  ddoommeessttiiccoo??  
  

CCOOMMPPOOSSTTAAGGGGIIOO  DDOOMMEESSTTIICCOO::  pprroocceessssoo  ddii  ddeeccoommppoossiizziioonnee  ddii  uunn  mmiissttoo  ddii  mmaatteerriiee  
oorrggaanniicchhee  ddeerriivvaannttii  ddaallllee  aattttiivviittàà  ddoommeessttiicchhee  qquuoottiiddiiaannee  ((qquuaallii  aavvaannzzii  ee  ssccaarrttii  ddii  
ccuucciinnaa,,  rreessiidduuii  ddii  ppoottaattuurree  ee  ssffaallccii  eerrbboossii)),,  ddaa  ppaarrttee  ddii  mmaaccrroo  ee  mmiiccrroorrggaanniissmmii  iinn  
ccoonnddiizziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrii  ddii  tteemmppeerraattuurraa,,  oossssiiggeennoo  ee  uummiiddiittàà..  
  
IIll  pprrooddoottttoo  ffiinnaallee,,  CCOOMMPPOOSSTT,,  èè  iill  rriissuullttaattoo  ddeellllaa  ddeeggrraaddaazziioonnee  ddii  ssoossttaannzzee  oorrggaanniicchhee  
ccoommpplleessssee  iinn  eelleemmeennttii  nnuuttrriittiivvii  sseemmpplliiccii..    
  

IIll  ccoommppoosstt  mmaattuurroo  aappppaarree  ccoommee  uunn  tteerrrriicccciioo  lleeggggeerroo  ee  ssooffffiiccee  ddii  ccoolloorree  ssccuurroo  
((mmaarrrroonnee--nneerroo))..    
  

IIll  ccoommppoosstt  nnoonn  èè  sseemmpplliicceemmeennttee  uunn  ffeerrttiilliizzzzaannttee,,  mmaa  uunn’’AAMMMMEENNDDAANNTTEE..  CCiiooèè::  
  

  aappppoorrttaa  eelleemmeennttii  nnuuttrriivvii  aall  tteerrrreennoo;;  
  

  aappppoorrttaa  ssoossttaannzzaa  oorrggaanniiccaa  aall  tteerrrreennoo;;  
  

  mmiigglliioorraa  llaa  ssttrruuttttuurraa  ddeell  ssuuoolloo  ((ppiiùù  ssooffffiiccee  ee  aarreeaattoo));;  
  

  aauummeennttaa  llaa  bbiiooddiivveerrssiittàà  ddeellllaa  mmiiccrroofflloorraa  ddeell  ssuuoolloo..    
  

ppeerrcchhéé  pprraattiiccaarree  iill  ccoommppoossttaaggggiioo  ddoommeessttiiccoo??  
  

CCii  ssoonnoo  aallccuunnii  bbuuoonnii  mmoottiivvii  ppeerr  pprraattiiccaarree  iill  ccoommppoossttaaggggiioo  ddoommeessttiiccoo..  
  

OOggnnii  cciittttaaddiinnoo  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  BBeelllluunnoo  pprroodduuccee,,  iinn  mmeeddiiaa,,  iinn  uunn  aannnnoo  cciirrccaa          
447700  kkgg  ddii  rriiffiiuuttii..  DDii  qquueessttii  bbeenn  iill  3355%%,,  llaa  ffeettttaa  ppiiùù  ggrroossssaa,,  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaaii  rriiffiiuuttii  
oorrggaanniiccii,,  cciiooèè  ddaaggllii  ssccaarrttii  ddii  ccuucciinnaa  ee  ddaaii  rreessiidduuii  ddeell  ggiiaarrddiinnoo..  
AAllllaa  ffiinnee,,  ffaacceennddoo  dduuee  sseemmpplliiccii  ccaallccoollii  ppoossssiiaammoo  ddiirree  cchhee  ssoolloo  nneellllaa  nnoossttrraa  
pprroovviinncciiaa,,  ssoonnoo  3355..000000  llee  ttoonnnneellllaattee  ddii  rriiffiiuuttoo  oorrggaanniiccoo  pprrooddoottttoo  aannnnuuaallmmeennttee..  
  

PPrroovvaattee  aadd  iimmmmaaggiinnaarree  qquueessttee  mmiigglliiaaiiaa  ddii  ttoonnnneellllaattee  ssootttteerrrraattee  nneellllee  ddiissccaarriicchhee!!!!  
RRuubbaannoo  ssppaazziioo  aall  tteerrrriittoorriioo,,  iinnqquuiinnaannoo  ll’’aammbbiieennttee  ee  ttuuttttoo  hhaa  uunn  ccoossttoo  eeccoonnoommiiccoo..  
  

PPrraattiiccaarree  iill  ccoommppoossttaaggggiioo  ddoommeessttiiccoo  vvuuooll  ddiirree::  
  

  mmeennoo  ssppaazziioo  ooccccuuppaattoo  ddaaii  rriiffiiuuttii  iinn  ddiissccaarriiccaa;;  
  

    mmiinnoorr  iinnqquuiinnaammeennttoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’aammbbiieennttee  ((sseemmbbrraa  ssttrraannoo,,  mmaa  èè  
  pprroopprriioo  llaa  ffrraazziioonnee  oorrggaanniiccaa  aa  ccrreeaarree  ii  mmaaggggiioorrii  pprroobblleemmii  ddii  ooddoorrii,,  ggaass  ee  
  lliiqquuiiddii  ddii  ssccaarrttoo));;  

  

  mmiinnoorrii  ccoossttii  ssoosstteennuuttii  ddaallllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  llooccaallii  ee  ccoommuunniittàà  mmoonnttaannee  ppeerr  
    llaa  rraaccccoollttaa,,  iill  ttrraassppoorrttoo  ee  lloo  ssmmaallttiimmeennttoo  iinn  ddiissccaarriiccaa;;  
  

  mmiinnoorrii  ccoossttii  ppeerr  eevveennttuuaallii  pprroocceessssii  ddii  llaavvoorraazziioonnee  ee  pprree--ttrraattttaammeennttoo;;  
  

    rreeccuuppeerroo  ddii  mmaatteerriiaallee  oorrggaanniiccoo,,  ddaall  qquuaallee  ppoossssiiaammoo  ootttteenneerree  uunn  pprrooddoottttoo  
  ddaallllee  iimmppoorrttaannttii  pprroopprriieettàà  cchhiimmiiccoo--ffiissiicchhee  ee  bbiioollooggiicchhee,,  ssee  ttrraattttaattoo  iinn  
  mmaanniieerraa  ccoorrrreettttaa    

  

LLaa  pprraattiiccaa  ddeell  ccoommppoossttaaggggiioo  ddoommeessttiiccoo  èè  iinncceennttiivvaattaa  ddaallllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  llooccaallii  
ttrraammiittee  aaggeevvoollaazziioonnii  ssuullllaa  ttaassssaa//ttaarriiffffaa  rriiffiiuuttii  ee  ssuullll’’aaccqquuiissttoo  ddii  nnuuoovvii  ccoommppoosstteerr..  
 



 3
 

 

ccoommee  ffuunnzziioonnaa  iill  pprroocceessssoo  ddii  ccoommppoossttaaggggiioo??  
  

IIll  ccoommppoossttaaggggiioo  èè  uunn  pprroocceessssoo  nnaattuurraallee  aadd  ooppeerraa  ddii  mmaaccrroo  ee  mmiiccrroorrggaanniissmmii  pprreesseennttii  
nneell  tteerrrreennoo..  NNoonn  ppeerr  qquueessttoo  ppeerròò  ddeevvee  eesssseerree  aabbbbaannddoonnaattoo  aa  ssee  sstteessssoo;;  bbiissooggnnaa  
mmeetttteerree  uunn  ppoo’’  ddii  aatttteennzziioonnee  ee  sseegguuiirree  iill  pprroocceessssoo  nneell  ssuuoo  ccoorrssoo  ppeerr  ootttteenneerree  aallllaa  
ffiinnee  uunn  ccoommppoosstt  ddii  qquuaalliittàà..    
  

PPeerr  aavveerree  uunn  bbuuoonn  ccoommppoosstt,,  bbiissooggnnaa  rriiccoorrddaarrssii  cchhee  ssoonnoo  ggllii  oorrggaanniissmmii  ddeell  ssuuoolloo  aa  
pprroodduurrlloo..  EEssssii,,  ppeerr  vviivveerree,,  hhaannnnoo  bbiissooggnnoo  ddii  uunn  aammbbiieennttee  aaccccoogglliieennttee  ee  ssiiaammoo  nnooii  aa  
ddoovveerrlloo  ccrreeaarree  ee  mmaanntteenneerree..  
  
II  ttrree  ffoonnddaammeennttaallii  rreeqquuiissiittii  ppeerr  uunn  ccoorrrreettttoo  pprroocceessssoo  ddii  ccoommppoossttaaggggiioo  ssoonnoo::  
  

  nnoonn  ddeevvee  mmaannccaarree  ll’’OOSSSSIIGGEENNOO,,  ppeerrcchhéé  qquueessttii  ssoonnoo  oorrggaanniissmmii  aaeerroobbii  
  
  iill  mmiissccuugglliioo  ddaa  ccoommppoossttaarree  ddeevvee  aavveerree  llaa  GGIIUUSSTTAA  UUMMIIDDIITTÀÀ  ((5500--6600%%))  

nnèè  sseeccccoo,,  nnèè  bbaaggnnaattoo  
  
  ccii  ddeevvee  eesssseerree  uunnaa  EEQQUUIILLIIBBRRAATTAA  CCOONNCCEENNTTRRAAZZIIOONNEE  DDII  NNUUTTRRIIEENNTTII  
  
NNoonn  èè  ddiiffffiicciillee  ssooddddiissffaarree  qquueessttii  ppuunnttii;;  bbaassttaa  sseegguuiirree  aallccuunnee  rreeggoollee  bbaassiillaarrii::  
  

PPeerr  qquuaallssiiaassii  mmeettooddoo  ddii  ccoommppoossttaaggggiioo  aaddoottttaattoo  èè  iimmppoorrttaannttee  ccrreeaarree  aallllaa  bbaassee                
((pprriimmii  1100  ccmm  ddaall  ffoonnddoo))  uunnoo  ssttrraattoo  ddii  mmaatteerriiaallee  lleeggnnoossoo  ((eesseemmppiioo  rraammii  sseecccchhii))  ppeerr  
ccoonnsseennttiirree  uunnaa  aaddeegguuaattaa  aaeerraazziioonnee  ddeell  ccuummuulloo..  
  

LLaa  ggiiuussttaa  mmiisscceellaa  ddaa  ccoommppoossttaarree  ddeevvee  eesssseerree  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  ssccaarrttii  ddii  ccuucciinnaa  ee  ddaa  
ssccaarrttii  ddii  ggiiaarrddiinnoo..  GGllii  ssccaarrttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ttrraa  lloorroo  bbeenn  mmiisscceellaattii  aall  ffiinnee  ddii  aavveerree  
sseemmpprree  uunn  mmiissccuugglliioo  oommooggeenneeoo,,  uummiiddoo  ee  bbeenn  aarreeaattoo..  
  

IIll  mmaatteerriiaallee  iinn  ddeeccoommppoossiizziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  mmeessccoollaattoo  ee//oo  rriivvoollttaattoo  ppeerriiooddiiccaammeennttee  
ppeerr  eevviittaarree  eevveennttuuaallii  ccoommppaattttaammeennttii  ddeell  mmaatteerriiaallee  ((ppooccoo  oossssiiggeennoo))  ee  mmaanntteenneerrlloo  
oommooggeenneeoo  ((tteemmppeerraattuurraa,,  uummiiddiittàà,,  ccoommppoossiizziioonnee))..  
  

ÈÈ  ffoonnddaammeennttaallee  mmaanntteenneerree  iill  ggiiuussttoo  ggrraaddoo  dd''uummiiddiittàà  ddeell  mmaatteerriiaallee,,  aallttrriimmeennttii  iill  
pprroocceessssoo  ssaarràà  rraalllleennttaattoo  ssee  èè  ttrrooppppoo  sseeccccoo  oo  ttrrooppppoo  uummiiddoo,,  iinnoollttrree  iinn  qquueesstt''uullttiimmoo  
ccaassoo  aavvvveerrrraannnnoo  ppuuttrreeffaazziioonnii  iinnddeessiiddeerraattee  ((pprroocceessssoo  anaerobico))..  PPeerr  aasscciiuuggaarree  uunn  
ccuummuulloo  ttrrooppppoo  uummiiddoo  ssii  aattttuuaa  uunn  rriivvoollttaammeennttoo  ddeell  mmaatteerriiaallee,,  ppeerr  iinnuummiiddiirrlloo  ssii  
vveerrssaa  ddeellll''aaccqquuaa  ((ccoonn  llaa  ccaannnnaa  ddaa  ggiiaarrddiinnoo  oo  ccoonn  uunn  iinnnnaaffffiiaattooiioo))..  
  

LLaa  dduurraattaa  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  ccoommppoossttaaggggiioo  vvaarriiaa  aa  sseeccoonnddaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  cclliimmaattiicchhee  
ee  ddaall  ggrraaddoo  ddii  mmaattuurraazziioonnee  cchhee  ssii  vvuuoollee  ootttteenneerree..  
  

DDuurraattaa  ddeell  pprroocceessssoo  ee  iimmppiieeggoo  
33--44  mmeessii::  ccoommppoosstt  ffrreessccoo,,  nnoonn  aannccoorraa  ssttaabbiillee,,  iinnddiiccaattoo  ppeerr  llaa  ccoonncciimmaazziioonnee  
aauuttuunnnnaallee  ddeellll’’oorrttoo  oo  aadd  iinniizziioo  ssttaaggiioonnee..  
  

55--77  mmeessii::  ccoommppoosstt  pprroonnttoo,,  ppiiùù  ssttaabbiillee,,  ssii  ppuuòò  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  ccoonncciimmaarree  oorrttoo  ee  
ggiiaarrddiinnoo  qquuaannddoo  ssii  sseemmiinnaa  ee  ttrraappiiaannttaa..  
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Anaerobiosi
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oollttrree  ii  99  mmeessii::  ccoommppoosstt  mmaattuurroo,,  ssttaabbiillee,,  iiddoonneeoo  aall  ccoonnttaattttoo  ddiirreettttoo  ccoonn  llee  rraaddiiccii  eedd  ii  
sseemmii..  OOttttiimmoo  ccoommee  tteerrrriicccciioo  ppeerr  llee  ppiiaannttee  iinn  vvaassoo  ee  ppeerr  llee  rriisseemmiinnee  ddeeii  pprraattii..  
 

ccoommee  pprraattiiccaarree  iill  ccoommppoossttaaggggiioo  ddoommeessttiiccoo??    
  

LLaa  ccoonnddiizziioonnee  mmiinniimmaa  nneecceessssaarriiaa  ppeerr  pprraattiiccaarree  iill  ccoommppoossttaaggggiioo  ddoommeessttiiccoo  èè  qquueellllaa  
ddii  aavveerree  aa  ddiissppoossiizziioonnee  uunn  oorrttoo,,  uunn  ggiiaarrddiinnoo  oo  uunnaa  ppoorrzziioonnee  ddii  tteerrrreennoo  ddoovvee  
ddeeppoossiittaarree  ii  rriiffiiuuttii  oorrggaanniiccii..  IIll  lluuooggoo  iiddoonneeoo  ddeevvee  eesssseerree::  
  

  pprraattiiccaabbiillee  ttuuttttoo  ll’’aannnnoo;;  

  iinn  ppoossiizziioonnee  ccoommooddaa;;  

  aallll’’oommbbrraa  ddii  ppiiaannttee  aa  ffoogglliiaa  ccaadduuccaa;;  

  nnoonn  ttrrooppppoo  vviicciinnoo  aallllee  aabbiittaazziioonnii..  
  

LLee  mmooddaalliittàà  ccoonn  llee  qquuaallii  pprraattiiccaarree  iill  ccoommppoossttaaggggiioo  ssoonnoo  ddiivveerrssee,,  ddaallllee  ppiiùù  
ttrraaddiizziioonnaallii  ccoommee  iill  ccuummuulloo  ee  llaa  ffoossssaa,,  aallllee  ppiiùù  rreecceennttii  ccoommee  iill  ccoommppoosstteerr;;  
qquuaalluunnqquuee  ssiiaa  iill  mmeettooddoo  uuttiilliizzzzaattoo,,  iill  pprroocceessssoo  rriimmaannee  iiddeennttiiccoo  ee  iill  ccoommppoosstt  ffiinnaallee  
ppoossssiieeddee  llee  sstteessssee  ccaarraatttteerriissttiicchhee..  
  

PPRROO  

mmaaggggiioorr  iissoollaammeennttoo  ddeell  mmaatteerriiaallee  ddaallllee  ccoonnddiizziioonnii        
mmeetteeoorroollooggiicchhee  eesstteerrnnee  ((ppiiooggggee  aabbbboonnddaannttii  ee  ffrreeddddoo  iinntteennssoo));;  

  lliimmiittaattaa  pprreesseennzzaa  ddii  eevveennttuuaallii  ooddoorrii  ssggrraaddeevvoollii;;  

  mmiinnoorrii  pprroobblleemmii  ddii  aanniimmaallii  cchhee  rroovviissttaannoo  ttrraa  ii  rriiffiiuuttii;;  
  

CCOONNTTRROO  

  mmaaggggiioorrii  pprroobblleemmii  ddii  mmeessccoollaammeennttoo  ee  rriivvoollttaammeennttoo;;  

  mmaaggggiioorrii  pprroobblleemmii  ddii  aaeerraazziioonnee..  
  

  
  
QQuueellllii  cchhee  ssoonnoo  ii  vvaannttaaggggii  ddeell  ccoommppoosstteerr  
ddiivveennttaannoo  ggllii  ssvvaannttaaggggii  ddeeii  mmeettooddii  
ttrraaddiizziioonnaallii,,  ee  vviicceevveerrssaa..  CCuummuulloo  ee  ffoossssaa  ssoonnoo  
mmeettooddii  ffaacciillmmeennttee  pprraattiiccaabbiillii  ee  ffuunnzziioonnaallii..  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

CUMULO 

COMPOSTER 

FOSSA 
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CCoossaa  ssii  ppuuòò  ccoommppoossttaarree??  
  

PPoossssiiaammoo  ffaarree  uunnaa  ddiissttiinnzziioonnee  ttrraa  ii  rriiffiiuuttii  ““uummiiddii””  ddeellllaa  ccuucciinnaa  eedd  ii  rriiffiiuuttii  vveerrddii  ddeell  
ggiiaarrddiinnoo..  EEnnttrraammbbii  llee  ttiippoollooggiiee  ddii  rriiffiiuuttii  nnoonn  ddeevvoonnoo  mmaaii  mmaannccaarree  ppeerr  llaa  bbuuoonnaa  
rriiuusscciittaa  ddeell  pprroocceessssoo..  
  
RRIIFFIIUUTTII  DDEELLLLAA  CCUUCCIINNAA  ““uummiiddoo””  
  

++  ++  ssccaarrttii  ddii  ffrruuttttaa  ee  vveerrdduurraa  
++  ++  ppaannee  rraaffffeerrmmoo  oo  aammmmuuffffiittoo  
++  ++  ffoonnddii  ddii  ccaaffffèè,,  ffiillttrrii  ddii  tthhee  
++  ++  gguussccii  dd’’uuoovvoo  
++  ++  ssccoorrzzee  ddii  ffrruuttttaa  sseeccccaa  ((nnoocccciioollee,,  nnooccii))  
++  ++  ccaarrttaa  ddaa  ccuucciinnaa,,  ssaallvviieettttee  ee  ffaazzzzoolleettttii  ddii  ccaarrttaa,,  ccaarrttoonnee  ssmmiinnuuzzzzaattoo  
++  aavvaannzzii  ddii  ccaarrnnee,,  ppeessccee,,  ssaalluummii  ee  ffoorrmmaaggggii  
++  bbuuccccee  ddii  aaggrruummii  
++  lleettttiieerraa  ddii  aanniimmaallii  eerrbbiivvoorrii  
++  cceenneerree  ssppeennttaa  
++  ccoonnffeezziioonnii  ee  ssaacccchheettttii  iinn  bbiioo--ppllaassttiicchhee  ((eess..  mmaatteerr--bbii))  
  
RRIIFFIIUUTTII  DDEELL  GGIIAARRDDIINNOO  ““vveerrddee””  
  

++  ++  ssffaallccii  dd’’eerrbbaa  ((eessssiiccccaattaa))  
++  ++  ffoogglliiee  vveerrddii  ee  sseecccchhee  
++  ++  rreessiidduuii  ddii  ppoottaattuurree  
++  ++  ppeezzzzeettttii  ddii  lleeggnnoo  nnoonn  ttrraattttaattoo  
  
  
NNoonn  bbiissooggnnaa  iinnvveeccee  mmeetttteerree::  
--  --  mmaatteerriiaallii  nnoonn  oorrggaanniiccii  ((vveettrroo,,  ppllaassttiiccaa,,  mmeettaallllii))  
--  --  ccaarrttaa  ssttaammppaattaa  ee  ppllaassttiiffiiccaattaa  
--  --  ppeezzzzii  ddii  lleeggnnoo  ttrraattttaattii  ccoonn  pprrooddoottttii  cchhiimmiiccii  
--  --  rriiffiiuuttii  vveerrddii  pprroovveenniieennttii  ddaa  ssttrraaddee  ttrraaffffiiccaattee  
--  --  ppiiaannttee  iinnffeessttaannttii  
  
  

CCoonnssiiggllii  uuttiillii……  
  

SSmmiinnuuzzzzaarree  ii  rriiffiiuuttii  ddaa  ccoommppoossttaarree,,  iinn  ppaarrttiiccoollaarr  mmooddoo  qquueellllii  ddii  uunnaa  cceerrttaa  
ddiimmeennssiioonnee  ee  qquueellllii  lleeggnnoossii;;  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  vveennggoonnoo  aaggggrreeddiittii  ppiiùù  rraappiiddaammeennttee  
ddaaggllii  oorrggaanniissmmii  ddeeccoommppoossiittoorrii..  
  

UUnn  eelleemmeennttoo  cchhee  ppuuòò  rraalllleennttaarree  iill  pprroocceessssoo  ddii  ddeeccoommppoossiizziioonnee  èè  iill  rraappppoorrttoo  
ccaarrbboonniioo//aazzoottoo..  SSee  nneell  ccuummuulloo  cc’’èè  ppooccoo  aazzoottoo  llaa  ddeeccoommppoossiizziioonnee  èè  lleennttaa,,  ssee  èè  
ttrrooppppoo,,  ffoorrmmeerràà  ddeeii  ggaass..  
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ÈÈ  qquuiinnddii  uuttiillee  ssaappeerree  cchhee::  
  

  ccoonntteennggoonnoo  mmoollttoo  aazzoottoo  ggllii  ssccaarrttii  vveeggeettaallii  ddeellllaa  ccuucciinnaa,,  ii  ffoonnddii  ddii  ccaaffffèè,,    
    ll’’eerrbbaa  ee  llee  ffoogglliiee  vveerrddii,,  llaa  lleettttiieerraa  ddii  aanniimmaallii  eerrbbiivvoorrii,,    

  ccoonntteennggoonnoo  mmoollttoo  ccaarrbboonniioo  ii  rraammii  ddeerriivvaannttii  ddaallllaa  ppoottaattuurraa,,  ttrruucciioollii  ee  ppeezzzzii  ddii  
    lleeggnnoo,,  llee  ffoogglliiee  sseecccchhee,,  llaa  ppaagglliiaa,,  llaa  ccaarrttaa..  
  

LLaa  mmiisscceellaa  mmiigglliioorree  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  dduuee  tteerrzzii  ddeell  ccuummuulloo  ddii  rriiffiiuuttii  aazzoottaattii  ee  uunn  tteerrzzoo  
ddii  rriiffiiuuttii  rriicccchhii  ddii  ccaarrbboonniioo..  
  

DDaattoo  cchhee  ggllii  ssccaarrttii  ddii  ggiiaarrddiinnoo  ssii  rraaccccoollggoonnoo  ssaallttuuaarriiaammeennttee,,  nnoonn  vvaannnnoo  iinnsseerriittii  
ttuuttttii  nneell  ccuummuulloo,,  mmaa  vvaannnnoo  tteennuuttii  iinn  ddiissppaarrttee  eedd  aaggggiiuunnttii  uunn  ppoo’’  aallllaa  vvoollttaa  ee  
mmeessccoollaattii  aaggllii  ssccaarrttii  aalliimmeennttaarrii..  
  

PPeerr  uunn  ccoorrrreettttoo  uuttiilliizzzzoo  ddeell  ccoommppoosstteerr,,  cchhiiuuddeerree  llee  pprreessee  dd’’aarriiaa  dduurraannttee  ll’’iinnvveerrnnoo  ee  
tteenneerrllee  aappeerrttee  dduurraannttee  ll’’eessttaattee..  
  

EEvviittaarree  ddii  ccoommppaattttaarree  iill  mmaatteerriiaallee  ee  ddiissffaarree  ii  ggrruummii  cchhee  eevveennttuuaallmmeennttee  ssii  ppoossssoonnoo  
ffoorrmmaarree..    
  
  
  
  

  
              

 


