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Beatriz Lopezek pasioz bizi du etxeko konpostajea
kinak ere bertara botatzen ditut.
Duela bi urte izan genuen Beatriz Lopez ezagutzeko plazera, bere etxeko konpost-ontzia
ikusteko egin genuen bisita tekniko batean.
Buztintxuri auzoan bizi da, lorategi txiki bat
duen etxe atxiki batean, eta etxean sortzen
dituen hondakinekin konposta egitea oso
pozgarria eta atsegingarria egiten zaion pertsona horietako bat da. Hori dela-eta, pasio
hori bera sentitzen duten guztien ordezkari
moduan, elkarrizketa egitea erabaki genuen.
Noiz hasi zinen konposta egiten?
Uste dut duela hiru urte hasi nintzela.
Zerk bultzatu zintuen hastera?
Familia Errioxakoa da eta etxean beti egin
izan dugu konposta. Nik ongarriak erosi behar izaten nituen lorategi eta baratze txiki
honetan erabiltzeko. Jakin nuenean Mankomunitateak konpost-ontziak banatzen zituela,
prestakuntza ematen zuela eta jarraipena
egiten zuela, berehala eman nuen izena.
Nabaritu al duzu edukiontzira hondakin
gutxiago botatzen duzula?
Bai. Egun, birzikla daitezkeen gainerako
materialak ere bereizten ditudanez, errefusa
poltsa txiki bat besterik ez dut ateratzen aste
osoan edukiontzi berdera.

Izan al duzu arazorik prozesuarekin urte hauetan?
Behin, inurri mordoa ibili zen. Urte hartan asko
ibili ziren toki guztietan. Eman zeniguten prestakuntzan, esan zeniguten kasu horietan nahasi eta
hezetu egin behar zela konposta, eta hala egin
nuen. Beraz, berehala desagertu ziren. Noizbait
euli txiki batzuk ibili izan dira, baina ez dute eragozpen handirik sortu.
Atera al duzu konpos k?
Bai, pare bat alditan atera dut. Pixka bat lehortu
eta gero, baratzean, landaresietan eta barneko
landareetan erabili izan dut. Sobera gelditzen
zaidana gorde egiten dut poltsa batean, aurrerago
erabiltzeko.
Zer aholku emango zenioke hasi nahi duen
ba ?
Jendeak uste du benetan dena baino zailagoa
dela, usaina izango duela eta halako gauzak.
Baina noizean behin nahastea nahikoa da halakorik ez gertatzeko. Nire kasuan, gainera, lurra oso
txarra zenez eta ez zegoenez zizarerik, batzuk
sartu nituen eta uste dut horrek lagundu zuela
konpostatze prozesua lasterragotzen…

Edukia:
Zer botatzen duzu konpost-ontzira?
Sukaldeko barazki eta fruta hondarrak botatzen ditut, kafe hondar dezente, nire enpresako kafe-teknikariak ematen baitizkit, eta,
Landare Kooperatiba Ekologikoko kidea
naizenez, hondatu egin diren barazkien eta
fruten hondarrak eskatzen dizkiet eta ahal
dutenean eman egiten dizkidate. Horrez gain,
bakarrik bizi naizenez eta ontzia nik neuk
betetzea kosta egiten zaidanez, lankideei
eskatzen diet hamaiketakoko fruta hondarrak
gordetzeko. Lorategiko eta baratzeko honda-

“ASTE OSOAN, ERREFUSA POLTSA TXIKI
BAT BESTERIK EZ DUT ATERATZEN EDUKIONTZI BERDERA”
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Gure konpost-ontzian oso ohikoa ez den biztanlea, karraskaria
Karraskariak ohiko biztanleak izaten dira gure kale eta
lorategietan, eta, horrenbestez, gerta liteke gure konpostontzietan ere ibiltzea. Zenbaitek ikusiko zenituzten, beharbada, eta ez zen ezer gertatuko, baina agian beste
batzuentzat kezkagarria izango da. Edonola ere, jakin
ezazue, bere neurrian, ez direla kaltegarriak konpostatze
prozesua ongi egiteko, aireztatzen laguntzen baitute.
Berehala ohartuko gara karraskariak dabiltzala konpostean, materialean zulo txikiak eta galeriak ikusten baditugu. Konpost-ontzi lehor batek, erabiltzen ez denak edo
eskuarki nahasten ez denak bertan ibiltzea erraztuko du,
babesleku erosoa eta segurua baita haientzat.
Konpost-ontzian ibiltzea saihestu nahi badugu, eraginkorrena da konpost-ontziaren behealdean metalezko sare
bat kokatzea, zuloak oso txikiak dituena. Horrek ekidingo du beheko aldetik sartu ahal izatea, jeneralean

Konpost-ontzi honetan jarrita dago sarea behealdean.

Gure konpost-ontzian karraskariak ibiltzea saihesteko
beste modu batzuk hauek dira: katuak izatea hurbil, hegazti harrapariak gure lorategian eroso ibiltzea erraztea,
inguruan izpilikua eta menda landatzea, ez baitituzte gogoko, eta, azkenik, lakio ezagunak. Nolanahi ere, ezin
izango da inolaz ere pozoirik erabili, azkenean gure konpostera iritsiko baita.

Karraskaria konpost-ontzi batean.

hortik sartzen baitira. Dena den, gure konpost-ontziaren
ondoan adarrak edo hormaren bat badago eta karraskariek goiko aldera iristeko aukera badute, erne ibili beharko dugu konpost-ontzia irekita ez uzteko.
Sarea ongi jartzeko, errazena da konpost-ontzia muntatu
aurretik kokatzea. Muntatuta badago eta zati batean beteta, hustu egin beharko dugu, egon litekeen bizilaguna
aldendu, sarea jarri eta berriro bete beharko dugu. Horrez gain, komeni da konpost-ontzia eta sarea elkarri
lotzea, besarkagailu batzuekin, hartara, ez mugitzeko eta
zirriturik ez gelditzeko sarearen babesetik kanpo, hartatik sar baitaiteke berriro.

Konpost-ontzia ﬁnkatuta dago metalezko sarean.

KONPOST-ONTZIAREN BEHEKO ALDEAN KOKATUTAKO METALEZKO SARE BAT NAHIKOA
DA KARRASKARIAK ONTZIAN IBILTZEA SAIHESTEKO.
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Gerendiaingo Santa Teresa Jornet egoitzan, Ultzaman, gogo k ekin diote konpostatzeari
Iruñerrian zaharren egoitza, psikogeriatriko eta komentu ugari dago. Erlijio kongregazioek kudeatzen
dituzte haietako gehienak, eta pertsona asko bizi dira
elkarrekin haietan. Horrenbestez, hondakin ugari sortzen dituzte.
Egun, hiru komentu hauetan egiten dute konposta sukaldeko hondakin organikoak erabilita: beneditarren
komentuan, Altzuzan, Familia Sakratuaren Komentuan, Oteitzan, eta Santa Teresa Jornet egoitzan, Gerendiainen. Oraingoan, azken horretan jarriko dugu
arreta, joan den urtearen erdi aldera egin baitzuen bat
konpostaje programarekin. Santa Teresa Jornet egoitza
Gerendiainen dago, Ultzaman, eta herri horretan 109
biztanle dira. Hain zuzen, konposta egitea da herri horretan gai organikoak kudeatzeko sistema bakarra.
Biztanle horiez gain, egoitzan 75 lagun bizi dira, eta,
beraz, argi dago zer-nolako garrantzia duen hondakinak egoki kudeatzeak mota honetako etxeetan. Egoitzan, gutxi gorabehera, 2.500 metro koadroko lorategia
eta baratzea dituzte, eta haietan ere konpost bihur daitezkeen hondakin asko sortzen dira.

Isidoro eta Txumari dira instalazioetako mantentze-lanetako arduradunak, eta gogoz heldu diote konposta egiteko erronkari.

Programan parte hartzen daramatzaten hilabete hauetan 1.050 litroko edukiera duten 3 konpost-ontzi bete
dituzte eta laugarrenaren erdia. Laster aterako dute
konposta lehenbizikotik, baratzean eta lorategian erabiltzeko.
Isidorok eta Txumarik beren buruari jarri dioten hurrengo erronka da (mantentze-lanetan aritzen dira)
bertan dituzten zuhaitz ugarietako inauste hondakinak
erabili ahal izatea konposta zuzen egiteko behar duten
material egituratzailea izateko. Hartara, ez diete lastoa
eskatu beharko herriko bizilagunei. Orain arte, Mankomunitateak Iraizotzen inauste eta lorezaintzako hondakinak jasotzeko kokatuta duen edukiontzira botatzen
zituzten inauste hondakin horiek. Hondakin horiek
birrintzeko, Mankomunitateak konpostajea egiten duten erabiltzaileen esku jartzen dituen birringailuetako
bat eskatuko dute maileguan, edo hori ez bada nahikoa, materiala beren instalazioetan birrinduko da.

EGOITZAN 75 LAGUN BIZI DIRA, ETA HERRIAN, 109; BERAZ, ARGI IKUSTEN DA ZERNOLAKO GARRANTZIA DUEN HONDAKINAK
EGOKI KUDEATZEAK MOTA HORRETAKO
ETXEETAN.

Paco Azpiroz Arruizkoa da berez, eta 95 urte dituen arren, aitzurrean aritzen da. Baratzeaz eta lorategiko beste lan batzuez arduratzen da.
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BERRI LABURRAK
GUREKIN HARREMANETAN
JARTZEKO:

KONPOST-ATERATZEA SANDUZELAIKO SANTA BIZENTA MARIA KALEK
GUNEAN

Beatriz Yaben
948 423 197
byaben@mcp.es

Otsailaren 17an, Sanduzelaiko 25 lagun eta
bizilagun elkartu ginen, tarte atsegin bat igarotzeko azken hilabeteetan egin dugun konposta
ateratzen. Adin guztietakoak ginen, eta, eguraldi bikaina eta auzo honetan arnasten den
giro ezin hobea lagun, lana jai bihurtu genuen.

www.mcp.es
mcp@mcp.es
948 423 242

Lotura interesgarri batzuk:
Www.mcp.es/eu
Www.compostaenred.org.
Www.magrama.gob.es
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Etxean konposta
egiten duten familiak

3065

Auzoko konpostajerako guneen
kopurua

33

Gunean dauden 10 konpost-ontzietatik 4 hustu
genituen. Erritmo onean aritu ziren eskuzko 5
galbahe baliatu genituen bahetzeko. 540 litro
konpost atera genituen, poltsa txikitan sartuta,
bertan aritu ginenen artean banatzeko. Gehienek konpost hori etxerako erabiliko dute, balkoietan edo terrazetan dituzten landareetan jartzeko. Bahetze horretan, gainera, 500 litro material egituratzaile atera genituen, eta kutxatan
gorde genuen, geroago berriro erabiltzeko.
Atera genuen gainerako konposta, 1.830 litro,
inguru horretako lau baratzezainek eraman zuten, beren baratzeak ongarritzeko.
Mila esker denoi parte hartzeagatik, bereziki Julen Mendigureni, gune honetan partehartzea bizirik edukitzeari bere burua osorik emateagatik.
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