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KONPOSTAJEA, TXANTREAKO 
HIRI-BARATZEAN  

 

Azken urte hauetan hiri-baratzeak gorantz 
egiten ari direla ikusten ari gara. Pribatuak edo 
udalenak, bakarka erabiltzekoak edo auzolagun 
ugarik… denek interes komun hau dute: sortzen 
diren hondakinak konpost bihurtzea, haien 
nutrienteak hurrengo uztetan erabiltzeko.  

Iruñeko hiri-baratze berrienetako batera joan gara. 
Zehazki, Krispilak elkarteak kudeatzen du, eta Txantrea 
auzoan dago.   

Konpostajearen alde ere egiten dute, eta horregatik 
kokatu dute 1.050 litroko konpost-ontzi bat, landareen 
hondarrak eta hondakin organikoak kudeatzeko.  

TOPAGUNE SOZIALA 

Asteazkenero, 18:30 inguruan, libre dauden parte-
hartzaileak elkartzen dira, beti baitago zer egina: 
baratze-maila berriren bat, ureztatzeak eta abar. 
Hitzordu hori baliatuta, bisita egin diegu, bertatik 
bertara eman diezaguten baratzean izaten ari diren 
esperientziaren berri. 

Nagusiki helburu soziala eta ingurumenekoa zuela 
sortu zen baratzea, Txantreako bizilagunak elkartu, eta 
barazkiak eta landareak era ekologiko eta 
iraunkorrean lantzeko.  

Esan digutenez, interesa duten guztiak joan daitezke 
eta parte hartzeko izena eman. Horretarako, onena 
han bertan egitea da, baratzean, elkarteko edozein 
kiderengana jota.  

GAI ORGANIKOEN ZIKLOA AMAITZEA  

Baratzeko jardunak hondakin organikoak eragiten 
ditu, baina, kontuz, ez dira edukiontzira bota behar!! 
Eta orduan, zer egiten da? Ikus ditzagun Krispilak 
elkarteak ematen dituen pausoak. 

 

1. Hondakinak biltzen 

dira, eta ez badira oso lu-
zeak edo lodiak, zuzenean 
konpost-ontzira botatzen 
dituzte. Zuzenean botatzen 
dituzte fruitu umelduak, 
hostoak eta askarien honda-
rrak.  

2. Zati luzeenak edo lodie-

nak zatikatu egin behar dira; 
gainerakoan, asko kostako 
baitzaie usteltzea. Toma-
teen, piperren, pataten, 
piperminen muluak, belar 
luzeak, azen zuztarrak... 
zatikatzen ditugu. Hautsi edo 
zatitu egiten dira (aitzurra, 

guraizeak… erabilita) eta kon-
post-ontzira botatzen ditugu. 

3.  Ez badugu astirik, mu-

luak eta belarrak pilatu 
ditzakegu eta egin dezake-
gunerako utzi. Edonola ere, 
denbora asko igarotzen 
bada, gerta liteke konpost 
bihurtzen joatea tokian 
bertan. 

4. Noizean behin, konpost

-ontziko edukia nahasten 
dugu aireztatzeko (konpost-
ontzia alboetatik ireki dezakegu, 

lagungarria bada), eta, lehor 
badago, ura botatzen dugu, 
hondakinak usteltzea lagun-
tzeko. 
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ETXEKO ETA AUZOKO KONPOSTA-
JEARI BURUZKO 9. MINTEGIA 

COMPOSTA EN RED. URTEKO HITZORDUA 
 

Etxeko eta auzoko konpostajeari buruzko mintegia 
urriaren 17an eta 18an egingo da, Canal de Castilla 
gune zibikoan, Valladoliden.   
 
Etxeko eta auzoko konpostaje-esperientziak garatzeko 
Estatu osoko toki-erakundeen koordinakundea da 
Composta en Red, eta gai horrekin lotutako mintegiak 
antolatzeaz arduratzen da. 

Aurreko edizioetan bezala, konpostajearen gaineko gai 
zehatzak eta egungoak jorratuko dira jardunaldietan.   
 

Bederatzigarren mintegi honetako gai nagusia landa-
arloko gai organikoen kudeaketan ardaztuko da.  
Hartara, osteguneko programan, txostenak, topaketak 
eta erakusketak egingo dira. Ostiralean, berriz, bisita 
teknikoak egingo dira Valladolideko inguruneko proiek-
tuetara. 
 

Ekitaldien eta ordutegien informazio eguneratua kon-
tsultatu nahi izanez gero, Composta en Red koordina-
kundearen webgunera jotzeko gomendatzen dizuegu. 

Lotura honen bidez egin dezakezue:  
 

http://compostaenred.org/seminarios/
seminario-valladolid-2019/  

 

VIDEOCOMPOSTA LEHIAKETAREN 3. EDIZIOA 
Azken urte hauetako mintegien une giltzarrietako bat 
konpostajeari buruzko film laburren eta bideoen le-
hiaketa da.   
Lehiaketa urriaren 17an ebatziko da, arratsaldean, 
baina ez da ahaztu behar hil horretako 3a bitartean 
parte hartzeko aukera egongo dela, bideo bat edo ge-
hiago aurkeztuta.   

Interesa duten guztiak animatu nahi ditugu lehiaketan 
parte hartzera. Bi kategoria daude: lehena didaktiko-
informatiboa eta bigarrena egile-film laburrarena. Ira-
bazle ateratzen diren lanek 200 €-ko saria lortuko dute 
bakoitzean. Baina, gainera, saria egongo da urriaren 
17an ikus-entzuleek aukeratzen duten film laburrerako.   

Lehiaketaren oinarriak koordinakundearen webgunean 
edo lotura honen bidez kontsultatu ahal dira:   
 
http://compostaenred.org/videocomposta-iii/  

2018ko film laburretako fotogramak. 

Konpostajerako gune baten irudia, webgune honetatik aterea:  

http://compostaenred.org/seminarios/  

http://compostaenred.org/seminarios/seminario-valladolid-2019/
http://compostaenred.org/seminarios/seminario-valladolid-2019/
http://compostaenred.org/videocomposta-iii/
http://compostaenred.org/seminarios/seminario-valladolid-2019/
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AUZOKO KONPOSTAJERAKO 
GUNEAK  
 
Udako hilabeteetan, konpostajerako guneak lasaitu 
egiten dira eta konpost-ontziak betetzea gehiago 
kostatzen da. Zergatik? Zenbait faktore daude: 
oporrak, etxetik kanpo egiten diren otorduak, konpost 
bihurtzeko prozesua azkartzen duen eguraldia… Hala 
eta guztiz ere, guneetan egin da konposta eta 
berrikuntzaren bat edo beste izan dugu.  

GELTOKIKO GUNEA — SANDUZELAI AUZOA 
— IRUÑEA 
Aurreko txandan, onduta zegoen konpost guztia 
ateratzea eragotzi zigun eguraldiak eta, toki gehiago ez 
zegoela ikusirik, abuztuaren 8an gunera joan eta 400 
litro konpost atera behar izan ziren. Ongi onduta zegoen 
eta bertaratu zirenen artean banatu zen.     

BALLARIAINGO GUNEA 
Uztail eta abuztu artean, herriko bizilagunek 300 litro 

konpost ondu atera dituzte gutxi gorabehera, konposta 

egiten jarraitu ahal izateko.  

AÑEZKARKO GUNEA 
Neguan konpost-ontzietan ontzen joan den konposta 

ateratzen aritu dira ekain eta abuztu artean. Zehazki, 

400 litro inguru atera dituzte gune horretako 

erabiltzaileek.  

 

KOMENTUKO GUNEA — OTEITZA 
Abuztuan 800 litro atera zituzten. Zabortegira eramatea 

saihestu eta baliabide bihurtu den kantitate nabarmena 

da, hain zuzen.   

MENDEBALDEA AUZOKO GUNEA — IRUÑEA 
Konpost onduena duten ontzietako biren edukia pixkana 

ateratzen joango da, konpost hori baratzean erabiltzen 

joateko. Oraingoz, Loraldea auzo-baratzean 200 litro 

inguru atera dituzte, lurraren egitura eta aberastasuna 

hobetzeko helburuarekin.   

BABESERAKO OZTOPOAK, UHARTEKO 
GUNERAKO  
Uharteko baratzeetako aparkalekuan dagoen gunean 

zenbait aldaketa egin dira. Azkena, hain zuzen, 

konpostajerako gunea mugatzen duten hiru oztopo 

kokatzea izan da. Ontzien tokian sartuz uzten zituzten 

ibilgailuek sarritan bultzatu egiten zituzten eta noizbait 

hautsi ere egin zituzten.  

Konpost-ontziak Mendebaldean. Loraldea baratzea, hondoan. 

Konpost-ontzien ondoan kokatu diren oztopoak.  
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HARREMANETAN JARTZEKO 

IM:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 

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

Irantzu García:  948 591 119  |  igarcia@sistemasmedioambientales.com

PARTE HARTZEN DUTEN FAMILIAK (2019/09/07) 

Etxeko konpostajean                 

Auzoko konpostajean                 

LOTURA INTERESGARRIAK 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es

LASTER 
Beste topaketa bat egingo dute auzoko 
konpostajeko boluntarioek  
Iruñerriko Mankomunitatea topaketa antolatzen ari da, 
konpostajean parte hartzen duten boluntarioak elkar-

tzeko. Oraindik eguna erabaki 
gabe dago, baina larunbat goiz 
bat izango da ziur asko.   
Auzoko konpostajerako Iru-
ñean dauden guneetako batzuk 
bisitatzera joango gara, bes-
teak beste, Nafarroako Liburu-
tegiaren ondoan dagoena, 
Mendebaldea auzoan. Gune 
horrek lotura estua du Loraldea 
auzo-baratzearekin.   
Topaketaren gaineko interesa 
dutenak gurekin harremanetan 
jar daitezke, informazioa lor-
tzeko.  

 
ETXEAN KONPOSTA EGITEKO ONTZIAK ETA PRES-
TAKUNTZA EMATEKO HURRENGO MINTZALDIA 

 

Aurreikusita dago urriaren 8an etxeko konpostajeari 
buruzko ikastaro-mintzaldia egitea. Hasiera batean, 
etxean konposta egiteko ontzi bat lehen aldiz eskura-
tzeko izena eman dutenentzat da mintzaldi hori, baina, 
aldi berean, beteranoenen ezagutzak freskatzeko eta 
esperientziak partekatzeko ere balio dute halako bile-
rek.  
Konpostajearen gaineko interesa izan dezakeen inor 
ezagutzen baduzu, eskaera bidaltzera edo gurekin ha-
rremanetan jartzera animatu ahal duzu. 

 

ESPERIENTZIA PILOTUA KONPOST-ONTZI 
DINAMIKOAREKIN 

Konpost-ontzi dinamiko bat 
kokatzeko asmoa dago ingu-
ruko enpresa batean, mota 
honetako konpost-ontzien fun-
tzionamenduaren berri izateko.   
 
Esekita dagoen zilindro hori-
zontal baten antzekoa da 
tresna, lurra ukitu gabe dago-
ena. Mota honetako konpost-
ontziek duten abantaila nagusia da konpostak denbora 
gutxiago behar duela ontzeko.  
 

OROIGARRIA 
ZER EGIN BEHAR DUT KONPOST-ONTZIA 
ERABILTZEARI UZTEN BADIOT?  
Zenbait garaitan, bizimoduak edo egoera jakin batek ez 
digute ahalbidetzen konposta egiten jarraitzea.  

Ez bada konpost-ontzia erabiltzen, materialak itzuli 
behar dira, Arazuriko Hondakin Uren Araztegiko insta-
lazioetara eramanez.  
Era berean, konpost-ontziaren zatiren bat hondatuta 
badago, Mankomunitatearekin harremanetan jar zai-
tezke zati hori eskatzeko.  

 NOLA EMAN IZENA KONPOSTAJEAN? 
IMren webgunearen edo atal honetan kontak-
turako dauden bitartekoen bidez. 

ZENBAIT BERRI LABUR 

Konpost-ontzia ez da za-

borretara bota edo bazter 

utzi behar. Behar bezala 

ematen baduzu, behar 

duen beste erabiltzaile 

bati uzteko aukera izango 

dugu.  

mailto:mcp@mcp.es
mailto:byaben@mcp.es
mailto:ilorea@sistemasmedioambientales.com
https://www.mcp.es/tramitar/apuntarse-campana-de-compostaje-domestico

