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LANEAN ERE KONPOSTA EGIN 

DAITEKE 
 

 

Etxebizitza par�kularretan bezala, oso garrantzitsua 

da sortzen ditugun hondakinez arduratzea baita  

lantokietan ere, arduratsuak izatea horretan. 

Zuzen kudeatzeko konpromisoa jarrera giltzarria 

da Iruñerriko biohondakinen kudeaketa hobetzeari 

begira.  
 

78 establezimendu inguru dira beren 

biohondakinak konpostajearen bidez kudeatzen ari 

direnak, besteak beste, jatetxeak, aterpetxeak, 

landetxeak, industria enpresak eta egoitzak.  
 

Espero dugu pixkana gero eta establezimendu 

gehiagok bat egitea konpostajearekin. Jakin 

dezatela ez direla bakarrik egongo, konpost ona 

lortzen lagunduko bai�egu!  
 

IZARPE KANPINA, INGURUMENAREKIKO 

ARDURAREN ADIBIDEA 
 

Izarpe kanpinean hartu gaituzte, Atetz bailaran. 

Ateak berriki ireki dituen kanpina da (2018ko 

martxoa), eta bere helburuen artean 

iraunkortasuna eta natura-, kultura- eta gizarte-

ingurunearekiko errespetua jarri dituzte. Eta haien 

bultzatzaile moduan, auzoko konpostajerako gune 

bat kokatu dute, bai jatetxean sortutako 

hondakinetarako, bai kanpinera joaten diren 

bisitariek sortutakoetarako ere.  
 

Kanpinera iristen garenean, konpost-ontziak dira 

lehenbizi ikusten duguna. Bitxia da, gutxienez. Ezer 

esan nahi du horrek?  

Bai, jakina. Konposta egiteko gunea kanpinaren 

sarreran kokatzea asmoen erabateko adierazpena 

da. Hemen ez dugu bosgarren edukiontzirik, eta 

hondakin organikoak baliatzea funtsezkoa iruditzen 

zaigu, batez ere, kontuan hartuta kokatuta gauden 

ingurunea.  

 
 

Nola kudeatzen duzue konpostajerako gunea? 

Jatetxeko sukaldean sortzen diren hondakin 

organiko guz�ak botatzen ditugu bertan, gordinak 

edo eginak izan. Horrez gain, kanpinera etortzen 

diren familiei, bate�k, hondakin organikoetarako 

ontzia eta, beste�k, gurekin dauden bitartean 

konposta egin ahal izateko behar den prestakuntza 

ematen diegu. 
 

Biohondakin guz�ekin egiten duzue konposta?  

Bai. Konpost-ontziez gain, oiloak ditugu. Hartara, 

oiloek jaten ez dutena konpost-ontzietara botatzen 

dugu. Izan ere, gure hondakin organikoak 

baliabideak dira!  
 

Neketsua egiten zaizue? 

Inondik ere ez. Hemen gauden gehienok konposta 

egiten genuen lehendik etxebizitzetan, eta, beraz, 

ez da batere zaila hemen ere egitea. Bisitariek ere 

asko laguntzen digute. Askok badakite nola egiten 

den eta, hortaz, ez zaie arraroa egiten hemen 

egitea.  
 

Zer egiten duzue konpost onduarekin? 

Oraindik ez dugu konpost ondurik atera, baina ez 

dugu arazorik izango erabilera bat emateko. Begira, 

ikusi berriki landatu ditugun zuhaitz haiek… 

Hartzeko irrikaz daude! 

Marta Gastón, Izarpe kanpineko jatetxeko hondakin organikoak 

konpost-ontzian botatzen. 
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KALITATEKO KONPOSTA 
OINARRIZKO LAU ARAU 
 

 

1. Konpost-ontzia zuzenean lurraren gainean 

jartzea. Hondakin organikoek hezetasun handia 

dute, eta, beraz, gerta daiteke konpost-ontziaren 

barnean hezetasun gehiegi egotea eta behe�k 

ateratzea hezetasun hori. Konpost-ontzia lurzoru 

naturalaren gainean badago, lursailean iragaziko da 

eta inguruko landareek baliatuko dute. Hortaz, ez 

dugu inoiz kokatuko konpost-ontzia zolagainaren 

edo lauzen gainean. 
 

2. Hondakin lehorrak eta hezeak nahastea. 

Sukaldeko hondakinak, belar freskoa eta landareen 

za� samurrak materia hezea dira, nitrogeno asko 

izaten dutenak. Hosto lehorrak, belar lehorrak, 

inauste hondakinak, lastoa, zerrautsa… materia 

lehorra dira, karbono asko izaten dutenak. 

Horrenbestez, konposta ondo egiteko, hondakin 

lehorrak eta hezeak izatea beharrezkoa da. 
 

3. Konpost-ontziko edukia irauli. Iraultzen 

dugunean goiko geruzan baino ez dugu egin behar. 

Kutxa aireztatu egiten da eta hondakin organikoen 

geruzak trinkotzea saihesten da. 
 

4. Hezetasuna zaindu. Oso lehor daudela ikusten 

bada, ureztatu materialak; edo materia lehorra 

(egituratzailea) gehitu eta irauli, hezetasun gehiegi 

edukiz gero. 

ETXEBIZITZETARAKO KONPOST-

ONTZIAK BANATZEKO SAIOA  
28 PARTE-HARTZAILE BERRI MAIATZEAN 
 

PRESTAKUNTZA ETA MATERIALAK BANATZEA 
 

Maiatzaren 17an, osteguna, konpost-ontziak 

banatzeko saioa egin zen Arazuriko HUAko 

instalazioetan. 28 etxebizitza dira, hain zuzen, 

etxeetan konposta egiteko  aukerarekin bat 

egin dutenak. 

 

Konpost-ontziaz gain, Konpostajearen gaineko 

eskuliburua, sukaldeko biohondakinak bota 

eta konpost-ontziraino eramateko 7 litroko 

ontzi bat eta aireztagailua banatzen dira. 

Aireztagailua, hain zuzen, nahitaez erabili 

beharreko tresna da, konpost-ontziaren 

barneko konpostaje prozesua ongi egingo dela 

bermatzeko. 

 

Gainera, hitzaldi labur baten bidez, konpostaje 

prozesua ongi egiteari begira lagungarriak 

izango diren oinarrizko hastapenak azaltzen 

zaizkie bertaratutakoei.   
 

Etxean konposta egiteko interesa adierazita, 

prestakuntza eta materialak hartzeko saiora 

joateko zain dauden 150 etxebizitza daude 

oraindik Iruñerrian.  

 
 

EKAINAREN AMAIERAN, KONPOST-ONTZIAK 

BANATZEKO BESTE SAIO BAT EGINGO DUGU 

ARAZOAK ETA IRTENBIDEAK 
 

Hauek dira etxebizitzetako konpost-ontzietan izaten 

diren arazo nagusiak: 
 

◊ Hezetasun gehiegi eta ustel usaina izatea. 

Oxigenorik ez dagoelako edo hondakinak trinkotu 

direlako gertatzen da. Hondakinak aireztagailuarekin 

indarrez irauli eta material egituratzailea gehitu behar da: 

inauste hondakinak, material lehorrak… Nahasturan 

oxigenoa sartzen denean desagertuko da kiratsa. 
 

◊ Nahastura ez da deskonposatzen. Hondakinen 

nahastura lehor dagoelako gertatzen da. Hondakin 

berdeak gehitu eta/edo ureztatu egin behar da. 
 

◊ Intsektuak, euliak, eltxoak egotea. Fruta 

hondarrak, beste hondakin fresko batzuk eta 

hezetasuna dagoelako gertatzen da. Irauli eta 

sukaldeko hondakin freskoak be� estalita eduki behar 

dira, material lehorra, belarra edo deskonposatzen hasita 

dauden hondakinak erabilita (konpost-ontzi berekoak). 
 

◊ Karraskariak egotea. Konpost-ontzia gutxi 

erabiltzen dugunean agertzen dira. Ez dira arazoa 

konpostajerako, baina ez badugu nahi agertzea konpost-

ontzia gehiago erabili beharko dugu edo metalezko sare 

bat kokatu beharko dugu oinarrian, sartzea saihesteko. 

Prestakuntza emateko hitzaldia, Arazuriko HUAko instala-

zioetan, konpost-ontziak banatzeko saioan. 
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KONPOST-ATERATZEAK 
 

ATERATZE SAIOA SANDUZELAIN 
Maiatzaren 22an eta 30ean, Sanduzelaiko 13 

bizilagun elkartu ginen, Santa Bizenta Maria kaleko 

guneko zenbait ontzita�k konposta ateratzeko 

helburuarekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zehazki, 3., 4., 6. eta 10. zenbakiko konpost-

ontzieta�k atera genuen konposta. Zakuetan sartu 

genuen zuzenean, bahetu gabe, konpost hori 

baratzeetan erabiltzeko izango baita. Jakingo 

duzuenez, bahetu gabeko konpostak lurrean 

drainatzea hobetzen laguntzen du, eta, guz�z 

deskonposatu gabe dauden za�ak badaude, lurra 

bera da prozesu hori amaituko duena. 

Guz�ra, lau ontzi horieta�k 2.800 litro konpost 

ondu atera genituen gutxi gorabehera. On egin 

diezaiela baratzeei! 
 

ATERATZE SAIOA MUTILOAN 
Maiatzaren 8rako, konposta ateratzeko saio 

baterako deia egin zen Mu�loako Ibaialdeko 

pasealekuan, helburu bikoitz honekin: konpost 

ondua banatzea parte-hartzaileen artean eta tokia 

egitea konpost-ontzian biohondakinak botatzen 

jarraitu ahal izateko. 

 

Guz�ra, 440 litro atera eta bahetu ziren, eta 

haieta�k 315 litro gelditu ziren erabiltzeko prest 

dagoen konpost moduan eta 140 litro inguru 

baztertu egin ziren, material egituratzaile gisa 

erabiltzeko. Nabarmendu behar da bahetzeko 

prozesuan desegokiak diren material dezente atera 

zirela (organikoak ez diren materialak eta, beraz, 

konpost-ontzira bota behar ez direnak). 

 

 

KONPOST BIHURTU EZIN DIREN MATERIALAK  
 

Batzuetan, bertara bota behar ez diren materialak 

aurkitzen ditugu konpost-ontzian. Gogoan izan ezazue 

hondakin horiek ezin direla konpost bihurtu!  

 

 

• Beira, metala, tetrabrikak. 

• Plas�koak, pilak, bonbillak. 

• Bo�kak. 

• Margoak, esmalteak. 

• Produktu kimikoak. 

•  Koloretako �nta duten 

papera eta kartoia. 

• Tratatutako zuraren errautsak. 

•  Erratzez garbitzearen hondakinak, 

hautsa eta garbiketako hondakinak. 

Mu!loako ontzieta!k ateratako material desegokiak. 

Konposta ateratzen Sanduzelaiko Santa Bizenta Ma-

ria kaleko gunean. 

Konpost-ontzieta!k ateratakoa, Ibaialdeko pasealekuan 
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HARREMANETARAKO 

IM:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 

Beatriz Yaben:   948 423 836  |  byaben@mcp.es 

Ibai Goñi Zaldua:   948 591 119  |  ibaig@sistemasmedioambientales.com 

PARTE HARTZEN DUTEN FAMILIAK (2018/06/01) 

Etxeko konpostajean                        3.369 

Auzoko konpostajean                      874 

LOTURA INTERESGARRI BATZUK 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

EDUKIONTZIEN SISTEMA BERRIA. 

ESPERIENTZIA PILOTUA  

 

Probaren helburu nagusia gai organikoen bilketa 

bereizia handitzea da, egun oker botatzen diren 

hondakinak, nagusiki gainerakoen edukiontzira 

botatzen direnak, edukiontzi marroira bideratuta. 

Esperientzia 2018ko ekainean hasiko da eta Ar�ka 

Berrian eta Azpilagaña auzoan dauden bi eremutan 

egingo da. Aukeratutako bi eremu horietan, 

‘gainerakoen’ edo errefusaren frakzioa biltzeko 

edukiontzia –gai organikoak biltzeko edukiontziaren 

modelo berekoa izango da– estalki eta iden�fikazio 

grisa izatera igaroko da.  

 

 

 

 

 

 

 

Gai organikoetarako eta errefusarako edukiontziak 

txartel elektroniko baten bidez irekiko dira. Txartel 

hori kontratu bakoitzari lotuta egongo da, hartara, 

erabileraren datuak erregistratzeko aukera izateko.  
 

 

KONPOSTA EGITEA MEREZI DU 

Sukaldeko eta lorategiko hondakin organikoak 

ongarri bihurtzea, biziz beteriko magia. 

 

Konposta eginez, zirkuitu orokorrean kudeatu 

beharreko hondakinen kan�tatea murrizten da, eta, 

zaborrak garraiatzeari dagokionez, energia 

aurrezten da. Gainera, hondakin organikoak sortzen 

diren toki berean baliatzen dira. Hau da, hondakin 

horiek konpost bihurtzen dira, lurrari nutrienteak 

emateko eta gure landareei osasuna emateko, 

loreak, barazkiak edo zuhaitzak izan. 
 

Konposta egiten den toki berean kudeatzearen 

adibide garbia da proiektu hau: “Hondakinen eta 

baratze ekosozialen kudeaketa aniztasune�k”, 

Antsoaingo Udalarena. Emakume talde batek 

kudeatutako baratzea eta mugikortasun murriztuko 

pertsonei egokitutako laborantza-mahaiak lanean 

ari dira bete-betean, auzoko konpostajerako gunean 

sortutako konpostari esker.  

  

 

 

 

 

 

ZENBAIT BERRI LABUR 

Baratze egokitua, Antsoaingo konpostaje gunean. 


