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Aurtengo udan, Mankomunitateko landa eremuan gai organikoen kudeaketa 

hedatzeko komunikazio kanpaina hasi da. Planteatutako helburuak hauek izan 

dira: 

• Etxeko eta auzoko konpostajea sustatzea landa eremu 

osoan.  

• Etxeko eta auzoko konpostajea bultzatzea, gai organikoak ku-

deatzeko sistema moduan, 200 biztanle baino gutxiagoko he-

rrietan.  

• Bosgarren edukiontzia jartzea 200 biztanle baino gehiagoko he-

rrietan eta kokaleku estrategikoetan.  

• Sortutako hondakin berdeak in situ edo bertan kudeatzea. 

Pilatzeko eta birrintzeko guneak sortzea. 

• Herritarrak sentsibilizatzea, sortzen diren hondakin guztiak 

egoki eta ongi kudeatzeko.  

 

Orain arte (2016ko iraila), Iruñerriko Mankomunitatearen esparru osoan konpos-

tajearen bidez gai organikoak kudeatzeko izen-ematearen emaitzak hauek dira: 

• Etxean konposta egiteko izen-emateak: 750 parte-hartzaile berri. 

• Auzoan konposta egiteko izen-emateak: oraingoz lau eremu az-

tertzen, laster kokatzeko. 

 

Iruñerriko landa eremuan gai organikoen kudeaketarako kanpainaren bilakaera  
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MUTILOA JATETXEA, 
EREDUGARRIA GAI ORGANIKOEN KUDEAKETAN  

Hondakin kantitate handia sortzen 

duten establezimenduak dira jatetxeak, 

eta, horrenbestez, haiek egoki kudea-

tzea erronka handia izaten da berentzat. 

Sukalde horietan hondakin organikoen 

kantitate handiak sortzen dira, eta, be-

raz, hondakin horiek ongi kudeatzea 

erraztuko duen tresna ona izan dai-

teke konpostajea. Mutiloa jatetxean, 

esate baterako, Mario sukaldariaren 

ekimenari esker, lorategian konpost-

ontzi bat kokatzera animatu dira. BE-

JONDEIELA!  
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Iruñerriko Mankomunitateak 

kudeatzen dituen biohonda-

kinen za� handi bat etxee-

tako lorategi eta baratzee-

tako hondakinei dagokie.  

1996az geroz�k, biohondakin 

horiek biltzeko berariazko 

edukiontzi batzuk instalatzen 

dira. Gero, Arazuriko HUAra 

eraman, eta, birrindu ondo-

ren, konposta egiteko erabil-

tzen dira. 

Inauste hondakinetarako 

edukiontzi horiek erabiltzeak 

ziurtatzen digu gure lorate-

giko hondakinek erabilera bat 

izango dutela ondoren, baina 

hori ez da hala izango, beste 

edukiontzi batera botatzen 

baditugu. Izan ere, gainera-

koen edo errefusaren eduki-

ontzira botatzen baditugu, 

zabortegira joango dira zuze-

nean, eta, hortaz, baliabide 

garrantzitsu bat galduko 

dugu. 

 

Dena den, hondakin berde 

horien erabilera iraunkorra-

goa egin dezakegu sortzen 

diren tokian bertan baliatzen 

baditugu, hau da, gure bara-

tzean eta/edo lorategian.  

Hartara, edukiontzi horiek 

garraiatu edo lekualdatzeak 

duen kostu ekonomikoa eta 

ingurumenekoa murriztuko 

dugu eta hainbat gauzatarako 

erabili ahal izango dugun 

material bat lortuko dugu.  

Funtsean, bi dira gure lorate-

gietan edo baratzeetan sor-

tzen ditugun biohondakinak: 

belarra eta inauste hondaki-

nak. 

 

Belar ebakia. Udaberrian, 

belar hondakin ugari sortzen 

hasten gara soropila ebaki-

tzen dugunean. Hondakin 

hori nitrogenoz aberatsa da 

(funtsezko elikagaia landare-

etarako) eta lorategian balia 

dezakegu. 

Baliatzeko, komeni da bela-

rra maiz ebakitzea eta ez 
biltzea, hartara, laster har-

tuko baitu lurzoruak. Bildu 

nahi badugu, bigungarria 
jartzeko erabil dezakegu, 

adibidez, landaresien edo 

beste landare batzuen oina-

rrian, hartara, pixkana-

pixkana hartuko baitu lurzo-

ruak eta aberastu egingo 

baita. Beste aukera bat da 

konpost-ontzira botatzea, 

ebaki berri dagoela edo le-

hor. Dena den, ez da komeni 

kan�tate handiak botatzea. 

Azken aukera moduan, 

inauste eta lorezaintza hon-

dakinetarako edukiontzie-

tara edo, auzoko konposta-

jeko konpost-ontzi batzuen 

ondoan, hondakin berdeak 

botatzeko egoten diren gu-

neetara eraman ahal izango 

dugu.  

 

Inauste hondakinak. Honda-

kinetan ez badago zur asko, 

lorategian zabalduta belarra 

mozteko makinarekin bi-

rrindu ahal izango dugu eta 

gero konpost-ontzira bota 

edo bigungarri moduan era-

bili (landaresiak, huntza… 

ebakitzean oso aproposa 

da).  

 

Inausitakoan zur asko ba-

dago, ordea, Mankomunita-

teak aukera eskaintzen du 

konposta egiten duten per-

tsonek birringailu batzuk 
maileguan hartzeko (ikusi 

argazkia). Birringailuak era-

biltzeko, 948 423 836 tele-

fono zenbakira deitu behar 

da, birringailua eskatu eta 

Arazurira joan behar da bila 

(mailegua doakoa da, aste 

batean).  

 

Belarra edo material birrin-

dua bigungarri moduan era-
biltzeak, hau da, gure labo-

rea garatzen ari den lurzorua 

estaltzeko erabiltzeak alde 

on asko ditu. Hain zuzen, 

abantaila horietako batzuk 

hauek dira: nahi ez diren 

belarrak haztea eragoztea, 

eta, beraz, nabarmen mu-

rriztea lan zama baratzean 

edo lorategian; gai organi-
koa ematea lurzoruari; he-
zetasunari eustea lurzoruan, 

eta, hortaz, ureztatzeko ur 

gutxiago erabili behar izatea; 

sustraiak babestea bat-

bateko tenperatura aldake-

teta�k; eta lurzorua higadu-
ra6k babestea.   

 
Horrenbestez, lorate-
giak eta baratzeak 
ematen dizkiguten ba-
liabideak erabiltzera 
animatu nahi zaituz-
tegu. 

Gure lorategi edo baratzeko hondakinen kudeaketa egokia 

KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA  

 
BELAR EBAKIA ETA 
INAUSTE HONDA-
KINAK LORATEGIA-
REN EDO BARAT-
ZEAREN ERRENDI-
MENDUA HOBET-
ZEKO ERABIL DIT-
ZAKEGU 
 

Hondakin berdeetarako edukion-

tzia.  

Hondakin berdeak botatzeko gu-

nea duen konpostaje eremua.  

Maileguan uzten diren birringai-

luak.  

Hondakin berdeak birrintzen 

Arazurin, konposta egiteko.  
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Konpostajea eta eskola baratzea, Sanduzelai IPn  

KONPOSTAJEARI BURUZKO BULETINA  

 

Duela 5 urte Sanduzelai ikastetxe 

publikoak, Iruñeko Sanduzelai au-

zoan kokatuak, konpost-ontzia es-

katu zion Iruñerriko Mankomunita-

teari. Izan ere, ikastetxeko kideek 

pentsatu zuten baliabide ona zela 

ikasleak mo�batzeko eta haiei kon-
tzientzia harrarazteko, hondakin 
organikoak gainerako zaborreta6k 
bereizteak duen garrantziaren gai-
nean. Era berean, ohartu ziren hon-

dakin horiek baliatu eta landareeta-

rako kalitate oneko konpost bihur-

tzen ikasteko balio zuela.  
 

Helburu horrekin, ikasgeletan, jolas-

tokian eta jantokian hondakin orga-

nikoak bildu eta konpost-ontzira 

botatzen hasi ziren. 
 

Hartara, lehenbiziko urtean konpost 

bikaina lortzeko gai izan ziren. Be-

raiek atera eta bahetu zuten, eta 

ondoren etxera eraman zuten. 

Modu horretan hasi zen proiektua 

eta gero handitzen joan da.  
 

Bigarren urtean, irakasleek baratze-

rako talde bat eratu zuten, eta gura-

soak, ikasleak, irakasleak eta janto-

kiko langileak inplikatu zituzten, 

esperientzia zabaltzeko asmoarekin. 

Ikastetxean ez zuten lurrik, baina 

hori ez zen eragozpena izan baratze 

proiektua egiteko zurezko alorretan.  

Udaberriko eguraldi ona lagun, ba-

ratzearen inaugurazio ofiziala anto-

latu zen: ate irekien jardunaldia egin 

zen gurasoentzat, eta baratzeko 

produktuekin egindako pintxoak jan 

ahal izan zituzten.  
 

Baratzea ezin ederrago zegoen erre-

fau, letxuga, �pula, tomate, porru, 

azenario eta abarrekin. Hesia apain-

tzeko, ikasleek eramandako uretako 

botak jarri ziren, koloretakoak, lore-

ontzi moduan. Gero, pneuma�ko 

birziklatu eta koloretan margotuta-

koekin loreontziak egin ziren usain-

landareak eta loreak jarri eta apain-

tzeko, eta, aldi berean, jolastokiaren 

za� bat mugarriztatzeko. 

Neska-mu�koek ilusio handiz 

parte hartu zuten eta hartzen 

dute, batzuek lurra eramaten, 

beste batzuek alorrak presta-

tzen, beste batzuek konposta 

iraultzen… Halako ahalegina egin 

eta gero, zozketa egiten da ge-

laka eta zorioneko direnek pro-

duktu gozoak eramaten dituzte 

etxera. 
 

Hau guz�a ongi egiteko, ordea, 

ezinbestekoa izan da heziketa 

komunitate osoa inplikatzea. 

Esate baterako, udan, guraso 

talde bat arduratzen da urezta-

tzeaz, konposta iraultzeaz eta 

barazkiak biltzeaz. Hartara, ikas-

turtea hasten denean, denak 

behar bezala jarraitzen du.  
 

Egun, Sanduzelain bi konpost-

ontzi dituzte eta zurezko ha-

maika alor. Asmoa da handitzen 

joatea; izan ere, Iruñeko Udalak 

duela gutxi 80 metro koadro lur 

laga dizkie eta, jakina, erabilera 

bikaina emango diete. 

Eskolako konpost-ontzi�k konposta ateratzen ikasleekin. 

Ikasleak elkarlanean, eskolako baratzea prestatzen. 

HEZIKETA KOMUNI-
TATE OSOA INPLI-
KATZEA EZINBESTE-
KOA DA ESKOLAKO 
PROIEKTUEK ARRA-
KASTA IZATEKO. 
IRUÑERRIKO MAN-
KOMUNITATEAREN 
ESPARRUKO 34 IKAS-
TETXE DAUDE IZENA 
EMANDA ESKOLAN 
KONPOSTA EGITEKO 
PROGRAMAN  

Udalak lagatako eremua, eskolako baratzea jartzeko. 
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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 

  

ASANDUZELAI 1 AUZOKO KONPOSTAJERAKO GUNEA HANDITU DA  
 

Sanduzelai auzoan, Santa Bizenta Maria kalean, kokatuta dagoen auzoko konpostajerako 

gunea, zalantzarik gabe, une honetan martxan dauden 33 guneetatik aktiboena da. 

1.050 litroko zortzi konpost-ontzi dauden arren, azkar gelditu da txiki, eta, horrenbestez, 

hesiaren perimetroa handitu da. Hartara, bi konpost-ontzi gehiago jarri ahal izango dira eta 

gunearen barnean toki gehiago egongo da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 KONPOSTATU SAREAN. 6.MINTEGIA 
 

 

Urriaren 20an eta 21ean, Pontevedran, Etxeko eta Auzoko Konpostajerako Toki Erakun-

deen Estatuko Sarearen seigarren mintegia egingo da.  

 

Oraingo honetan, mintegian lau alderdi jakin hauetan jarriko da arreta:  

- Hondakin organikoek bidaiatzean eragiten duten karbono aztarnan. 

- Proiektuen komunikazioan eta jarraipenean. 

- Konpostajearen bidez hondakin organikoak kudeatzeko esperientzia integralak ezagutzean. 

- Etxeko eta auzoko konpostajeko prozesuak eta proiektuak ikertzean dauden aurrerapenak 

ezagutzean.  

 

Tokiko eta autonomia erkidegoetako erakundeetako teknikarientzat da, etxeko eta auzoko 

konpostajeari lotutako erakunde eta enpresentzat, hondakinak kudeatu eta tratatzen eta ingu-

rumen heziketan aritzen direnentzat, eta bai ikasleentzat  ere. 

 

Mintegian parte hartzea doakoa da. Dena den, aurretik izena eman behar da. 

 

2008az geroztik, Iruñerriko Mankomunitatea lehendakariordetzan ari da Konpostaje 

Sarean. Hain zuzen ere, konpostajea sustatzen daramatzan urteetan hartutako eskarmentua 

(10 urtetik gora) azalduko duen txostena aurkeztuko du mintegian. 

 

 

ERABILTZAILEEN KONTA-
GAILUA. 2016KO IRAILA 

Etxean konposta 
egiten duten fami-
liak 

 

2.700 

Auzoko konposta-
jerako guneen 
kopurua 

  

33 


