2017KO ABENDUKO BULETINA

LEHEN KONPOST-ATERATZEA BALLARIAINEN
Joan den urriaren 7an, 20 bat lagun elkartu ginen Ballariaingo
gunean, auzoko konpostajerako eremuko konposta lehen aldiz
ateratzeko. Gune hori, zehazki, 2016ko ekainean abiarazi zen.
Ballariaingo familia gehienek parte hartzen dute auzoko
konpostajean, eta konposta ateratzeko saiora izena emanda
dauden ia guz ak joan ziren.
Konpost-ateratzea oso ongi joan zen, parte hartzen duten familien
artean banatzeko 144 litro konpost ateratzeaz gain, hainbat
zalantzari erantzuteko aukera ere izan baitzen, besteak beste, zein
hondakin bota behar diren, konposta nola aireztatu behar den, ura
bota behar den eta abar argitzeko. Azken batean, lan ona egin zen
Konposta atera aurre k, azalpenak ematen
eta horrek ekarriko du hurrengo aldian ateratzen den konposta are
hobea izatea, pi n bat lehorra baitzegoen.
Saioa amaitzeko, herriko elkartean aperi boa eskaini zen, eta, oso giro atsegin eta lasaian, egindako lanaz
aritu ginen hizketan.

Ballariainen konposta ateratzeko saioaren

EDUKIA
Lehen konpost-ateratzea Ballariainen
Konpostajea Ar ka Berriko eta Berriogoi ko baratzeetan
Berriobei ko Zendea, sendo konpostajearen alde
Etxeko eta auzoko konpostajeari buruzko 7. mintegia, Hernanin
Eskala txikiko konpostajeari buruzko ikerketa zien ﬁkoaren aurrerabideak
Berri laburrak, kontaktuak, lotura interesgarriak
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KONPOSTAJEA ARTIKA BERRIKO ETA BERRIOGOITIKO BARATZEETAN
Ekainean, auzoko baratzeak dituzten bi gune abiarazi
ziren, bata Ar ka Berrian eta bestea Berriogoi n,
Berriobei ko Udalak bi herri horietan erabiltzen ez ziren bi
udal eremu egokitu eta gero. Geroz k, parte-hartzaileek
hondakin organikoak gune horietako konpost-ontzietara
botatzen dituzte. Urrian, hilabete batzuk erabiltzen aritu
ondoren, deialdi bat egin zen guneetako bakoitzerako,
parte hartzen dutenek dituzten zalantzak argitzeko.
Bi saioetan giroa ezin hobea izan zen: baratzezainen
ilusioa, laguntasuna, lurrak ematen dizkigun baliabideak
erabiltzen eta gero hondakin moduan gelditzen dena
konpost bihurtzen ikasteko gogoa… eta jateko aukera izan
genuen gaztainen zaporea elkarrekin nahasi ziren. Izan
ere,
baratzeen
erabiltzaile
batek,
baratzezain
eskarmentudun batek, adeitasunez eman zizkigun
gaztainak.

Konposta egiteko gunea, Berriogoi ko baratzeetan

Ar ka Berriko baratzeak

BERRIOBEITIKO ZENDEA, SENDO KONPOSTAJEAREN ALDE
KONPOSTAJERAKO GUNE BERRIAK LARRAGETAN ETA BERRIOBEITIN
Azken hiruhileko honetan, 2 gune inauguratu dira
Berriobei ko Zendean, zehazki, Larragetan eta
Berriobei n.
Biak ala biak azaroaren 25ean inauguratu ziren. Egun
horretarako, deia egin zitzaien interesa zuten
herritarrei eta ekitaldi xume bat egin zen, auzoko
konpostajerako gune batek nola funtzionatzen duen
eta zein hondakin bota daitezkeen azaltzeko.

Auzoko konpostajerako gunearen inaugurazioa Larragetan

BERRIOBEITIKO ZENDEAREN PARTE-HARTZEA KONPOSTAJEAN

Etxeko konpostajea: 149 FAMILIA
Auzoko konpostajea: 118 FAMILIA (Oteitza, Añezkar, Ballariain, Larrageta, Berriobeitey Berriogoi )
Bule&n honen bidez eskerrak eman nahi dizkiegu, bai konpostajean parte hartzen duten
herritar guz&ei, bai eta Udalari ere, herritarren artean sustatzeaga&k.
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ETXEKO ETA AUZOKO KONPOSTAJEARI BURUZKO 7. MINTEGIA, HERNANIN
Joan den urriaren 19an eta 20an, Hernanin, etxeko eta auzoko
konpostajeari buruzko 7. mintegia egin zen, Composta en Red
sareak antolatuta. Mintegiaren gai nagusia hau izan zen:
konpostajearen eginkizuna ekonomia zirkularrean. Hori dela-eta,
tokiko proiektu batzuk aurkeztu ziren, Espainiako zenbait lekutan
gauzatuak eta ekonomia zirkularraren printzipioetan oinarrituak.
Aukera eman zen erakunde desberdinek arazoak batera jartzeko,
eta abar.
Proiektu horiez gain, konpostajearekin lotura duten unibertsitate
mailako bi azterlan aurkeztu ziren mintegian:




“Del estudio de la compostera al desa>o de una red de
compostaje local” (Konpost-ontziaren azterketa k tokiko
konpostajerako sare baten erronkara). Universidad
Nacional de Río Negro (Argen na). Juan Pablo Arrigoni.
 “Avances en inves gación cienEﬁca sobre compostaje a
pequeña escala” (Eskala txikiko konpostajeari buruzko
ikerketa zien ﬁkoaren aurrerabideak). Nafarroako
Unibertsitate Publikoa. Francesco Storino.

Composta en Red sareko zuzendaritza
batzordeko kideak, mintegia egin zen tokian,
Hernanin

ESKALA TXIKIKO KONPOSTAJEARI BURUZKO IKERKETA ZIENTIFIKOAREN AURRERABIDEAK
Francesco Storino NUPeko doktoreak, “Compostaje descentralizado de residuos orgánicos domiciliarios a
pequeña escala” (Etxebizitzetako hondakin organikoen konpostaje deszentralizatua eskala txikian) doktore
tesian, konposta egiteko teknikak aztertu ditu etxebizitzen edo auzoen eskalan, eta biohondakinak
kudeatzeko tresna iraunkorrak direla ondorioztatu du.
Ikertu dituen alderdi guz en artean, hauek nabarmendu daitezke:







Hondakinak botatzen ziren bakoitzean material organikoaren maiztasun eta kan tate desberdinak alderatu
ziren. "Tenperatura garapen handiagoa eta mikrobio jardun handiagoa ikusi zen konposta egitean,
botatako hondakinak handiagoak zirenean", adierazi zuen Storinok.
Haragi elikagaiak botatzearen eraginak: tenperatura handitu egin zen prozesuan, eta, hartara, konpostaren
umotasuna eta humiﬁkazio maila hobetu zen, nega boki eragin gabe beste parametro batzuei.
Lau egituratzaileren ezaugarriak (hiru landare-egituratzaile eta mea-egituratzaile bat): inauste-hondakin
birrinduak izan ziren konpost hobea eta prozesuaren garapen hobea bermatu zutenak. Era berean, frogatu
zen hondakin horiek ez direla metal astunen iturri esanguratsua etxeko edo auzoko konpostajean.
Haziak ernamuintzea: etxeko konpost-ontziak haziak ernamuintzea kontrolatzeko gai dira, baldin eta
iraulketa nahikoak egiten badira.

Sortutako konpostaren kalitate handia egiaztatu zuen Francesco Storinok, eta, horrez gain, ikusi zuen sistemak lortu
zuela era askiesgarrian murriztea hondakin organikoen kan&tate nabarmena, ekonomiari, ingurumenari eta
gizarteari onurak ekarrita, gainera.

Argibide gehiago nahi izanez gero, Composta en Red sarearen webgunera jo daiteke.
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ZENBAIT BERRI LABUR
KONPOST-ATERATZEA UHARTEKO PÉREZ GOYENAKO GUNEAN
Joan den irailaren 27an, 10 bat lagun elkartu ginen
Uharteko Pérez Goyenako gunean, hiru konpost-ontzita k
konposta ateratzeko, gunean aldaketak egin behar
baitziren. Izan ere, gunea berkokatu egin behar zen
(zegoen toki k 50 metrotara, edukiontzieta k hurbilago
geldituta) eta berrantolatu, herrian bosgarren edukiontzia
jarri izanaren ondorioz erabilera gutxitu baita. Guz ra, 618
litro konpost atera eta bertaratutakoen artean banatu
ziren. Ilusio handiz eraman zuten, etxean erabiltzeko
(baratzea terrazan).

ZERBAIT DESBERDINA... VIDEOCOMPOSTA LEHIAKETA!
Hernaniko 7. mintegian, gainera, VIDEOCOMPOSTA egin zen, konpostaje deszentralizatuaren
gaineko bideoen eta ﬁlm laburren lehiaketa. Hauek izan ziren irabazleak:


Kategoria “didak ko-informa boko” bideo onena: IES Montejicar (Granada), “Composta, abona tu futuro”
lanarenga k.



“Egile ﬁlm laburraren” kategoriako bideo onena: Excalibur Producciones, “La zanahoria compostada”
lanarenga k.



“Ikus-entzuleen sariaren” kategoriako bideo onena: www.tekieroverde.es, “Compostaje aeróbico
controlado” lanarenga k.

Bideo horiek eta gainerako parte-hartzaileenak lotura honetan ikus daitezke:
hNp://www.compostaenred.org/videocomposta/

HARREMANETAN JARTZEKO
IM:
948 423 242 | mcp@mcp.es
Beatriz Yaben: 948 423 197 | byaben@mcp.es
Ibane Lorea: 948 591 119 | ilorea@sistemasmedioambientales.com
LOTURA INTERESGARRI BATZUK
www.mcp.es
www.compostaenred.org
www.compostaenred.org/seminarios/seminario-de-hernarni-2017/
www.mapama.gob.es

PARTE HARTZEN DUTEN FAMILIIAK (2017/12/29)
Etxeko konpostajean
Auzoko konpostajean
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