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AUZOKO KONPOSTAJEAREN 
KUDEAKETA ETA COVID-19A  

 

Fertile Auro elkarteak web 
mintegi interesgarri bat antolatu 
zuen, auzoko konpostajearen 
kudeaketari buruz egungo 
pandemiaren aurrean. 
  

Joan den apirilaren 16an, Gerardo Pisabarro 
(Mikrobiologiako katedraduna, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoan), Joseba S. 
Arizmendiarrieta (teknikari espezialista 
hondakinen kudeaketan) eta Carlos Pérezen 

(Pontevedrako Diputazioko aholkularia) iritzia entzuteko 
aukera izan genuen.   

 

 
KEZKA KONFINAMENDU BETEAN   
 
Alarma-egoeran, eta are gehiago konfinamenduko 
egunetan, ez dugu jakin nola jokatu behar genuen 
hainbat arlotan, ez eta konpostajean ere.  
 
Hartara, ekimen honek balio izan du hobeki ulertzeko 
birusa bera zer den, zein diren jokatzeko modu onenak 
(bai konposta zaintzen duten pertsonentzat, bai 
erabiltzen dutenentzat) eta bai auzoko konpostajea 
duten beste toki batzuetan izan diren erantzunak-
egoerak ezagutzeko ere.   

 

 

BADAGO ARRISKURIK 
KONPOSTA ERABILI 
ETA MANEIATZEAN?  
 
Adituen iritziz, eta kontuan 
hartuta sistemaren erabilera 
egokia, konpostajea ez da 
ingurune mesedegarria birusa 
zabaltzeko. Izan ere, prozesuan 
sortzen diren tenperatura beroak 
desaktibatzeko gai dira.   
 

Edonola ere, prebentzio-neurri pertsonalak 
zorroztu behar dira, konposta egitean  

D Eskuak maiz garbitu behar dira edo hidrogelak 
erabili behar dira, ez badago ur eta xaboirik.  

D Maskarak jantzi behar ditugu, ezin badugu 
segurtasun-tarterik gorde beste pertsona 
batzuekiko.  

D Konpost-ontzia eskularruak eta maskara jantzita 
erabili behar dugu. 

 

ESKURATU GRABAZIOA:  
Aurrez grabatutako saioa eskuratu ahal duzu, 
informazio guztia entzuteko:  

 

 

 

 

     

https://youtu.be/k47KF-gXs3I  

https://youtu.be/k47KF-gXs3I
https://youtu.be/k47KF-gXs3I
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AUZOKO KONPOSTAJEKO PARTE-
HARTZEA BERRIKUSTEN  

 
 

Auzoko konpostajea sistema 
ireki eta borondatezkoa da. 
 
Parte hartzeko, nahikoa da dagokion konpost-ontzira gai 
organikoak botatzea, tauletan adierazten den moduan. 
Aktibo dauden konpost-ontziak irekita egoten direnez, 
edozein herritarrek parte har dezake, aurretik erregistra-
tuta egon gabe. Hori dela-eta, oso zaila da parte hartzen 
ari direnen erregistro benetako eta zehatz bat edukitzea.   
 

 
PARTE-HARTZAILEAK EGUNERATZEA  
 

Hala ere, zaila den arren, badugu parte-hartzaileen ze-
rrenda bat. Borondatez izena emandakoek eta konposta-
jerako gune berri bat kokatzearen hasieran lortzen diren 
kontaktuek elikatzen dute zerrenda hori. 
Azken aste hauetan, deitzen aritu gara zerrenda egu-
neratzeko  
 

Ez baduzu gure deia jaso, beharbada, ezin 
izango ginen zurekin harremanetan jarri. 

 

Konposta egiten jarraitzen duzuela adierazteko edo 
hasiberriak zaretela, zuen datuak aldatu direla edo 

beste edozein infor-
mazio garrantzitsu 
esateko deitu edo 
idatzi ahal diguzue. 
Buletin honen amaie-
ran gurekin harrema-
netan jartzeko da-
tuak daude.  

 

IZENA EMAN, ZERTARAKO?  
 

Konpostajean parte hartu eta gure erregistro-datuak 
ematen ditugunean, segimendua egitea ahalbidetzen 
dugu, eta jarraipen horrek sistemaren bilakaera kalkula-
tzeko, jardunbide desegokiak zuzentzeko eta ondorioak 
ateratzeko bidea ematen du, hau da, hobetzen laguntzen 
du.   
Gainera, ikuspuntu praktikotik, zerrendan egoteak kon-
postajearen inguruko albisteak eta abisuak jasotzeko 
balio du, adibidez, buletin hau. Zalantzarik gabe, izena 
emateko eragingarrietako bat konposta hartzeko abisua 
jasotzea izaten da. Izan ere, kontaktu horiek erabiltzen 
baititugu, konposta aterako dugun egunaren berri ema-
teko.   
Emandako datuak ez dira beste ezertarako erabiltzen. 
Informaziorik jaso nahi ez dutenek eska dezakete eta 
baja emango diegu informazioa helarazteko kanalean.  

AUZOKO KONPOSTAJEA UZTEKO 
EDUKITZEN DIREN ARRAZOIAK  
 

Auzoko konpostajeko familia bakoitzaren egoera 
aldatu egiten da denborarekin eta zenbaitetan 
ezin da parte hartzen jarraitu.  
 

Etxebizitza aldatzen duten 
pertsonen kasua da, esate-
rako.   
Beste familia batzuek sis-
tema aldatzea erabaki dute, 
eta gai organikoetarako 
edukiontzia erabiltzen dute 
edo etxean egiten dute 
konposta, bakarka.   
Konposta egiteari uzteko 
arrazoi garrantzitsua da, 
gainera, interesa edo moti-
bazioa galtzea.  

Zein datu biltzen ditugu gure parte-hartze erregis-
troan?  

Zerrenda xumea da, datu hauek hartzen dituena: 
familia ordezkatzen duen pertsonaren izen-abizenak, 
helbide fisikoa, helbide elektronikoa, telefono-
zenbakia eta etxean bizi diren pertsonen kopurua.  
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KONPOST BIHURTZEN DIREN 
HONDAKINEN KANTITATEA 
JAKITEKO AZTERLANA   

MANKOMUNITATEAREKIN 
ELKARLANEAN ARITZEA, ETXEKO 
KONPOSTAJERA BOTATAKO 
HONDAKINAK PISATZEN  
Une honetan, bost familia ari dira parte hartzen. 
Hondakinak pisatzen maiatzaren erdi aldera hasi ziren, 
eta, hasiera batean, bi hilabeteren buruan amaitutzat 
emango dute konpromisoa. Pisaketa horretan, sukaldeko 
hondarrak eta etxean sortzen diren lorategiko edo 
baratzeko hondakinak hartzen dira aintzat.  
 

Mankomunitateak balantza bat eta zenbait egoera-orri 
utzi dizkio familia bakoitzari, pisaketak erregistratzen 
joateko.  

 

Zuen parte-hartzea oso garrantzitsua da. Hori 
dela-eta, deia egin nahi diogu laguntzeko prest 
dagoen edonori, eta aldez aurretik eskertu 
nahi diogu parte hartzea  
 

Garrantzitsua da mota honetako aldian behingo 
laginketak egitea, erreferentziazko kopuruak lortzeko, 
sistema honen bidez kudeatutako hondakin organikoen 
kantitatea zenbatesteko balioko baitute.  

KONPOST-ATERATZEAK  

KONPOST-ONTZI BETEAK, KONPOST 
ONDUA ETA COVID-19A  
COVID-19aren ondorioz, toki gutxi zegoen gune 
batzuetan, konpost ondua bazegoen ere, itxaron 
egin behar izan da ateratzeko.  
 
Konfinamendua arintzeko faseek aurrera egin duten 
neurrian, pixkana konposta ateratzeko saioak egin dira. 
Hasieran, hain zuzen, jende gehiegi elkartzea saihesteko 
eta distantzia ziurtatzeko, ez da dei publikorik egin eta 
parte-hartzaileen kopurua mugatua izan da.  

KONPOSTA ATERA DUGU...  
 

Sarrigurenen: konfinamendua arintzeko faseko lehen 

ateratze-saioak Sarrigurenen egin genituen. 3.500 l 
inguru konpost lortu genituen, eta lorezaintza-taldeak 
erabiliko ditu bertako gune lorategidunetan.  
 

Mendebaldean: maiatzaren erdi aldera 

Mendebaldeko gunetik atera zen konposta. 400 l inguru 
izan ziren, eta aldameneko baratzera eraman zituzten.  
 

Sanduzelain, ikastetxean: handik egun gutxira, 

Sanduzelain izan ginen, ikastetxe publikoaren ondoan. 
Tokia behar zen gune horretan, eta, beraz, 500 l inguru 
atera ziren, baratzerako, baina oraindik asko gelditzen da 
eta aurrerago aterako dugu.  
  

Antsoainen: maiatzaren amaiera aldera, 26an, 
Antsoainen, baratzeko emakumeek 1.300 l konpost 
ondu atera zituzten.  Gehienak bahetu egin ziren eta 
letxugak, tomateak eta gainerako barazkiak ongi 
zaintzeko balioko dute. Gunean zenbait poltsa utzi 
ziren, auzoko konpostajean parte hartzen duten 
pertsonak saritzeko asmoz.    

 

LANGILE TEKNIKOEN PREBENTZIO-
NEURRIAK, HONDAKIN ORGANIKOEN PISA-
KETAK MARTXAN JARTZEKO    

D Ahal den neurrian kontaktu zuzena ekiditea: 
ohar eta jarraibide guztiak telefonoz adierazi 
dira.   

D Materialak: aurretik desinfektatu egin dira. Eta 
parte-hartzaileekin kontakturik izan gabe eman 
dira.   

D Langileak: maskarak eta erabilera bakarreko 
eskularruak erabiltzen ditugu. Gainera, higiene 
eta desinfekzio pertsonaleko protokolo bat bete-
tzen dugu.  
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CONTACTOS 

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 (2020/05/29)  

Etxeko konpostajean                 3.382 

Auzoko konpostajean                  710 

LOTURA INTERESGARRIAK 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

HORREZ GAIN, KONPOSTA ATERA DUGU...  

 

Uharten, ikastetxean  
Ikastetxearen ondoan Uharten dagoen gunea ere mugan 
zegoen, eta maiatzaren 28an pausatzen utzita zegoen 
konpost-ontzia hustu egin behar izan zen. Bahetu ziren 
500 litroen erdiak gunean utzi ziren.  

 

Sanduzelain, geltokian  
Azkenik, ekainaren erdi aldera, deia egin zitzaien 
Sanduzelaiko bizilagunei, geltokiko parkean dauden 
konpost-ontzietatik 2.000 l inguru ateratzeko. Loreontzi 
eta baratzeetako substratua hobetzeko balioko dute.  

 

LASTER  
Asko dira konpost ondua duten guneak, eta zuen 
laguntzarekin ateratzen joango gara.  
Konposta interesatzen bazaizu, ez galdu parte hartzeko 
aukera. Laster Mutiloako Ibaialdeko pasealekuko konpost
-ontziaren txanda izango da, eta gero Taxoarekoa, 
Etxaurikoa, Aizarotzekoa, Berriogoitikoa, Subitzakoa, 
Sanduzelaikoa… Ez izan zalantzarik nola parte har 
dezakezun galdetzeko.  

ALBISTE BATZUK GEHIAGO…  
 

Prestakuntza eta etxerako 
konpost-ontziak ematea  

 

Hurrengo saioak antolatzeko lan egiten ari gara, 
herritar asko ari baita izena ematen.  
Orain arte ez dugu izan elkartzeko, prestakuntza emateko 
eta ontziak banatzeko saioak egiteko aukerarik. Baina ez 
izan zalantzarik, elkartzeko eta zuek konposta egiten 
hasteko gogoz gaude!  
 
Egun eta ordu desberdinetan zenbait saio egingo 
ditugula aurreikusten dugu, etortzeko eta modu 
seguruan egiteko aukera izan dezazuen. Egunak zehaztu 
bezain laster harremanetan jarriko gara, baina oraingoz 
pazientzia izateko eskatu nahi dizuegu.  
 

BERRIRO HASIKO GARA 
BISITAK EGITEN KONPOST-
ONTZIETARA  
Duela gutxi arte bertan behera utzita egon 
da jarduera hau, baina berriro jardunean 
gara, zuen konpost-ontziak %100ean 
funtzionatzen laguntzeko.  

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