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DENBORA DARAMAZU KONPOSTA 
ARRETA HANDIZ ZAINTZEN? HAU 
DUZU UNEA! 
 
Urte bat baino gehiago igaro da bigarren 
lehiaketa hau martxan jarri nahi izan 
genuenetik. Izan ere, pandemia iritsi zen, eta, 
beste arlo askotan bezala, asmoak bere 
horretan gelditu ziren.  
 
Ez dugu zalantzarik: parte hartzeko gogo handiz 
dagoen jende asko egongo da. Baina, zein 
modutara egin behar da?  

 

Lehenbizi, oso garrantzitsua da arretaz 
irakurtzea lehiaketaren oinarriak.   
 
Gero, izena emateko orria bete behar da eta 
IMren bulegoetara eraman edo helbide 
elektroniko honetara bidali behar da: 
mcp@mcp.es 
 

Eskaerak onartzeko epea apirilaren 
13an amaituko da.  

https://www.mcp.es/sites/default/files/emp_actividades_sensibilizacion/actividades/docs/BASES.pdf
https://www.mcp.es/actividades/concurso-de-compostaje-domestico-y-comunitario
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KONPOSTAJEARI LOTUTAKO BELDU-
RRAK  
KARRASKARIAK 

Konpostajearen esperientziak ibilbide luzea badu 
ere Iruñerrian, egun oraindik ere ideia okerrak 
entzuten dira, adibidez, karraskariak egotea era-
giten duela.  
 
Zenbaitetan, karraskariak bakarkako konpost-
ontzietatik edo auzoko konpostajerako guneetatik 
gertu ibil daitezke, lorategien, soroen eta antzeko to-
kien inguruetan bizi baitira.  
 
Itxura batean, konpost-ontzia leku ezin hobea litzateke 
babesa hartzeko, itxita egoten baita, elikagaia baitago 
eta nolabaiteko segurtasuna ematen baitu.   

 

Baina eskuarki pertsonak ibiltzeak haren ingu-
ruan, materiala nahasten aritzeak eta ontziaren 
barnean egon daitezkeen tenperatura beroek 
ekartzen dute animalia horiek ihes egitea.  
 
Karraskariak agertzeko joera handiena duten ingurue-
tan (soroak, ibai-ibilbideen inguruak, etxaldeen ingu-
ruak…) konpost-ontzia metalezko sare baten gainean 
jar daiteke, hartara, lurpeko galerien bidez karraskariei 
igarotzea eragozteko.  

KONPOSTA EGITEA HONDAKINAK 
ERALDATZEA BAINO ZERBAIT GEHIAGO BAITA 
 
Ekimen honen bidez, konpostajea bultzatu eta familiak 
eta taldeak egiten jarraitzera motibatu nahi dira.  
 

Konpost onena egiten saiatzen bagara, kontuz 
egingo dugu prozesua, egoki bereiziko dugu 
frakzioetako bakoitza eta, azken batean, 
hondakinak zuzen kudeatzen laguntzen ariko 
gara.  
 
Lehenbiziko edizioan ez bezala, bigarren honetan 
sariketa Iruñerriko Zerbitzuak sozietateak antolatu du, 
eta, hortaz, sozietatearen esparruan parte hartzen 
duten pertsonentzat da.  
 
Etxean konposta egiten aritzen diren familiez gain, 
auzoko konpostajeko guneek ere parte har dezakete, 
bakoitzeko boluntario batek ordezkatuta. Beste alde 
batetik, lehiaketa ez dago mugatuta Mankomunitateak 
utzitako konpost-ontziak erabiltzen dituzten 
pertsonetara bakarrik, eta, beraz, konposta 
autogestioaren bidez egiten bada ere izango da parte 
hartzeko aukera, etxeko konpost-ontziekin.  
Baratzerako edo lorategirako konposta ateratzeko 
zorian bazaudete, gomendatzen dizuegu egun 
batzuetan atzeratzea ateratze hori, behin lehiaketan 

izena emanda, teknikariak lagina zuzenean ateratzera 
joan arte.  
Konpost bakoitzari aurretiazko analisi tekniko bat 
egingo zaio, eta onenei, laborategiko analisia.  
 

Ez da bakarrik konposta baloratzen, baita 
prozesuan eragina duten gainerako faktoreak  
ere (ekarpenak, maneiua, etab.).  

Lehiaketaren inaugurazioa Mendebaldeko auzoko konpostajerako 
gunean. David Campión (Mankomunitateko lehendakaria), Beatriz 
Yaben (konpostajeko teknikaria) eta Henrique Herranz 
(konpostajeko boluntarioa). 

ETXEKO KONPOSTAJEA  1. SARIA, 600 €      2. SARIA, 300 €      3. SARIA, 150 € 

AUZOKO KONPOSTAJEA guneari aitortza publikoa egitea eta birziklapenerako materiala ematea 
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Fruta-eulien kopurua handitu da 
(Drosophila melanogaster) 
 
Neguaren amaieran eta udaberriaren hasieran, 
konpost-ontzi batzuetan euli txiki batzuk aurkitu 
ditugu hondakinen gainean jirabiraka hegan 
egiten.  
 

Hori konpost-guneetan eta etxeko konpost-ontzietan 
gertatzen da. Eta ohikoa izaten ari da urtero, batez ere 

garai honetan, baina EKIDIN DAITEKEEN ZERBAIT 
DA.  

 

Euli horien presentzia saihesteko 
gakoa, batik bat, hondakin freskoak 
estaltzea da (inauste-hondakin 
txikituekin edo konpost-ontziko 
materialarekin), eta bai material 
freskoaren eta lehorraren arteko 
oreka zuzena lortzea ere.   

A priori ez da zaila hori egitea, baina zailagoa izaten da 
auzoko konpostajean betetzea, hondakinak eramaten 
dituzten pertsona guztiek ez baitute ematen bota berri 
dituzten hondakin freskoak estaltzeko funtsezko pauso 
hori. 

 

Zer ari garen egiten fruta-
euli horiek direla-eta 
Gune gatazkatsuenetan, aurrekoaz gain, 
gainera:   

4 Hondakinak sakon nahasten eta 
iraultzen ditugu, homogeneizatu eta 
hezetasuna banatzeko.   

4 Toxikoak ez diren produktuak 
aplikatzen ditugu (potasio-xaboia), 
intsektu gogaikarri hauek ugaritzea 
moteltzen baitute aldi baterako. 

 

ZENBAIT BERRI LABUR  

KONPOSTA ATERA DUGU… 
Konposta ateratzen aritzeko sasoi nagusian gaude eta 
horregatik atera dugu konposta auzoko 
konpostajerako gune hauetan.  

Mendebaldea 

Otsailean konpost-ateratzeen txanda hasi zen, gero 
bahetu ziren 600 litro konpost aterata. Konposta 
egiten aritzen diren pertsonei abisua eman zitzaien, 
konpost horren zati bat hartzeko, eta, gainera, 
larunbat goiz batean, pertsona bat banatzen aritu zen 

ondoko baratzean, konposta atera zen egunean 
joaterik izan ez zuten pertsonentzat. 

Berriogoiti — Garbikundearen kalea  

Martxoa hasi eta berehala antolatu genuen gune 
honetako lehen ateratze-saioa. Oso onduta zegoen 
konpostaren 500 litro atera ziren, eta ez zen bahetu 
ere egin behar izan. Pandemia egoeran egonik, lehen 
ateratze-saioetan egiten den ohiko errutina ezin izan 
zen egin (sasoiko landareak oparitzen dira). 

Kasu jakin batzuetan, eulien kopurua oso handia da. Ez dira 
arriskutsuak; bai, ordea, gogaikarriak. 
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HARREMANETARAKO 

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 ARI DIREN FAMILIAK (2021/02/26) 

Etxeko konpostajean                 3.410 

Auzoko konpostajean                     796 

LOTURA INTERESGARRIAK 

www.mcp.es 

www.compostaenred.org 

www.mapama.gob.es 

Edonola ere, konposta bera sari ona izan zen, kalitate 
handikoa izan baitzen. Zazpi bat poltsa utzi ziren 
gunean, bertaratzerik izan ez zuten pertsonentzat.  

Subitza eta Ballariain 

Bi herrietan, parte-hartzaileak berak izan ziren 
konposta atera zutenak: 300 litro (Subitza) eta 500 litro 
(Ballariain). Laster baratzeetan erabiltzea espero dugu.  

Zubiri 

Tokia behar izateak eta konposta onduta egoteak 
martxoan konposta ateratzera bultzatu gintuen. Eta 
emaitza konpost ona izan zen, 500 litro inguru. Atera 
zenaren herena bahetu egin zen eta konpostaje-gune 
honetan parte hartzen duten pertsonen eskura jarri 
zen.   

Santa Bizenta Maria — Sanduzelai auzoa 

Beste behin ere konposta atera zen gune honetan, 
martxoaren amaieran. Lau konpost-ontzi hustu ziren, 
ontze-maila desberdinean zeudenak, eta gutxien 
konpostatuta zegoen materiala ontziz aldatu behar 
izan zen. Guztira, 1.800 litro atera ziren, eta haien 
erdiak bahetu ziren. Bertaratu ginen pertsonak ordu 
erdiko txanden bidez aritu ginen lanean, koronabirusa 

kutsatzea ekiditeko beharrezkoak diren segurtasun-
neurriak bete ahal izateko.   

Konpost-ontziak banatu ziren 
martxoan  

 
Zenbait hilabetean batere eman gabe, 

martxoaren 24an prestakuntza 
emateko eta konpost-ontziak 
banatzeko saioa egin genuen. 

Parte-hartzaile gehiago 

Saioaren ondoren, 36 etxebizitzak bat egin 
dute etxean konposta egiteko 
sistemarekin. Gogoan izan ezazue zuen 
agindura gaudela zalantzak argitzeko. 

Izen-emateak jasotzen 
jarraitzen dugu  

Zuen izen-emateak jasotzen jarraitzen 
dugu, eta beste edizio batzuetara joaterik 
izan ez duzuenon eskaerak ere hor ditugu. 
Beste saio bat antolatzen dugunean, gure 
berri izango duzue.  

 NOLA EMAN IZENA KONPOSTAJEAN? 
IMren webgunearen bidez edo atal honetan 
harremanetarako dauden bitartekoen bidez. 

Konposta ateratzen Santa Bizenta Maria kalean, Sanduzelai 
auzoan. Bahe berri bat estreinatu zen, zabalago eta zutik lan 
egiteko bidea ematen baitu.  

Boluntarioak, konposta 
ateratzen eta bahetzen, 
Berriogoitin. 

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

