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Beste urte batez, Iruñerriko Mankomunita-

teak etxean konposta egitea bultzatzeko 

kanpaina egin du udaberria iristearekin ba-

tera. 

Urte osoan zehar, etxean konposta egiten 

hasi nahi duten, eta prestakuntza, aholkula-

ritza eta konposta egiteko behar den mate-

riala jaso nahi duten pertsona askoren eska-

erak izaten ditugu. Eta horrez gain, Manko-

munitateak kanpaina bat egin ohi du urtero 

prentsan, biohondakinak kudeatzeko sis-

tema honetan parte hartzera gonbidatzeko 

herritarrak. 

Etxeko konpostajean parte hartu ahal iza-

teko, nagusiki bi baldintza hauek bete behar 

dira: Iruñerriko Mankomunitateak kudea-

tzen duen geografia eremuaren barnean 

egotea etxebizitza eta, gutxienez, 50 m
2
 

dituen lorategia edo baratzea edukitzea. 

Aurten, prestakuntza eta konpost-ontziak 

emateko saioak maiatzaren 6an eta 7an 

egin ziren, Mankomunitateak Atarrabiako 

San Andres Errotan dituen instalazioetan, 

eta maiatzaren 26an, aparteko saio ba-

tean, Arazuriko HUAren instalazioetan.  

Guz*ra, 152 konpost-ontzi banatu ziren 

eta bertaratu ziren pertsonek, prestakun-

tza hartzeko saio labur baten ondo*k, au-

kera izan zuten zalantzak argitzeko edo 

beren esperientziaren berri emateko gai-

nerakoei, izan ere, haietako zenbaitek jada 

egiten baitzuten konposta, beren kasa. 
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Non kokatu? 

Kokaleku onena zuhaitz 

hosto-erorkor baten azpiko 

aldea da; izan ere, tenpera-

tura beroeta*k babestuko 

du udan, eta neguan eguz-

kiak emateko aukera 

emango dio. Dena den, era-

biltzaileentzat kokaleku ero-

soa izatea da garrantzitsu-

ena, konpost-ontzia urte 

osoan erabil dezaten. 

Zer bota? 

Bi motatako materiala: he-

zea eta lehorra.  

Material hezeen artean, 

hauek daude: sukaldeko 

landare-hondakinak eta lora-

tegiko eta baratzeko honda-

kinen frakzio berdea. Fun-

tsean, nitrogenoa ematen 

dute. 

Material lehorrak karbonoa 

ematen dutenak eta nahas-

keta egituratzen dutenak 

dira, besteak beste: lastoa, 

txirbilak, paper eta kartoi 

birrindua, hosto lehorrak… 

Bete beharreko lanak 

Konpostajeak prozesu soila 

du, baina gutxieneko lan 

batzuk ere egin behar dira 

ezinbestean.  

Botatzen ditugun hondaki-

nen tamainari erreparatu 

behar diogu. Neurri egokia 1 

eta 5 zen*metro artekoa da.  

Izan ere, oso txikiak badira, 

trinkotu egingo dira, eta oso 

handiak badira, berriz, den-

bora asko beharko dute kon-

post bihurtzeko. 

Aldian behin, nahasketa na-

hasi egin behar dugu. 10 

egunean behin egitea nahi-

koa izan daiteke. Hartara, 

aireberritu egingo dugu eta 

trinkotzea saihestuko. 

Ez dugu ahaztu behar mate-

rial lehorra botatzea. Hori 

da arazo ohikoenetako bat. 

Material lehorrez hornitu 

beharko genuke, hondakin 

hezeekin batera botatzen 

joateko. 

Noiz atera? 

Aurre*k aipatu diren lan 

horiek egiteko moduarekin 

lotuta dago hau, haien ara-

berakoa da. Dena den, 6 eta 

12 hilabete artean behar 

dira konposta egiteko, eta 

ohikoena da 9 hilabete in-

guru izatea. 

Nola erabili? 

Emankortzaile natural gisa 

erabilita, meekin ongarri-

tzeko premia asko murrizten 

du. Erabiltzeko sasoi onenak 

udaberria eta udazkena iza-

ten dira. 

Konposta egitean sortzen diren zalantzak edo hutsegiteak 

Auzoko konposta ateratzeko azken saioak 

bera gelditu zen konposta 

baratzea duen herritar ba-

tek hartu zuen. 

Lerro hauek baliatu nahi 

ditugu herritarren parte-

hartzea eskertzeko. Saio 

hauetan ilusioa eta giro ona 

nagusitzen da. Guz*z al-

truistak izaten dira, eta in-

gurumenarekiko errespetua 

izaten da protagonista. 

Ekimen honetan parte hartzen 

duten herritarrekin batera, 

auzoko konpostajeko kon-

posta ateratzeko saioak egiten 

jarraitzen dugu. Zehazki, az-

ken hilabeteetan, 6.950 litro 

konpost atera dira Sanduze-

laiko hiru guneeta*k eta Men-

debaldeko gune*k.  

Sanduzelai-Geltokiko gunean, 

hain zuzen, lehenbiziko aldiz 

atera genuen konposta. Jai 

giro batean, herritarrek au-

kera izan zuten hilabete ba-

tzuk lehenago bota zituzten 

hondakinek izan zuten eralda-

keta ikusteko. Horrez gain, 

parte hartu zuten guz*ek izan 

zuten aukera, etxeko landa-

reak ongarritzeko, poltsa bat 

konpost eramateko. Eta so-
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6.950 LITRO 
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Antsoaingoa, esperientzia berezia  

Iruñerriko landa-eremuan gai organikoak kudeatzeko 
kanpaina 

ontzia baliatzeko aukera, 

Mankomunitatearen hiri-

ingurunean eta aldirietan.  

 

5. edukiontziaren bidez lor-

tutako emaitzen arabera, 

izena emandakoak %43 dira 

eta biltzen diren gai organi-

koak %19.  

IMPROPIOS 

Emaitza horien argitan eta 

ateratako ondorioen ara-

bera, 2016. honetarako in-

dartze-kanpaina bat progra-

matu da, 5. edukiontzia eza-

rrita duten udalerri eta aldi-

rietan herritar gehiago era-

kartzeko sistema honetara.  

 

Horrez gain, aurtengo udan, 

komunikazio kanpaina ba* 

ekingo zaio, Mankomunita-

teak kudeatzen duen espa-

rruko landa-eremuan gai 

organikoen kudeaketa za-

baltzeko. Hain zuzen ere, 

ezaugarri hauek izango ditu: 

- Etxeko eta auzoko konpos-

tajea sustatuko da landa-

eremu osoan.  

- 200 biztanle baino gutxiago 

dituzten herrietan, gai orga-

nikoak kudeatzeko bidea 

etxeko eta auzoko konposta-

jea izango da. 

- 200 biztanle baino gehiago 

dituzten herrietan eta koka-

leku estrategikoetan beste-

rik ez da jarriko 5. edukion-

tzia. 

- Sortutako hondakin ber-

deak in situ edo tokian ber-

tan kudeatuko dira. Pila-

tzeko eta birrintzeko guneak 

sortuko dira. 

 - Herritarrak sentsibilizatuko 

dira, sortzen diren hondakin 

guz*ak egoki kudeatzeko 

kontzientzia harrarazteko. 

Hondakinei eta zoru kutsa-

tuei buruzko 22/2011 Le-

geak ezartzen du 2020. urte-

rako hiri-hondakin guz*etan 

dauden materialen %50 be-

rreskuratu beharko direla. 

Hondakinen frakzio organi-

koa garrantzitsuena da, hon-

dakinen %40 baino gehiago 

mota horretakoak bai*ra.  

 

Iruñerrian, zenbait jarduketa 

egiten dira frakzio organikoa 

kudeatzeko: inauste-

hondakinak bereiz biltzen 

dira, elikagaiak gaika jaso-

tzen dira Elikagaien Bankura 

eramateko, eta etxeetan eta 

auzoetan konposta egiteko 

aukera dago.  

Horiei gehitu behar zaie, 

gainera, 2013aren amaieraz 

geroz*k, etxebizitzetako 

hondakinen frakzio organi-

koa bereiz biltzeko 5. eduki-
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200 BIZTANLE 

BAINO GUTXIAGO 

DITUZTEN HERRIE-

TAN, ETXEKO ETA 

AUZOKO KONPOS-

TAJEA IZANGO DA 

GAI ORGANIKOAK 

KUDEATZEKO SIS-

TEMA BAKARRA 

2014. urtean, Antsoaingo 

Udalak, Iruñerriko Manko-

munitateak eta Nafarroako 

esklerosi anizkuneko 

ADEMNA elkarteak lankide-

tza hitzarmen bat izenpetu 

zuten, mugikortasun mu-

rriztuko pertsonei egokitu-

tako baratze ba* lotutako 

konpostaje gune bat sor-

tzeko. Hartara, inguru ho-

rretako bizilagunek ez ezik, 

ADEMNAk kudeatutako 

zentroak ere hondakinak 

botatzen ditu konpost-

ontzietara eta ak*bo eusten 

dio baratze egokituari. 

Egun, Antsoaingo Udala 

laborantzarako eremua 

handitzen ari da, hiri-

baratzeen bidez. Baratze 

horiek auzoko konpostaje-       

rako gunea ere partekatzen 

dute.  

Horrenbestez, konpost-

ontzietara herritarrek sortu-

tako hondakin organikoak 

eta baratze egokituetan eta 

hiri-baratzeetan sortutakoak 

botako dira. Ondoren, kon-

post bihurtzeko prozesua 

ongi egin eta gero, emaitza 

baliatuko da herritarren lan-

dareak eta baratze desberdi-

nak ongarritzeko.  

Antsoaingo esperientzia edo 

kasua sinergiak sortzearen 

adibide argia da, eta bai era-

kunde desberdinen arteko 

elkarlanarena ere, eta etorki-

zuneko jarduketetarako oi-

narri gisa erabil daiteke. 
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Gurekin harremanetan 

jartzeko: 

 

Carlos Garaikoetxea 

682201206 

hirusta@hirusta.com 

www.hirusta.com 

 

mcp@mcp.es 

948 423 242 

 

 

 

Lotura interesgarri batzuk: 

 

www.mcp.es/eu 

www.compostaenred.org. 

www.magrama.gob.es 

 

 

 

 

 

 

 

ZENBAIT BERRI LABUR 

KONPOSTAJERAKO GUNEA INAUGURATU DA BALLARIAINEN 

 

Ekainaren 18n, Ballariainen zaindariaren ome-

nezko jaiak hasten zirela baliatuta, deia egin zi-

tzaien herritarrei konpostajerako gunea inaugura-

tzeko. Gunean, konpost-ontziak edukitzeko toki 

bat eta inauste-hondakinak eta lorezaintzakoak 

edukitzeko beste bat daude.   

Nabarmendu behar da herriko eta elkarteko fami-

lia guz*ek eman dutela izena ekimenean. 

 
HUA-KO LOHIAK ETA TRATATUTA DAUDEN HONDAKINAK LURZORUAK ONGARRI-
TZEKO ERABILTZEA SEGURUA DELA FROGATU DUTE 
 
Palentzian, Nekazaritzako Ingeniarien Goi Eskola Teknikoan egindako tesi batean frogatu dute 

biohondakinak erabiltzea –hala nola araztegiko lohiak eta hiri-hondakin solidoak 

(etxebizitzetako zaborrak)– lurzoruak ongarritzeko segurua dela, baldin eta tratatuta badaude, 

ahal izanez gero konpost bihurtuta, eta arrazoizko eran baliatzen badira. 
http://www.retema.es/noticia/demuestran-que-el-uso-de-lodos-de-edar-y-residuos-urbanos-es-seguro-para-
fertilizar-l-BXzTt 
 

EAE-REN LURRALDEAN, AUZOKO KONPOSTAJERAKO INSTALAZIOAK MENDEAN HAR-
TZEN DITUEN ADMINISTRAZIO-PROZEDURA 
 

Auzoko konpost guneak kokatzeko zeuden zalantzak eta egiten ziren kontsultak ikusirik, Eusko 

Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Poli*ka Sailak agindu hauek eman ditu, jarduteko irizpide 

homogeneo batzuk finkatzeko helburuarekin. 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/compostaje_comunitario/es_def/adjuntos/
instruccion_1-2015.pdf 

ERABILTZAILEEN KONTA-

GAILUA. 2016KO EKAINA 

Etxean konposta 

egiten duten fami-

liak 

 

2.105 

Auzoko konposta-

jerako guneen 

kopurua 

  

33 


