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 1. or. 4tik 

Mankomunitateko Auzo 
konpost onenarendako saria 
eskuratu duen konposta 
atera dugu  

 
Irailean, Sanduzelaiko Repáraz Doktorearen kaleko auzoko 
konpostajerako gune gazteari eman zitzaion saria. Gune 
horrek, hain zuzen, 2020aren amaieran hasi zuen jarduna. 
Edonola ere, aitortza Sanduzelai auzoan parte hartzen duten 
pertsona guztiei egin nahi diegu, parte-hartze horri esker 
auzoa auzoko konpostajean erreferentea izatea lortzen 
baitute.  
 
Azaroaren 4an, arratsaldean, parte-hartzaileak eta Mankomunitateko 
auzoko konpostajerako arduradunak elkartu ginen, batetik, konpost 
irabazlea ateratzeko eta, bestetik, merezimendu hori egiaztatzen duen 
plaka kokatzeko. 
 
Ekitaldi horretara, zehazki, 15 bat parte-hartzaile joan ziren, 
ingurukoak eta auzoko beste konpostaje-gune batzuetakoak, Santa 
Bizenta Maria eta Gortari Doktorearen kaleetakoak, Geltokiko 
plazakoak eta Sanduzelai ikastetxe publikoaren ondokoak. Denei 
eskerrak eman zitzaizkien, egiten ari diren lanarengatik eta izaten ari 
diren ardurarengatik, sistema honetan sinesteagatik eta hedatzeko 
borrokatzeagatik.  
 
Denen artean, eta era koordinatuan arituta, 400 bat litro konpost 
ondu zituen konpost-ontzia hustu zen. Hain zuzen, kalitate handikoa 
zen, testura soltekoa, usain atseginekoa eta oso kolore ilunekoa.  
Parte-hartzaile guztiek sasoiko loreak zituzten pare bat loreontzi 
eraman zituzten oparitan.  
 
Lerro hauetatik, era berean, sariketara beren burua aurkeztu zuten 
pertsona guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu: Sanduzelaiko Santa 
Bizenta Maria kaleko eta ikastetxeko guneak, Etxarrikoa, 
Mendebaldekoa eta Oteitza Berriobeitiko komentukoa. Izan ere, 
horiek denek sariketara aurkeztu zuten konposta oso kalitate onekoa 
izan zen. 
 

Lagin irabazlea erabakitzea zaila izan zen, eta 
irabazlea identifikatu zuten irizpide fisiko-kimikoek 
oso alde txikiak erakutsi zituzten auzoko 
konpostajeko gainerako laginekin alderatuta.   

 

Etxeko eta auzoko 
konpostajea 

Auzoko konpostaje-guneari aitortza egiten 

dion plakaren inguruan bildutako pertsona 
batzuen talde-argazkia (irudiaren erdian dago 
plaka).  
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Or. 

Konposta ateratzen hasi aurretik, konposta 

nola dagoen ari da erakusten boluntario bat.  

  

Konposta ateratzea elkarlana da, eta denok 

parte hartzen dugu. 
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Proba gisako esperientzia, 
konpost-ontzi dinamikoa  

 

Konpost-ontzien modelo desberdinen funtzionamendua 
ezagutzeko interesak bultzatuta, Iruñerriko Mankomunitateak 
proba gisako esperientzia bat egin du konpost-ontzi dinamiko 
batekin. Azterlana ACCIONA enpresan egin da, Sarrigurengo 
lantokiko jantokian sorten diren hondakin organikoak beren 
instalazioetan kudeatzeko interesa baitzuen enpresa horrek.  
 
PROBAREN JARRAIPENA  
Esperientzia 2019ko urrian hasi zen, eta 2021eko iraila arte hedatu da. Pandemian 
zehar, esperientzian errutina-aldaketa izan da, telelana nagusitzean, instalazioetan 
hondakin organikoak sortzeari utzi baitzitzaion.    
 

ESPERIENTZIAREN EMAITZAK 
Azterlanaren lehen hilabeteetan, pandemiaren aurrekoetan, lortutako datuak 
nagusiki aintzat hartuta, hau ondoriozta eta adieraz daiteke: 
 

 Lurretik isolatuta egotean, egokia da karraskariak saihesteko. 

 Tenperatura beroak lortzen dira, eta horrek higienizaziorako bidea ematen 
du (+55°C). 

 Konpost-ontziak bi toki ditu: lehenbizi bat betetzen da eta gero bestea. 
Hondakin asko botatzen bada nahiko azkar, ez du denbora ematen lehen 
tokiko konposta guztiz ontzeko, eta, beraz, kasu horretan konpost-ontzi 
lagungarri bat behar da, ontzeko faserako.  

 Ez bada botatzen ongi material egituratzailea, lixibiatuak sortzen dira, 
pixkana lurrera erortzen direnak. Lurra zolatua bada, zikinkeria eta kiratsa 
sor daiteke.  

 Inplikazio pertsonala giltzarria da ongi funtzionatzeko (hondakin 
desegokiak ekiditea, iraultzea, material lehorra botatzea). 

 

 

Konpostajea landa-eremuan 
sustatzeko kanpaina 

 

Iruñerriko Mankomunitatearen helburua da landa-eremuko herritar 
guztiek beren hondakin organikoak autokonpostajearen bidez 
kudeatzea lortzea.  
Hori dela-eta, 200 biztanle baino gutxiagoko herrietan parte-hartzea 
sustatzeko kanpainak egiten hasi da.    
 

ZIZUR ZENDEAN ETA OLTZA ZENDEAN, JADA ETXEKO 
KONPOSTAJEAN PARTE HARTZEN DUTEN 140 FAMILIA.  
Urrian, azaroan eta abenduan, hondakin organikoen kudeaketan parte hartzen ari 

ez ziren etxebizitzetara bisitak egin dira herri hauetan: Oltza, Artazkotz, Asiain, 

Izkue, Izu, Ibero eta Lizasoain (Oltza Zendea), eta Gazolatz, Larraia, Muru-Asterain, 

Sagues eta Zarikiegi (Zizur Zendea).  

350 etxebizitzatara egin dira bisitak, eta hondakinak bereiztea zeinen garrantzitsua 

den gogorarazi da eta bai Mankomunitatearen etxeko konpostajerako sisteman 

parte hartzeko aukera ere. 

Herritar dezenterekin ezin izan gara harremanetan jarri, bisita egitean inor ez 

zegoelako. Kasu horietan, abisua utzi da, interesa dutenak Mankomunitatearekin 

kontaktuan jarri eta parte hartu ahal izateko.  

Bisita egindako familien %6k eman dute izena. Era berean, detektatu da zenbait 

familiak beren hondakin organikoak kudeatzen zituztela jada, autogestioaren bidez

(baratzeetan, abereei edo maskotei jaten ematen...). 
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2019an kokatutako konpost-ontzi dinamikoa. 

22 kg astean 
Hamaiketako eta bazkarieta-
ko hondakinak batez beste 

Pelleta 
Beharrezkoa, hezetasuna 

konpentsatzeko eta karbo-
noa emateko 

Konpost-ontzi dinamikora botatakoak 
ACCIONAko jantokiko hondakin organikoak 

Hilabeteak igarotzea 

55º 

Hastea 

Higienizazioa 
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Konpostajea 

Gazolatzen (Zizur Zendea) eta Izkuen (Oltza Zen-
dea) egin zen kanpaina, besteak beste. Behean, 
kanpainako kartela.  
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Elkarrizketa: Mikel Etxarte, 
Etxeko konpost 
onenarendako hirugarren 
sariduna  

 

Zer eduki behar du konpostak hiru onenen artean gelditzeko? Etxeko 
konpost onenarendako sariaren kategorian hirugarren gelditu denarekin, 
Mikel Etxarterekin, harremanetan jarri gara, konposta egitean dituen 
“trikimailuak” ezagutzeko.  

 

Hirugarren postuan gelditu zinen, Mikel. Konpostajeari buruzko lehiaketa 
batean izena eman duzun lehen aldia izan da? 
Aurreko edizioan ere parte hartu nuen. Finalisten artean sailkatu nintzen, baina 
ez hiru lehenbizikoen artean, orain bezala.  
 

Zer moduzkoa izan da saria? 
Hirugarren postua 150 euro ziren, lorezaintzako materialean edo landetxe 
batean gastatzeko. Herri batean bizi garenez, baratzerako eta lorezaintzarako 
produktuetan gastatzen ari gara.  
Baina niretzat balio handiena duena konposta aztertzea da. Kontuan izan behar 
da medeagarri organiko askotarikoak erabiltzen ditudala. Adibidez, herriko 
zuhaitzen inauste-hondakinak, bizilagunen baten palaxuen inauste-hondakinak, 
eta bai etxeko hondakin organikoak ere.  Haietako askotan ez dakit produktu 
kimikoak edo biozidak erabiltzen ari diren.   
 

Konpostaren itxura eta usaina kontuan hartuta, karbonoaren eta nitrogenoaren 
arteko erlazioa gutxi gorabehera zuzena izango dela pentsatzen dut, baina ona da 
egiaztatzea, nahasketa egokia dela jakiteko. Parte-hartzaileontzat, azterlana 
erabateko luxua da.  
 

Konpost onena egiteko oharrak hartu nahi ditugu, eta zure esperientziatik 
asko ikas dezakegula iruditzen zaigu. Konta iezaguzu zer egiten duzun... 
Daukadan arauetako bat da dena nahiko birrindua botatzea, batez ere baratzeko 
hondakinak.  
Gainera, oro har nahiko materia berde botatzen dudanez, maiz aireztatzen dut. 
Batez ere erdiko aldea, estalkiaren zirritua dagoen tokia, hortik ura sartzen baita 
(hexagono-formako konpost-ontzia da, 1.050 litrokoa) eta hezeago egoten baita. 
Hartara, prozesuan ez da inoiz usainik sortzen eta euliek zailago dute materia 
fresko berdea aurkitzea.  
 

Gai organikoetan, denetik botatzen dut, hezurrak eta arraina izan ezik, horiek 
txakurrak eta katuek jaten baitituzte.  
 
Zatikatzea eta nahastea. Erraza da! Baina ikasten joan behar da eta saiatua 
izan behar da. Zenbat denbora daramazu konposta egiten?   
Egia esateko, aitona-amonen etxera Elkanora bizitzera etorri nintzen lehen 
unetik, duela 20 urte inguru. Metalezko ontzi zulatuekin hasi nintzen, 
aireztatzeko (gaizki egin nuen ez nuelako beheko xafla kendu, sor zitezkeen 
lixibiatuetarako eta ornogabeak sartzeko). Paleten tipikoarekin jarraitu nuen, 
baina aireztatzeko prozesua ez nuen oso ongi kontrolatzen, konposta iraultzen 
banuen ere. Eta 2008an, IMren etxeko konpostajerako kanpainaren berri izan 
nuen eta izena eman nuen. Konpost-ontziaren modeloak prozesu soilagoa eta 
azkarragoa laguntzen du, nahiz eta, hala ere, ongi zaindu behar den konposta 
lortzeko.   
 

Amaitzeko, baduzu anekdotaren bat kontatzeko? 
Udan, konposta bahetu nuen. Hondoan, larba handi zuri batzuk ateratzen zaizkit 
(Scarabaeidae familiakoak), bahetik igarotzen ez direnak. Ontzi batean pilatzen 
ditut, hegazti intsektiboroentzat. Umea egiteko zegoen katu bat nuen orduan, 
eta, antza denez, larbak oso proteikoak dira, denak jan baitzituen eta beste katu 
batengandik defendatzen baitzituen. Eta zin egiten dizuet ez zuela goserik izaten, 
pentsua jaten baitu. Oso bitxia egin zitzaidan animalia-sen hori. 

Mikel Etxarte (ezkerrean) 45 urtekoa, Biologian lizentzia-
duna eta Elkanon bizi dena, saria jasotzen Atarrabiako 
San Andres Errotan. Haren eskuinean, David Campión  
(Mankomunitateko lehendakaria) eta Beatriz Yaben, Man-
komunitateko Etxeko eta Auzoko Konpostajerako Progra-
maren arduraduna. 
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HARREMANETARAKO 

IM:    948 423 242  |  mcp@mcp.es 
Beatriz Yaben:  948 423 836  |  byaben@mcp.es 
Vermican:   659 855 230  |  comp.comarcapamplona@gmail.com 

INTERESEKO LOTURAK 

www.mcp.es 
www.compostaenred.org 
www.miteco.gob.es 

 Nola eman izena konpostajean? 
IMren webgunearen bidez edo atal honetan harremanetarako dauden bitartekoen bidez.  

KONPOSTAJEA KOPURUTAN 

 

Hau konpost pila! 
 

ATERA DENA ETA EGITEKO GELDITZEN DENA  
 

Urteko azken hiruhileko honetan, zenbait tokitan atera dugu konposta. Sanduze-
laiko Repáraz Doktorearen kaleko gune gaztean ez ezik (buletineko lehen artikulu-
an informazio gehiago dago), beste hauetan ere aritu gara: Berriogoitin, Oteitza 
Berriobeitiko komentuan, Sarrigurenen (Europar Batasunaren etorbidea), eta 
Santa Bizenta Maria kaleko gune beterano eta emankorrean, Sanduzelain. 
Laster aurreikusita dago konposta ateratzea Labianon, Sanduzelain (Sanduzelai 
ikastetxe publikoaren ondoko gunea), Mutiloan (Ibaialde) eta abarretan.  
Konposta ateratzeko saioren batean parte hartu nahi baduzu, abisatu. 
 

Composta en Red koordina-
kundearen mintegia:  
data berriak 

 
La Palmako sumendia laba jariatzen hasi ondoren bertan behera utzi behar izan 
zenez, mintegia 2022ko martxoaren 24an eta 25ean egingo da. Konpostari 
buruzko bideoen deialdia ere zabalik dago. Argibide gehiago, webgunean.  
 

 

Etxeko konpostajea,  
prestakuntza-saioak  

 
 

Oltza Zendean eta Zizur Zendean konpostajea sustatzeko kanpainaren ondoren, 
konposta egiten hasteko prestakuntza eta materiala jasotzeko izena emanda zeu-
den familiei deia egin zitzaien azaroaren 24rako, Arazurin. Jardunaldi horiek ga-
rrantzitsuak izaten dira, ongi hasteko eta zalantzak argitzeko. Hartara, 36 etxebizi-
tza batu zitzaizkion konposta egiteko sistemari. 
Espero da 2022aren hasieran beste saio bat egin ahal izatea.  

3.278 282 749 699 

Familia, etxeko konpos-
tajean 

Bisita etxeko konpost-
ontzietara 2021ean 

Familia, auto-
gestioa egiten 

Familia, auzoko konpostajean 

Boluntarioak konposta bahetzen Sarrigure-

nen, Europar Batasunaren etorbideko gunean.  
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Etxeko konpostajea egiten ikasteko presta-

kuntza-saioa, azaroaren 24an egina Arazurin. 
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http://www.mcp.es/tramitar/apuntarse-campana-de-compostaje-domestico
https://www.compostaenred.org/seminarios-de-composta-en-red/10o-seminario-de-composta-en-red-la-palma-2021/

