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Ideia 2012an sortu zen, Iruñean biohondakinekin zer egin ez-

tabaidatzen jarraitzen zutenean. Errealitate gordina zen iruin-

darrok –Ermitagañan zuten esperientzia salbu, Lorearena– 

inoiz ez genuela aukera izan gure zaborretako hondakin orga-

nikoak zabortegira joan zitezela saihesteko (Argiñaritzera eta 

gero Gongorara). Udaleko arduradunen baten mesfidantzari 

aurre egin behar izan genion eta, hori bai, Mankomunitateko 

konpostaje teknikarien laguntza eskerga izan genuen, bereziki 

Sandra Blázquez, Juan Manuel Irigoyen, Beatriz Yaben eta 

Alfonso Amorena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azkenean, 2014ko uztailaren 21ean, Mendebaldeako auzoko 

konpostajerako gunea inauguratu zen, eremu urbanizatu 

ber�kal batean, Liburutegi Nagusiaren ondoan. Soila eta 

ekonomikoa: 14 metro koadroko eremua, kartel txiki bat, erre-

karrien lurra eta 800 litroko bi konpost-ontzi. Gero, beste bi 

kokatu behar izan dira.  

 

Hiru urte hauetan, konposta egiteko prozesu biologikoak zero-

peko tenperaturetan, neguan, eta abuztu bete-betean funtzio-

natu du. Nahikoa da astean 10 minutuz aritzea konposta na-

hasten ziri batekin. Naturak gainerako lana egiten du. Ez dugu 

arazorik izan ez kiratsarenga5k ez eta lixibiatuenga5k ere. 

Eragozpen bakarra izan da fruta-eulia (Drosophila) ugaritu 

izana tarteka, baina nahikoa da egun horietan material egitu-

ratzailearekin janari hondarrak estaltzea areagotzea.  

 

Bospasei hilabetean behin 15 bat lagun elkartzen gara kon-

post-ontziak hustu eta edukia banatzeko. Parte-hartze sozial 

eskasa duen auzo batean, komunitatea sortzen laguntzen du. 

Era berean, ingurumen heziketarako gune iraunkorra da: 

beste bizilagun batzuk etortzen dira eta prozesuaren alder-

dien gaineko interesa adierazten dute. Konposta ateratzeko 

egunetan, solaserako eta lanerako tarteak izaten dira, kon-

post landugabea bahetu egin behar baita. Emaitza, be5 be-

zala, kalitate bikaineko konposta izaten da, material desego-

kirik gabea, banatu eta loreontzi eta baratzeetan baliatzen 

duguna. Hartara, naturako ziklo bat ixten da. 

 

Egindako zenbait kalkuluren arabera, 4 kide dituen familia 

batek 163 kilogramo eramaten ditu urtean ontzira. Hiru urte 

hauetako emaitza global gisa, 7 konpost-ateratze egin di-

tugu: 5.500 litro 

konpost izan dira 

guz5ra, gutxi go-

rabehera 4.400 

kilogramo. Honda-

kin organikoak 

inora eraman be-

har izan gabe, 

energia gasturik 

gabe. Batzuetan erraz eta soilena eraginkorrena da. Ez dugu 

behar gure gai organikoak nora doazen eta haiekin zer egiten 

duten kontatzea, ez eta emaitzak zein diren ere. Guk ikusi 

egiten dugu. Eta hori da arrakastaren giltza. Behin konposta 

egitearen esperientzia izaten denean, mo5bazioa eta uste 

osoa eragiten du parte-hartzaileen artean. Ongi sen5tzea eta 

ingurumenarekin adiskidetzea eragiten digu.  

Mendebaldeko auzok konpostajerako gunearen esperientzia: 
Enrique Herranz eta Iosu Irañeta, konpostajerako guneko boluntarioak 
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Maiatzaren 16an, Sarrigurenen auzoko kon-

postajea egiteko dauden guneetako batean, 

komunikazio kanpaina berri ba� ekin zi-

tzaion, gai organikoak zuzen bereiztea bul-

tzatzeko. Zehazki, Nafarroako Gobernuak 

(Ingurumen Departamentua), Nafarroako 

Hondakinen Partzuergoak eta Iruñerriko 

Mankomunitateak elkarrekin antolatu dute 

kanpaina.  

“¿Marrones? Sí, gracias / Organikoak? Bai, 

mila esker” lelopean, jardunbide egokiak 

sustatu nahi dira etxebizitzetako hondaki-

nak ongi bereiztean eta gai organikoak edu-

kiontzi marroian edo konpost-ontzian bota-

tzea zeinen garrantzitsua den nabarmendu 

nahi da. 

Xede hori lortzeko, iragarkiak egin dira 

prentsan, irra�an, bitarteko digitaletan eta 

telebistan. Kanpainan, gainera, euskarri 

osagarriak egin dira hondakinen mankomu-

nitateetarako (kartelak, gutunak, gutun-

azalak…). 

 

Kanpaina berria, gai organikoak zuzen bereizteko. 

KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA  

Kanpaina aurkezteko ekitaldian, Aritz Ayesa Mankomunitateko lehendakariak 

nabarmendu nahi izan zuen kanpaina hauek garrantzitsuak direla gai organi-

koak berreskuratzea hobetzeko. Izan ere, egun, sortzen diren gai organikoen 

%19 berreskuratzen dira, nahiz eta frakzio honen kudeaketan izena emanda-

koen kopurua %45ekoa den.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekimen hau bera baliabideak op�mizatzearen adibide garbia da, hiru erakun-

deak ados jarri bai�ra mezu bakarra zabaltzeko.  

 

 

 
400 gramo “organiko” eguneko  

 

Iruñerriko biztanle bakoitzak egunean 

sortzen duen gai organikoen batez bes-

teko kan�tatea da. Hain zuzen, sortzen 

diren hondakin guz�en %37 dira.  

 

 
30 urte kutsatzen  

 

Zabortegira botatako gai organikoek 

(hau da, birziklatzen ez direnak) bero-

tegi efektuko gasak eragin ditzakete, 

gutxienez, 30 urtean.  

 

 
Ondorio kaltegarriak lurrerako 

 

Inolako kontrolik gabe naturan bota-

tzen diren hondakin organikoek lurzo-

rua, ibilguak eta akuiferoak kutsatzen 

dituzte eta berotegi efektuko gasak 

sortzen dituzte. 

 

Zigorrak etor litezke 

 

Nafarroako Hondakinen Planak jasotzen 

du 2027rako, gutxienez, sortutako hon-

dakin organikoen %70 birziklatzea lortu 

beharko dela. 2027 Europako Zuzenta-

rauak zigor larriak aurreikusten ditu 

helburu hori betetzen ez duten herrialde-

etarako.  

ZER GERTATZEN DA HONDAKIN ORGANIKOEKIN? 
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Nola erabili konposta baratzean eta lorategian 
 

KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA  

Erabilerak, lurzoru motaren arabera 
Lur heze eta buz�n lurretan (erraz trinkotzen dira), ia soil

-soilik oso deskonposatuta dagoen konposta erabiltzen 

saiatuko gara (ondua edo simaur-ongarria); izan ere, lur 

hezeetan lurperatzen diren gai organiko freskoetako 

za�ek edo erdi deskonposatuta daudenek hartzidura 

anaerobikoak sortzen dituzte eta ez dira uztetarako 

onak. Dena den, konposta gainaldean barreiatzen ba-

dugu eta ez badugu lurperatzen edo lurrarekin nahasten, 

konpost gaztea edo oso deskonposatuta ez dagoena 

erabil dezakegu.  

Lur frankoetan (ez dira trinkoak ez eta arinak ere, eta 

oreka ona dute lohi, buz�n eta hondar edo harrien ar-

tean) konpost ondua bota daiteke (baita pi�n bat lurpe-

ratuta ere). Hobe da konpost freskoa gainaldean baino 

ez erabiltzea. 

Lur hareatsuetan, arinetan (buz�n konposatu gutxi dituz-

tenak edo oso karetsuak edo harritsuak direnak), hu-

musa mineralizatzeko eta degradatzeko prozesua azka-

rragoa da, eta, hortaz, konpost kan�tate handiagoak eta 

erregularki botatzea eskatzen dute, drainatu eta mante-

nugaiak azkar lixibiatzen bai�tuzte eta, hartara, erraz 

bihurtzen bai�ra elkor.  

 

Erabilerak, uztaren arabera 
Konpostak op�motzat hartutako degradazio fasea lor-

tzen duen une bat dago be�, baina une hori konpostari 

eman behar diogun erabilerak baldintzatzen du. Egoki-

ena litzateke, behin konpostaje une op�moa lortuta, 

ahalik eta azkarrena erabiltzea, alderdi organikoa, orain-

dik guz�z deskonposatu gabea, bakterio-floraren eta 

lurraren gainerako mikroorganismoen elikagai izaten 

jarraitzea komeni baita, konposteje prozesuari jarrai-

pena emateaz arduratuko bai�ra. Dena den, ezin izaten 

da be� hala egin. 

Konpost freskoa (3 bat hilabetekoa), gai organikoei da-

gokienez, asko exijitzen duten landareekin erabil daiteke, 

era berean, oso deskonposatuta ez dagoen konposta 

ongi onartzen dutenak (tomateak, patatak, kuiatxoak, 

kuiak, orburuak…).   

Konpost helduaren fasera iristen den konposta (6 edo 7 hila-

betekoa) exijentzia ertainak dituzten laboreekin erabiltzeko 

egokia izango da (letxuga, zerbak, ziazerbak…).  

Simaur-ongarria edo konpost zaharra (12-18 hilabetekoa) ha-

zitegietan eta gai organiko freskoak onartzen ez dituzten labo-

reak ongarriztatzeko erabiliko dugu (lekadunak, azenarioak, 

errefautxoak…). Hazitegietan eta loreontzietan ere erabili ahal 

izango dugu, baina zur bihurtutako landare elementuekin eta 

zuntz elementuekin (koko-turba edo hostoen konpostatzea) 

nahastea komeni da, substratuari harrotasuna eta porositatea 

emateko eta simaur-ongarriak trinkotzeko duen joera berdin-

tzeko. 

  
         LANDARE JATUNAK 

  
ERDIZKA EXIJENTEAK DIREN  

LANDAREAK  

  
OSO EXIJENTEAK EZ DIREN LANDAREAK  

  
3-5 kg/m² 

 

Konpost freskoa edo erdi deskonpo  satua 

Zerbak, orburuak, karduak, kuiatxoak, 

kuiak, mihilua, artoa, patatak, kuia-luzeak, 

piperrak, tomateak…  

Konpost ondua, ongi deskonposatua 

Apioa, ziazerbak, azak eta porruak 

 

  
1-3 kg/m² 

 

Konpost ondua, ongi deskonposatua 

Eskarolak, zainzuriak, ilarrak, babarrunak, 

letxugak, perrexila, erremolatxa gorria, 

azenarioak… 

  
  

Ez dute konpos>k behar edo kalte 

egiten die, ez badago oso deskonposa-

tuta (mineralizatzeko fasean) 

Baratxuriak, iturri-belarrak, kanoni-

goak, �pulak, bruselazak, endibiak, 

babak, arbiak, errefautxoak…  

Auzoko konpostajerako gunea eta baratzea, Antsoainen 

Zuhaitzak eta zuhaixkak. 
Zuhaitz apaingarriak eta zuhaixkak. Udaberrian landatzen ba-

dugu, zuloaren lur bolumenean konpost freskoaren %20 gehitu 

behar dugu. Udazkenean egiten badugu, konpostak erdi-heldua 

izan behar du.  

Fruitu arbolak. Ahal izanez gero udazkenean, erdi-heldua den 

konpostaren 2 cm-ko geruza barreiatu ahal da enborra ingura-

tzen duen lurraren gainean eta azale�k nahastu harekin. Edo, 

gainerakoan, 3 eta 5 kg artean banatu ahal dira metro koa-

droko, zuhaitzaren adarren eragin eremu osoan.  
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Harremanetan 

jartzeko: 
Beatriz Yaben 

948 423 197 

byaben@mcp.es 

 

www.mcp.es 

mcp@mcp.es 

948 423 242 

 

Ibane Lorea 

948 591 119 

ilorea@sistemasmedioambien 

tales.com 

 

 

Lotura interesgarri 

batzuk: 
www.mcp.es/eu 

www.compostaenred.org. 

www.mapama.gob.es 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                            ZENBAIT BERRI  
      

KONPOST-ATERATZEAK 

 

Hiruhileko honetan, konpost-ateratze ugari egin dira auzoko konpostajerako guneetan. 

Hauek dira egin direnetako batzuk:  

 

 

SANDUZELAIN, IKASTETXEAREN ONDOAN 

Apirilaren 10ean, 10 bat bizilagun elkartu gi-

nen, konpost-ontzieta�k konposta ateratzeko. 

Guz�ra, zehazki, 1.400 litro atera genituen. 

Konpost horren za� bat parte-hartzaileen ar-

tean banatu zen, etxebizitzetan erabiltzeko, 

eta gainerakoa ateratzean parte hartu zuten bi 

baratzezaini eman zitzaien.  

 

 

SANDUZELAIN, GELTOKI ONDOAN 

 

Apirilaren 26an, Sanduzelaiko tren geltokiaren 

ondoan dagoen gunean, 20 lagun inguru elkartu 

ginen, bi konpost-ontzitako edukia ateratzeko. 

Guz�ra, 1.600 litro atera ziren, parte-

hartzaileen artean banatu zen za� bat eta so-

bera gelditu zena baratzeetan erabiltzeko era-

man zuten.  

 

 

MENDEBALDEAN 

 

Maiatzaren 16an, Nafarroako Liburutegiaren 

ondoan dagoen gunean, 12 bizilagun bildu gi-

nen bi konpost-ontzitako edukia ateratzeko. 

Guz�ra, 1.400 litro atera ziren eta banatu egin 

genituen: batzuek etxera eraman nahi izan zu-

ten, landareetarako, eta beste batzuek bara-

tzean erabiltzeko eraman zuten (kan�tate han-

diena).  

 

 

 

Mila esker parte-hartzaile guz�oi laguntzeaga�k!  
 

 

 

 

 

ERABILTZAILEEN KONTA-

GAILUA.  

2017KO EKAINA 

Etxean konposta 

egiten duten  

familiak 

 

3100 

Auzoko konpostaje-

rako guneen kopu-

rua 

  

35 


