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KONPOSTAJEARI LOTUTAKO BELDU-

RRAK  
KARRASKARIAK 

Ko postajeare  esperie tziak i il ide luzea adu 
ere Iruñerria , egu  orai dik ere ideia okerrak 
e tzute  dira, adi idez, karraskariak egotea era-
gite  duela.  
 

)e aiteta , karraskariak akarkako ko post-

o tzietaik edo auzoko ko postajerako gu eetaik 
gertu i il daitezke, lorategie , soroe  eta a tzeko to-
kie  i gurueta  izi aiira.  
 

It ura atea , ko post-o tzia leku ezi  ho ea litzateke 
a esa hartzeko, it ita egote  aita, elikagaia aitago 

eta ola aiteko segurtasu a e ate  aitu.   

 

Bai a eskuarki pertso ak i iltzeak hare  i gu-
rua , ateriala ahaste  aritzeak eta o tziare  

ar ea  ego  daitezkee  te peratura eroek 
ekartze  dute a i alia horiek ihes egitea.  
 

Karraskariak agertzeko joera ha die a dute  i gurue-
ta  soroak, i ai-i il idee  i guruak, et aldee  i gu-
ruak…  ko post-o tzia etalezko sare ate  gai ea  
jar daiteke, hartara, lurpeko galerie  idez karraskariei 
igarotzea eragozteko.  

KONPOSTA EGITEA HONDAKINAK 
ERALDAT)EA BAINO )ERBAIT GEHIAGO BAITA 

 

Eki e  ho e  idez, ko postajea ultzatu eta fa iliak 
eta taldeak egite  jarraitzera oi atu ahi dira.  
 

Ko post o e a egite  saiatze  agara, ko tuz 
egi go dugu prozesua, egoki ereiziko dugu 
frakzioetako akoitza eta, azke  atea , 
ho daki ak zuze  kudeatze  lagu tze  ariko 
gara.  
 

Lehe iziko edizioa  ez ezala, igarre  ho eta  
sariketa Iruñerriko )er itzuak sozietateak a tolatu du, 
eta, hortaz, sozietateare  esparrua  parte hartze  
dute  pertso e tzat da.  
 

Etxea  ko posta egite  aritze  dire  fa iliez gai , 
auzoko ko postajeko gu eek ere parte har dezakete, 

akoitzeko olu tario atek ordezkatuta. Beste alde 
ateik, lehiaketa ez dago ugatuta Ma ko u itateak 

utzitako ko post-o tziak era iltze  dituzte  
pertso etara akarrik, eta, eraz, ko posta 
autogesioare  idez egite  ada ere iza go da parte 
hartzeko aukera, et eko ko post-o tzieki .  
Baratzerako edo lorategirako ko posta ateratzeko 
zoria  azaudete, go e datze  dizuegu egu  

atzueta  atzeratzea ateratze hori, ehi  lehiaketa  

ize a e a da, tek ikariak lagi a zuze ea  ateratzera 
joa  arte.  
Ko post akoitzari aurreiazko a alisi tek iko at 
egi go zaio, eta o e ei, la orategiko a alisia.  
 

Ez da akarrik ko posta aloratze , aita 
prozesua  eragi a dute  gai erako faktoreak  
ere ekarpe ak, a eiua, eta . .  

Lehiaketaren inaugurazioa Mendebaldeko auzoko konpostajerako 
gunean. David Ca pión Manko unitateko lehendakaria , Beatriz 
Yaben konpostajeko teknikaria  eta Henri ue Herranz 
konpostajeko boluntarioa . 
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Fruta-eulien kopurua handitu da 
Drosophila melanogaster  

 

Neguare  a aiera  eta uda erriare  hasiera , 
ko post-o tzi atzueta  euli txiki atzuk aurkitu 
ditugu ho daki e  gai ea  jira iraka hega  
egite .  
 

Hori ko post-gu eeta  eta et eko ko post-o tzieta  
gertatze  da. Eta ohikoa izate  ari da urtero, atez ere 
garai ho eta , ai a EKIDIN DAITEKEEN )ERBAIT 
DA.  
 

Euli horie  prese tzia saihesteko 
gakoa, aik at, ho daki  freskoak 
estaltzea da i auste-ho daki  
txikitueki  edo ko post-o tziko 

aterialareki , eta ai aterial 
freskoare  eta lehorrare  arteko 
oreka zuze a lortzea ere.   

A priori ez da zaila hori egitea, ai a zailagoa izate  da 
auzoko ko postajea  etetzea, ho daki ak era ate  
dituzte  pertso a guziek ez aitute e ate  ota erri 
dituzte  ho daki  freskoak estaltzeko fu tsezko pauso 
hori. 

 

)er ari garen egiten fruta-

euli horiek direla-eta 

Gu e gatazkatsue eta , aurrekoaz gai , 
gai era:   

4 Ho daki ak sako  ahaste  eta 
iraultze  ditugu, ho oge eizatu eta 
hezetasu a a atzeko.   

4 To ikoak ez dire  produktuak 
aplikatze  ditugu potasio- a oia , 
i tsektu gogaikarri hauek ugaritzea 

oteltze  aitute aldi aterako. 
 

)ENBAIT BERRI LABUR  
KONPOSTA ATERA DUGU… 

Ko posta ateratze  aritzeko sasoi agusia  gaude eta 
horregaik atera dugu ko posta auzoko 
ko postajerako gu e haueta .  

Me de aldea 

Otsailea  ko post-ateratzee  t a da hasi ze , gero 
ahetu zire   litro ko post aterata. Ko posta 

egite  aritze  dire  pertso ei a isua e a  zitzaie , 
ko post horre  zai at hartzeko, eta, gai era, 
laru at goiz atea , pertso a at a atze  aritu ze  

o doko aratzea , ko posta atera ze  egu ea  
joaterik iza  ez zute  pertso e tzat. 

Berriogoii — Gar iku deare  kalea  
Mart oa hasi eta erehala a tolatu ge ue  gu e 
ho etako lehe  ateratze-saioa. Oso o duta zegoe  
ko postare   litro atera zire , eta ez ze  ahetu 
ere egi  ehar iza . Pa de ia egoera  ego ik, lehe  
ateratze-saioeta  egite  de  ohiko errui a ezi  iza  
ze  egi  sasoiko la dareak oparitze  dira . 

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

www. p.es 

www. o postae red.org 

www. apa a.go .es 

Edo ola ere, ko posta era sari o a iza  ze , kalitate 
ha dikoa iza  aitze . )azpi at poltsa utzi zire  
gu ea , ertaratzerik iza  ez zute  pertso e tzat.  

Su itza eta Ballariai  

Bi herrieta , parte-hartzaileak erak iza  zire  
ko posta atera zute ak:  litro Su itza  eta  litro 
Ballariai . Laster aratzeeta  era iltzea espero dugu.  

)u iri 
Tokia ehar izateak eta ko posta o duta egoteak 

art oa  ko posta ateratzera ultzatu gi tue . Eta 
e aitza ko post o a iza  ze ,  litro i guru. Atera 
ze are  here a ahetu egi  ze  eta ko postaje-gu e 
ho eta  parte hartze  dute  pertso e  eskura jarri 
ze .   

Sa ta Bize ta Maria — Sa duzelai auzoa 

Beste ehi  ere ko posta atera ze  gu e ho eta , 
art oare  a aiera . Lau ko post-o tzi hustu zire , 

o tze- aila des erdi ea  zeude ak, eta gut ie  
ko postatuta zegoe  ateriala o tziz aldatu ehar 
iza  ze . Guzira, .8  litro atera zire , eta haie  
erdiak ahetu zire . Bertaratu gi e  pertso ak ordu 
erdiko t a de  idez aritu gi e  la ea , koro a irusa 

kutsatzea ekiditeko eharrezkoak dire  segurtasu -

eurriak ete ahal izateko.   
Konpost-ontziak banatu ziren 
martxoan  

 

)e ait hila etea  atere e a  ga e, 
artxoare  4a  prestaku tza 

e ateko eta ko post-o tziak 
a atzeko saioa egi  ge ue . 

Parte-hartzaile gehiago 

Saioare  o dore ,  et e izitzak at egi  
dute et ea  ko posta egiteko 
siste areki . Gogoa  iza  ezazue zue  
agi dura gaudela zala tzak argitzeko. 

Ize -e ateak jasotze  
jarraitze  dugu  
)ue  ize -e ateak jasotze  jarraitze  
dugu, eta este edizio atzuetara joaterik 
iza  ez duzue o  eskaerak ere hor ditugu. 
Beste saio at a tolatze  dugu ea , gure 

erri iza go duzue.  

 NOLA EMAN I)ENA KONPOSTAJEAN? 

IMre  we gu eare  idez edo atal ho eta  
harre a etarako daude  itartekoe  idez. 

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

Boluntarioak, konposta 
ateratzen eta bahetzen, 
Berriogoiin. 
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