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IN SITU BIRZIKLATZEA 
MANKOMUNITATEKO LANDA-
EREMUKO BIO-HONDAKIN GUZTIAK   

 
2022ko urtarrilean abian jarri zen landa-eremurako kanpaina, xede 
hauekin:  
 Etxebizitzetako bio-hondakin guztiak kudeatzea, etxeko edo auzoko 

konpostajearen edo autogestioaren bidez.  

 Inauste-lanetako hondakinak birziklatzea, bilketarik gabe, pilatzeko 

eta birrintzeko guneen bidez.  

Bio-hondakinak (sukaldeko, baratzeko, lorategiko, inauste-lanetako hondakin 
organikoak) sortzen diren hondakinen zati handiena dira: sortutako 
hondakinen %42 bio-hondakinak dira.  
Landa-eremuko herriak sakabanatuta egoteak ekartzen du haiek biltzearen 
ingurumen-kostua handia izatea, nagusiki, bilketa-kamioien erregai-
kontsumoarengatik.  
Landa-eremuan, 200 biztanletik beherako herrietan ez dago hondakin 
organikoetarako 5. edukiontzirik (salbuespenen bat kenduta). Herri horietan, 
nork bere konposta egin ohi du, eta, nahiz eta oso sistema erabilia den, 
oraindik ere hondakin organikoak agertu ohi dira gainerakoen frakziorako 
edukiontzian.  
Ezin denean parte hartu etxeko konpostajean -lursailik ez duten 
etxebizitzak, konpost-ontzia kudeatu ezin duten adineko pertsonak, eta 
abar- auzoko konpostajerako guneak jarriko dira, bizilagunek erabiltzeko 
konpost-ontziak edo konpostaje-moduluak dituzten guneak.  
 

Mankomunitatearekin elkarlanean aritu ahal zara, zure herriko 
auzoko konpostajeari jarraipena egitean  

 

JAR ZAITEZ HARREMANETAN, AZKEN ORRIALDEKO TELEFONO-ZENBAKIEN BIDEZ 
 

Beste alde batetik, eremu horretan sortutako inauste-hondakinak 
tratamendu zentralizaturako planta bateraino eramaten ari dira. Pisu 
gutxiko bidaia ugari dira (ia 1.000 bidaia, eta 800 kg bidaiako), eta CO2 
isurpenak eragiten dira, sortzen diren lekuan bertan birrinduz gero ekidin 
ahal izango liratekeenak. Gainera, hala eginda, material egituratzailea 
jartzen da herritarren eskura, etxeko eta auzoko konpost-ontzietarako. 
Argazkian Muru-Asteraingo gunea ikus daiteke. 

Moduluzko konpost-ontziak, zenbait herritan 

kokatuko direnen antzekoak  
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200 BIZTANLETIK BEHERAKO 
UDALERRIAK  

35 udal  
212 biztanle-entitate 

Ekintzekin batera, herritarrei informazioa emate-

ko kanpainak egiten dira. 

ADIOS 
BIURRUN-
OLKOTZ  

GIRGILLAO 
TIEBAS-MURU 
ARTEDERRETA  

ANUE OLTZA ZENDEA  IMOTZ TIRAPU 

ARANGUREN ZIRITZA  ITZA UKAR 

ATETZ ZIZUR  TXULAPAIN  ULTZAMA 

BASABURUA ETXARRI LANTZ UTERGA 

BERASKOAIN  ESTERIBAR LEGARDA EGUESIBAR  

BERRIOBEITI  EZKABARTE 
NOAIN 
(ELORTZIBAR)  

OLLARAN  

BIDAURRETA GALAR ODIETA ZABALTZA 

 GOÑI OLAIBAR  
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Etxeko eta auzoko 
konpostajea 

Or. 

Bizilagunek erabiltzeko konpost-ontziak. 
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2021AREN BERRIKUSPENA 
IM-KO KONPOSTAJEAN  

 
2021ean, Mankomunitateko konpost onenarendako sariketa 
egin zen, etxeko, auzoko eta eskolako konpostajea saritzeko. 
Horrez gain, Iruñerriko landa-eremuan konpostajea sustatzeko 
kanpaina hasi zen; zehazki, Oltza Zendean eta Zizurren. Bete 
alde batetik, Vermican enpresak ibilbidea hasi zuen urte 
horretan, Sistemas Medioambientales enpresaren ordez, 
konpostaje-programari jarraipena egitean.  
 
 

ETXEKO KONPOSTAJEAREN LABURPENA  
2021ean, lau jardunaldi egin genituen konpost-ontziak banatzeko tailerrak 

egiteko, eta, hala, familiei konpostajearen programan parte hartzea 

ahalbidetzeko.  

Herritarrek konpostajearen alde duten interesa 
agerikoa da, etengabe jasotzen baititugu konpost-
ontzien eskaerak.  

 
Baina, era berean, ez jarraitzea erabaki duten etxebizitzen 71 jakinarazpen 
ere jaso genituen. Baja horiek, nagusiki, motibaziorik ezarengatik 
gertatzen dira, baina badira beste arrazoi batzuk ere, adibidez, etxebizitzaz 
aldatzea edo gai organikoetarako edukiontzia erabiltzea.  
Jakingo duzuenez, jarraipena egiten dugu, babesa emateko eta materialak 
ongi zainduta daudela egiaztatzeko. Beren hondakinak era autonomoan 
kudeatzen dituzten etxebizitzekin ere saiatzen gara harremanetan jartzen. 
Denengana iristeko, 387 kontsulta egin ditugu telefonoz eta 348 
etxebizitzatara joan gara. Jarraipen horren ondoren, biltzen ditugun 
datuak aztertuta, ondorioztatu dugu etxebizitzetan egiten duzuen 
konpostajea zuzena dela eta hala jarraitzera animatu nahi zaituztegu.  
 

AUZOKO KONPOSTAJEAREN EMAITZAK  
Iruñerriko toki desberdinetan sakabanatuta dauden 42 konpostaje-
guneren sare batek eratzen du auzoko konpostajerako sistema. Lehenago 
43 ziren, baina urte amaieran izan ziren uholdeek Atarrabian zegoen 
gunea erabat desagerrarazi zuten.  
Etxeko konpostajean bezala, modalitate honetan ere jarraipena egiten 

dugu, ontze-prozesua eta guneen egoera berrikusteko. 

 

Bildutako datuek erakusten dute konposta ez dela 
beti 50 gradutara iristen. Tenperatura horretara ez 
iristeak ontze-prozesu luzeagoa eskatzen du, baina 
emaitza, era berean, kalitateko konposta da.    
 

 
Auzoko konpostajean parte hartzearen emaitza moduan gutxi gorabehera 
13.430 litro konpost atera dira, Mankomunitateak gainbegiratutako 21 
saiotan. Kopuru ona da, zalantzarik gabe.  

FAMILIEN ETA ERAKUN-
DEEN PARTE-HARTZE 
KOPURUAK KUDEAKETA-
MOTA BAKOITZEAN  
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KONPOSTAJEAREN ARLOKO 
ESPERIENTZIAK: PATXI LORENZO  

 
Duela hilabete batzuk Patxi Lorenzoren konpost-ontzia bisitatzen izan 
ginen. Deigarria egin zitzaigun zeinen kontu handiarekin zaintzen zuen 
konposta eta horregatik iruditu zaigu interesgarria berriro deitzea, konta 
diezagun, talde txikian, nola moldatzen den eta baduen trikimailurik. 
Lortuko dugu sekreturik kontatzea?  
 
Denbora asko al da konposta egiten hasi zinetela?  
Bai, uste dut hamar urte edo gehiago izango direla. Mankomunitatearen 
iragarkia ikusi genuen, izena eman eta konpost-ontzia eman ziguten.  
 

Beraz, iragarkia ikusitakoan animatu zineten, baina zergatik erabaki 
zenuten hastea?  
LehenIruñean bizi ginen, baina Olkotzera bizitzera etortzean eta baratzea 

edukitzean, konposta eduki nahi genuen. Gainera, hondakinak murrizteko 

eta birziklatzeko modurik onena da. Zaborrak sortzea ekiditen dugu eta 

hondakinak ongarri bihurtzen dira. Lurrari laguntzen dion material erabilgarri 

bat lortzen dugu. Abantailak besterik ez.  

Bai, hala da, oso konpost ona egiten duzu, pozgarria da. Nola erabiltzen 
duzu?  
Orain dela aste batzuk atera nuen, baratzea prestatzen hasita bainago. 
Konpost-ontziaren behealdea irekitzen dut, eta, kontuz, onduta dagoena 
ateratzen joaten naiz. Goikoa egin gabe dago oraindik, noski. Hori ontzen 
utzi behar da hurrengo aldirako. Horixe egiten dut.  
Baratze txikia denez, konpost-ontzian sortzen dena nahikoa da. Ez dut beste 
ezer erabiltzen, ez kimikorik ez ezer. Bueno, noizbait zaldi-simaurra ekarri 
didate, baina konposta da gehien erabiltzen dudana. Eta lurraren gainetik 
botatzen dut. Gero, lurra aitzurrarekin landu eta landu arituta, ongi nahasten 
da. Beste batzuetan, landareak jartzen baditut, aurrerago, lurraren gainean 
ere pitin bat botatzen diet.  
 

Nola lortzen duzu hain fina ateratzea? Galbahean pasatzen duzu?  
Fina ateratzen da, konpost-ontzira botatzen dudana asko txikitzen dudalako. 
Gainera, zaindu egiten dut, eman zeniguten hagaxkarekin, aireztagailuarekin, 
irauli egiten baitut. Heze egotea ere zaintzen dut, hau toki haizetsua baita 
eta lehortu egiten baita. Beraz, batzuetan ureztatu egiten dut. Ez dago 
trikimailu berezirik.  
 

Egia da ez dela trikimailu berezirik behar, baina gauza hauek ikasi egiten 
dira denborarekin. Gogoan duzu hasi zinenean zerbait deigarria egin 
zitzaizun?  
Denbora asko joan da, baina egia da pixkana ikasten joaten dela, toki batean 
eta bestean galdetzen. Gogoan dut lehen ez nekiela arrautzen oskolak bota 
zitezkeela. Saltzeko loreak zituzten batzuekin hitz egiten, esan zidaten oso 
ona zela, kaltzioa ematen diela lurrari eta landareei. Hortaz, orain arrautzen 
oskolak eta etxeko guztia botatzen dut, mantenugaitan aberatsa izateko.  
 

Zu oso inplikatuta zaude, baina etxeko gainerakoek ere parte hartzen 
dute?  
Etxean emaztea eta biok bizi gara. Biok oso kontzientziatuta gaude, nahiz eta 
ni gehiago arduratzen naizen baratzeaz. Batzuetan, bilobak etortzen 
direnean, erakusten saiatzen naiz, ikusi eta ikasteko. Baina ez dute interes 
gehiegirik erakusten.  
 

Badira konposta egiteak ahalegin handia eskatzen duela pentsatzen 
dutenak, usain txarrak sortzen dituela eta beste aurreiritzi batzuk 
dauzkatenak. Zer esango zenieke?  
Baratzea edo landareak eduki nahi badituzte, arazorik ez edukitzeko, ongi 
edukitzeko ahaleginak merezi du. Baina ongi egin behar da, ez nahasteko. 
Baratzea badute, merezi duela ohartuko dira. 

Argazkian Patxi ageri da. Denbora darama konposta 
egiten. Elkarrizketarako argazki batzuk eskatu dizkio-
gu, eta erreportaje txiki bat bidali digu. Eskerrik asko, 
Patxi! 

Egunetik egunera 
janari-hondarrak 
pilatzen dira 
ontzian. Patxik ongi 
txikituta nahi izaten 
ditu, hobeki 
deskonposatzen 
baitira. 

Konpost-ontzira 
bota eta gero hon-
dakin lehorrekin 
estaltzen dira. Hala, 
geruzak sortzen 
dira, noizean behin 
nahasi egin behar 
direnak. 

Konpostari esker, 
baratzea hazi egiten 
da eta fruitu onak 
ematen ditu. Hon-
doan, hazten hasten 
diren lehen letxugak 
ditugu. 
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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 harremanetara-
ko dauden bideen bitartez. 

KONPOSTAJEA KOPURUTAN 

 

HAU KONPOST PILA! 
 

 

ATERA DENA ETA EGITEKE DAGOENA  
 

Udaberria iristen denean, konpost-eskaera handitu egiten da, eta hori agerian 

gelditzen da orain arte egin diren ateratze guztietan. Aizarotzen (konposta atera 

zen eta big bag zakuetan utzi zen), Labianon, Sanduzelai-ikastetxean, Sanduzelai-

Civivoxen, Sanduzelai-Santa Bizenta Marian, Sarrigurengo gune guztietan, Mende-

baldean eta Belosogoitin aritu gara. Kalkulatzen da 6.000 litro inguru atera direla.  

Nabarmendu behar da otsailean lehenbiziko aldiz atera zela konposta Civivoxeko 
gunean, eta, halakoetan egin ohi duen moduan, Mankomunitateak landare bat 
oparitu zien bertaratu ziren guztiei.  
Aurreikusita dago laster konposta ateratzea Mutiloan (Ibaialde), Olatz-Subitzan, 

Berriobeitin eta Añezkarren.  

Ateratze-saioren batean parte hartu nahi baduzu, esan iezaguzu.  
 
 

ETXEKO KONPOSTAJEA, PRES-
TAKUNTZA-SAIOAK  

 
 

Azken saioa egin zenetik hiru hilabete igaro eta gero, otsailaren 22an jardunaldia 
egin zen. Oraingoan, azken aldian bezala, bi saio egin ziren ondoz ondo, eta guzti-
ra 19 konpost-ontzi eman ziren.  
 
Deialdia egin genuenean, askok jakinarazi ziguten ezin zirela joan hitzordura. 
Erantzun genizuen moduan, ez kezkatu, berriro deituko baitizuegu, taldea sor-
tzeko izen-emate kopuru nahikoa dugunean.  

3.273 36 745 695 

Familia etxeko konpos-

tajean 

Bisita, etxeko konpost-

ontzietara 2022an 

Familia autoges-

tioan 

Familia auzoko kon-

postajean 

Sanduzelain, Civivoxen atzealdeko gunean, 

pertsona gutxi elkartu ginen, baina giroa eta 

konposta kalitate handikoak izan ziren.  

25. ZENBAKIKO BULETINA, 2022KO MARTXOA 

mailto:mcp@mcp.es
mailto:byaben@mcp.es
mailto:ilorea@sistemasmedioambientales.com
http://www.mcp.es/eu/tramitar-eu/etxean-konposta-egitea

