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SARRERA1

4 Konpostajearen gida

Naturan, hainbat mikroorganismok,
hau da, bakterio, onddo eta

protozooek, hostoen, belarren, sasien
eta animalia hilen hondar organikoak

deskonposatzen dituzte, eta horrela, lurrean
sartzen diren nutrienteak berriz ere erabilgarri

egotea ahalbidetzen dute.
Batez beste, Arabako Lautadako Kuadrillako biztanle bakoitzak
errefusaren 260 kilogramo hondakin sortzen ditu urtean, eta
horietatik gutxi gorabehera %  50 konposta egiteko
aprobetxatu ditzakegun hondakin organikoak dira
(baratzekoak eta lorategikoak barne hartu gabe). Horrela,
materia organikoaren kudeaketa lekuan bertan egiten da, hura
biltzeko kamioien joan-etorria eta ondorengo tratamendua
saihestuz.  
Konpostatzea zera da, sukaldeko, baratzeko edo lorategiko
hondakin organikoak konpost bihurtzea, hau da, nutriente eta
mineraletan aberatsa den substantzia organiko bihurtzea.
Naturan gertatzen den eta humusa (lurren kalitatearen eta
emankortasunaren erantzule) sortzen duen deskonposizio-
prozesua errepikatzen dugu, baina modu azkarragoan.

Materia
organikoaren

zikloa eta haren
aprobetxamendua

Hondakin
organikoak

Konpostagailua

Konposta

Baratza
/lorategia



Etxeko konpostajea zera da,
gure etxe, lorategi, baratze
edo antzekoan hondakin
organikoen kantitate txiki
batekin konposta egitea. Gure
hondakinak sortzen diren
lekuan bertan aprobetxatzea
ahalbidetzen du, garraio-kostu
gehigarririk eta kostu
ekonomikorik eta ingurumen-
kosturik gabe.
Beraz, emaitza kalitate bikaina
duen ongarri naturala da,
baratzearen edo lorategiaren
zikloa ixten duena
landareentzako nutrienteak
berreskuratuz.

Auzo konpostean, pertsona
kopuru handi batek konpost-
ontzi baten edo batzuen
erabilera partekatzen du.
Adibidez, auzo-elkarteak,
zaharren egoitzak, ospitaleak
eta abar. Konpost-ontzia
kokatzeko espazio nahikoa ez
duten etxeentzako irtenbidea
da.
Gaur egun auzo konposteko
26 gune daude Arabako
Lautadan, eta 2019rako beste
4 gune instalatzea dago
aurreikusita.

Konpost-ontzi komunitario
berezi hauetan oiloek ontzi
batzuetan uzten diren
hondakin organikoak jaten
dituzte, hondakinak nahasiz
eta bertan kaka eginez, eta
horrela konpostaje-prozesuan
laguntzen dute.
Oilategiak hainbat familiaren
artean kudeatzen dituzte, eta
egunero sukaldeko hondakin
organikoak eta baratze eta
lorategiko hondar berdeak
eramaten dituzte, oiloen eta
bertako mikrofaunaren
elikagai bihurtuz. Horren
truke, oiloek jartzen dituzten
arrautzak eskuratzen dituzte. 
Kuadrillan hegazti-
konpostajeko bi gune ditugu
Araian eta gune bat Burgelun.

Konpostajea Arabako
Lautadako Kuadrillan

Etxeko konpostajea Auzo konposta Hegazti-konpostajea
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ETXEKO KONPOSTAJEA2

6 Konpostajearen gida

Zer konpostatu dezakegu?
Soilik materia organikoa konpostatu daiteke eta kontuz ibili behar da hondakin organiko jakin
batzuekin, kantitate handitan gaineratzen baditugu arazoak sor ditzaketelako, deskonposatzeko
denbora gehiago behar baitute.

Bai

Kontuz

Barazki- eta fruta-hondarrak,
pasta eta arroza

Hezurrak, arrain-hezurrak eta
itsaski-oskol birrinduak

Soropil-zatiak eta belar txarrak
zatituta

Baratzeko uztaren hondar
birrinduak/zatituak

Kafe-hondarrak eta infusio-poltsak

Arrautza-oskola, esnekiak

Zerrautsa kantitate txikitan

Sukaldeko paper-kantitate txikiak,
arrautzontziak eta komuneko
paperaren tutu zatituak

Belar luze zatitua

Hostoak, loreak eta adar txikiak

Animalien gorozkiak, txakurrenak
eta katuenak izan ezik

Zuhaitz-adarrak eta pinaburuak,
aldez aurretik birrinduak

ETXEA LORATEGIA

Haragi- eta arrain-hondarrak

Ez Barbakoako ikatzaren eta
egurraren errautsak

Ekorketa-hondarrak eta
hautsa

Tratatutako zura

Beira, metala, plastikoak
eta brikak

Papera eta kartoia
tintarekin

Pinturak, esmalteak eta
produktu kimikoak

Olio mineralak

Pilak, bonbillak eta
sendagaiak
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Non ipini behar da
konpost-ontzia?

Eguzkia eta itzala

Zuzenean lur gainean

Irisgarria

Gomendatzen da
konpost-ontzia hosto
erorkorreko zuhaitz baten
azpian ipintzea, udan
itzala emango diolako eta
neguan eguzkiak joko
diolako, eta hori
lagungarria izango da
nahasketak urte osoan
zehar tenperatura
uniformeagoa izan dezan.

Konpost-ontziak
zuzenean lur gainean
egon behar du, ez
zoladuraren gainean,
konpostaje-prozesuan
laguntzen diguten
mikroorganismoak ugaritu
ahal izateko.

Etxetik hurbil dauden eta
irisgarriak diren lekuak
gomendatzen dira,
adibidez bide batetik
hurbil, konpost-ontzira
iristea deserosoa izan ez
dadin.

Konpostaje-prozesua

Egituratzailearen geruza prestatzea

Material egituratzailea funtsezkoa da konpostaje-prozesu on
bat lortzeko. Bere funtzioa ez da soilik konpost-ontzian
tenperatura egokia mantentzea, izan ere, bere izenak dioen
bezala, nahasketari egitura ere ematen baitio. Material
egituratzaile gisa inausitako adar birrinduen hondarrak, hosto
eta belar lehorrak, txirbilak eta abar erabil daitezke. Konpost-
ontziaren oinarrian material lehor edo egituratzaileko 5-10
zentimetroko geruza bat ipintzen da.

1. Prestaketa

Kalkulatzen da etxeko
konpostajearen prozesuak
sei/bederatzi hilabete beharko dituela,
urteko zein sasoitan gauden kontuan
izanik.
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Konpostajea

Konpost-ontzian lurzoruaren bitartez sartu
diren mikroorganismoak (bakterioak eta
onddoak) eta organismo txikiak (zizareak eta
kakalardoak) materia organikoaren
degradazioaren erantzule izango dira, hau da,
prozesuko “langileak” izango dira. Jarduera
horrek 70-75°C inguruko tenperaturak sortzen
ditu, baina etxeko konpostajean zaila da hain
tenperatura altuetara iristea.

Prozesuari laguntzeko…
Goiko geruza iraultzea (gehienez ere 20 zentimetroko sakoneran) hilean behin
edo bitan, nahasketa homogeneizatu, aireztatu eta tenperatura berdintzeko.

Hezetasun handiegia kontrolatzea material egituratzailea gaineratuz eta/edo
ureztatzea oso lehor daudela ikusten bada.

Konpost-ontziaren barnean uzten joan diren
hondakin-geruzek deskonposizio-fase
desberdinak dituzte, helduagoak izanik
oinarritik hurbilago dauden heinean.
Konpostaren heltze-maila ikusteko kantitate
txiki bat atera daiteke konpost-ontziaren
behealdeko irekiduratik.
Konposta heldua eta erabiltzeko prest egongo
da abiapuntuko materialak ez ditugunean
bereizten. Ez du usain txarrik izan behar, kolore
iluna izango du, granulometria soltea (ez da
tantarik erortzen eta ez da desegiten), eta
hezetasun txikia izango du. Ongarri gisa erabili
aurretik bahetu egin behar da, deskonposizio
motela duten materialak banantzeko, adibidez
pinaburuak, adarrak edo hezurrak. Azken
horiek konpost-ontzian utzi daitezke berriz ere
material egituratzaile gisa.

Konpost helduaren zati bat
baztertu eta erabil ezazu
oinarrizko geruza gisa prozesua
berriz ere hasteko eta
azeleratzeko. Material lodienak
egituratzaile gisa erabil daitezke.

Materialak uztea 

Konpost-ontzian material hezeen eta lehorren
geruzak txandakatzen dira. Lehen geruza
material egituratzailearekin egingo da eta
gainean etxeko hondakin zatituekin eta
lorategiko hondar txikiekin 15 zentimetroko
geruzak gaineratuko ditugu, ondoren material
lehorrarekin estaliz. Kalitate oneko konposta
lortzeko ezinbestekoa da material lehor eta
hezeen arteko proportzio egokia ipintzea.
Hondakin organikoak ezin dira poltsatan utzi
konpost-ontzian, ontziak aireztatzea oztopatuko
lukeelako eta baldintzak anaerobikoak izango
litzatekeelako.

2. Martxan jartzea 3. Ateratzea eta bahetzea

k
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AUZO KONPOSTA13

Hondakin
organikoak ezin dira
poltsatan utzi
konpost-ontzian.

Ateratzea

Materiala heldu denean aterako
da. 
Ekarpen handiko guneetan
konposta ateratzeko maiztasuna
handiagoa izango da. Aldiz,
ekarpen txikiagoko guneetako
ateratzeak ez dira horren
ohikoak izango, gaiak gutxinaka
botatzean denbora gehiago
baitute deskonposatzeko.
Konpostagailu denak betetzean
eta material gehiago uzteko
espaziorik ez dagoenean,
material zaharrena duen
konpostagailua hustuko da.

Kokapena

Gune horiek komunak eta
inguruko familiak erraz iristeko
modukoak diren lekuetan
ipiniko dira.

Mantentzea

Mantentze-lan bat dagoen
arren, konpostajea denon
lankidetza behar duen parte-
hartze prozesu bat da.
Ezinbestekoa da egituratzailea
erabiltzea materia organikoa
uzten den bakoitzean, eta
aireztagailua erabiltzea
trinkotu dadin saihesteko.

Bi sistemak, etxeko konposta eta auzo konposta, antzekoak dira martxan jartzeari, ateratzeari eta
bahetzeari dagokionez. Mota honetako zalantzetarako, aipatutako atalak kontsultatzea aholkatzen
da.
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Konposta ez da lurra, itxura hori badu ere. Konposatu organiko eta mineralen nahasketa aberats
eta kontzentratua da. Ezaugarri horiei esker, zuzengarri gisa edo ongarri gisa erabil dezakegu.

Konposta erregularki erabiltzeak lurraren egitura hobetzen laguntzen du. Lur mota
desberdinak zuzentzeko erabil daiteke, ura eta nutrienteak geruza sakonenetan galdu
daitezen saihestuz. Gainera, lurraren higadura murrizten du eta mikroorganismoen jarduera
sustatzen du, emankortasuna eta landare-garapena bultzatuz.

Granulometria
uniformea, kolore iluna
eta lur-usain atsegina
ditu.
Edozein motatako
lurretan erabil daiteke.

ZUZENGARRI GISA

KONPOST HELDUA

Lurrari materia organikoa eta landareentzako funtsezkoak diren elementu mineralak ematen
dizkio, horiek pixkanaka askatuz eta elikagai-erreserba garrantzitsua eratuz.
Ongarri ez-berriztagarrien (adibidez petrolioa edo gas naturala) osagarri da, haien fabrikazio-
prozesuak kutsagarriak baitira.

ONGARRI GISA

Zati handiak ditu (adar-
zatiak, hezurrak,
azalak).
Baratzerako erabil
daiteke.

KONPOST ERDI-HELDUA
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Konpost kantitate txikiak gaineratuta udazkenean edo erein eta
landatu baino bi hilabete lehenago (1-3 kg/m2).

Lurrarekin nahasita gaineratuta barazkiak hazten diren garaian.

Oinarri gisa, ereitean edo lekualdatzean (1kg/m2).

Urteko edozein unetan, konpost helduko 2 edo 3 zentimetroko
geruza bat jarrita loreen inguruan, belar txarrak kontrolatzen
ditu eta hezetasuna mantentzen du.

Lehen aldiz ereiteko,  3-5 kg/m2-ko konpost-geruza bat, eta hori
lurrarekin nahastea 15 zentimetroko sakoneraraino.

Udaberrian/udan, 1kg/m2 gaineratu.

Sustraitutako soropilak geruza fin bat botata eta arrastelua
arinki pasatuta ongarritzen dira.

Ongarria loreontzietarako

Konpost-tea, ureztatzeko: oihalezko zaku batean sartutako kg 1
konpost 3/4 litro uretan diluitu. Gau osoan bere horretan utzi.
Irabiatu eta erabili..

KONPOSTA ERABILI DEZAKEGU

Baratzean

Lorategian

Soropilean

Etxean
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Konpostaje-prozesuan hondakin lehor eta hezeen proportzioa kontrolatzeak arazorik gehienak
saihesten ditu. Ondorengo taula oso interesgarria da:

Zati handiak baratzean/lorategian

Materialaren tenperatura baxua, bolumen
txikia duelako

Birrindu

Nahasketa lehorra, hezetasunik ez duelako

Onddoen edo perretxiko txikien geruza zuri
txiki bat edukitzea

Material gehiago gaineratzen jarraitu edota
estali

Ura gaineratu iraultzen den bitartean

Irauli eta material lehorra edo egituratzailea
gaineratu

Material hezea gaineratu (sukaldeko hondarrak)

Hezetasun handiegia eta amoniako-
usaina/ustel-usaina

Irauli

Karraskariak egotea Konpost-ontzia etengabe erabiltzea eta
oinarrian metalezko hesi bat ipintzea

ARAZOAK KONPONBIDEAK

Ez da prozesurako arazotzat jotzen

Konpostak metatzeko/egiteko denbora
asko behar izatea

Eulien presentzia

Inurrien presentzia

Lasai hartzea, denbora behar duen
prozesu bat da

Hondakinak estaltzea

Busti eta mugitu, konposta lehor dagoela
adieraz dezake

EGOERA KONPONBIDEAK


