
Iruñerriko Mankomunitatearen esparruan 
sortutako hondakin organikoen kudeaketa 

aldatzen ari da azken urte hauetan. Hain 

interesgarria den lehengai hau baliatzeko 

premiak ekarri zuen 2006an etxeko konpos-
tajearen lehen esperientziei hasiera ematea. 

Geroz k, hamar urte joan dira eta erabiltzai-

leen kopurua, dela etxeko konpostajearena, 

dela auzokoarena, handitzen joan da eten-
gabe.  

 

Horrega k iruditu zaigu interesgarria izan 
zitekeela konpostajeari buruzko informazio 

bule n hau egitea. Hain zuzen ere, bule n 

honen asmoa da harremanetarako, presta-

kuntzarako eta erabiltzaileen arteko truke-
rako bitarteko bat sortzea, modu batera edo 

bestera, Mankomunitatearen barnean kon-

postajearen funtzionamendu onerako elkar-

lanean ari garenontzat, eta, ba k bat, go-
goan izanda auzoko konpostajerako guneek 

ongi funtzionatzeko borondatez aritzen di-

ren pertsona horiek. 
 

Beste alde bate k, uste dugu erabilgarria 

izan daitekeela parte hartzeko plataforma 

gisa. Hartara, nahi dutenek konpostajearen 
arloan dituzten ezagutzak eta esperien-

tziak partekatu ahal izango dituzte, ba-

karka edo taldeka.  

 

Proiektu hau gogokoa izatea es-

pero dugu! 
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2006an eman genion hasiera 
etxebizitzetan konposta egi-

teari. Hasieran Ingurumen 

Ministerioak finantzatutako 

kanpaina izan zena –asmoa 
zen interesa zuten 80 familia 

aurkitzea– urte horretan 

bertan amaitu zen 200dik 

gora konpost-ontzi bana-
tuta. Mankomunitateak ikusi 

zuen herritarrek interesa 

zutela gai horretan, eta on-
dorioz bere gain hartu zuen 

urtero kanpainak egitea. 

Berak kudeatuta, asmoa zen 

hondakin organikoak kudea-
tzeko prak ka iraunkor ho-

netan interesa zuten familiei 

erantzun ahal izatea. 

Urteak joan dira, eta, zorio-
nez, erabiltzaileen kopurua 

etenik gabe joan da handi-

tzen. Hartara, egun, 2.000 
familia inguruk egiten dute 

konposta etxean, eta horrek 

esan nahi du 7.000 lagunek 
baino gehiagok parte har-

tzen dutela. 

2009an auzoko konposta-

jeari ekin genion, gai organi-
koen kudeaketa egokiaren 

beharrarekin sentsibilizatuta 

zeuden pertsonak, baina 

egin ahal izateko lorategirik 
edo baratzerik ez zutenak, 

izan baikenituen gogoan.  

Une honetan, auzoko kon-
postajea egiteko 32 gune 

daude (900 familia daude 

izena emanda gutxi gorabe-

hera), baina, zalantzarik 
gabe, etorkizun hurbilenean 

handitu egingo da kopurua, 

herritarren artean eskaera 

handia dela ohartzen bai-
kara. 

2013. urtearen amaieran 5. 

edukiontzia edo edukiontzi 
marroia ezartzen hasi ginen, 

gai organikoen gaikako bilke-

tarako. Egun, Iruñerriko hiri 
eremu osoan eta aldirietan 

dago kokatuta sistema hori. 

Gai organikoak gaika jaso-

tzeko sistema bat instalatu 
izana aldaketa garrantzitsua 

eta beharrezkoa da, aurreko 

egoerarekiko.  

Une honetan, landa eremua 
gelditzen da gai organikoak 

egoki kudeatzeko sistema-

ren bat kokatzeko. Sinetsita 
gaude kasu horietan etxeko 

eta auzoko konpostajea dela 

aproposena. 

Egungo egoera 

Boluntariotzaren garrantzia 

Lehen bule n honeta k 
berta k eskerrak eman nahi 

dizkizuegu modu batera edo 

bestera eskuzabalki lagun-

tzen duzuen guz oi komuni-
tate proiektu honek behar 

bezala funtzionatzeko, gi-

zarte osorako eta inguru-

menerako abantailak ugari 
bai ra.  

 

                                                                                    

 Auzoko konpostajeko kon-
post-ontziek ongi funtziona-

tzeko, funtsezkoa da gune 

bakoitzeko ardura duen bo-

luntarioak egiten duen lana.  
Lan nagusi hauek izaten ditu:  

- Parte-hartzaileen eta Man-

komunitatearen arteko kon-

taktua izatea. 

- Inguruko bizilagunak parte 

hartzera animatzea. 

- Aldian behin, konpost-

ontzian dagoena nahastea 

eta, beharrezkoa bada, mate-

rial egituratzailea botatzea. 

- Izan litezkeen gorabeheren 

berri ematea: egituratzailerik 

ez dagoela, materialak kal-

teak dituela, konposta atera 

behar dela… jakinaraztea. 
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Auzoko konpostajerako gune 
batzuetan, konpost-ontzien 

ondoan, toki batzuk egokitu 

ziren inauste-hondakinak eta 

baratzeko eta/edo lorate-
giko beste hondakin batzuk 

utzi ahal izateko. Zehazki, 

Labianon, Taxoaren, Subi-

tzan, Eguesen, Añezkarren 

eta Oteitza Berriobei6n ego-

kitu ziren.  

 
Toki horietan, konpost-

ontzietarako beharrezkoa 

izateaz gain baratzeetarako 

oso erabilgarria izan daite-
keen materiala pilatzen joa-

ten da, eta herriko edonoren 

esku egoten da. Zehazki, 

besteak beste, material hori 
erabil daiteke: 

- Nitrogeno, potasio eta 

fosforo ekarpen moduan: 

kasu batzuetan material hori 

ia konpost bihurtuta dago 
edo gure alorrean konpost 

bihurtzen amaitu dezakegu, 

gero baratzea aberasteko 

erabiltzeko. 
- Bigungarria emateko alo-

rrari: gure uzta garatzen ari 

den tokian lurra estaltzean 

datza. Hain zuzen, onure-
tako batzuk hauek dira: nahi 

ez diren belarrak haztea ga-

laraztea, eta, beraz, nabar-
men murriztea baratzeko lan

-zama; lurrari gai organikoa 

ematea; lurraren hezetasu-

nari eustea, eta, hortaz, 
ureztatzeko behar den ur 

kan tatea gutxitzea; tenpe-

ratura aldaketa bor tzeta k 

babestea sustraiak; eta lurra 
higatze k babestea.  

 

Belarra ebakitzea 

Udaberrian, soropilak ebaki-

tzen direla-eta, belar-hondar 
asko sortzen hasten gara. 

Hondar horiek aberatsak 

dira nitrogenoan (funtsezko 

elikagaia landareetarako) 
eta gure lorategian bertan 

erabil dezakegu. 

 

Horretarako, komeni da 
maiz ebakitzea belarra eta 

bildu gabe uztea. Hartara, 

azkar hartuko du lurrak. 
Bildu nahi badugu, berriz, 

bigungarria emateko erabil 

dezakegu, landaresien edo 

beste landare batzuen oina-
rrian; izan ere, hala pixkana 

lurrak hartu egingo baitu eta 

aberastu egingo baita. 

Hondakin berdeak baliatzea 

Fruta-euliaren presentzia 

material egituratzailea era-

bilita. 

 

Gainera, konpostajerako 

guneak gainbegiratzeko ar-
dura dutenak, boluntarioak, 

Mankomunitatea… ardura-

tuko dira neurri bereziak 

hartzeaz, beharrezkoa dela 
iruditzen bazaie: lakioak 

jartzea, ale kopurua gutxi-

tzeko produktu ekologikoren 
bat erabiltzea... 

 
 

 

Udaberriarekin batera, gai-
nera, euli gogaikarriak ager-

tzen dira konpost-ontzietan. 

Drosophila 

Melanogaster da fruta-eulia 
edo ozpin-eulia. 

 

Ugaltze ziklo labur eta era-

ginkorreko intsektua da; izan 
ere, oso azkar bihur baitai-

teke izurrite. 

 
Ezin da ekidin euli horietako-

ren bat konpost-ontzien 

inguruan ibiltzea, baina gehi-

egi ugaltzea saihesteko ga-
rrantzitsua da zenbait gauza 

kontuan hartzea. Esate bate-

rako: 
 
Sukaldeko hondakin organi-

koak estaltzea be6, inauste-

hondakin birrinduak edo 
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UDABERRIAN,  

BEROAREKIN ETA 

HEZETASUNAREKIN, 

FRUTA-EULI  

GOGAIKARRIAK 

AZAL DAITEZKE 

KONPOSTAN,  

BAINA BADA  

KONTROLATZEKO 

MODUA  



Gurekin harremanetan 

jartzeko : 
 

Carlos Garaikoetxea 

682201206 

hirusta@hirusta.com 

www.hirusta.com 

 

mcp@mcp.es 

948 423 242 

 

 

 

Lotura interesgarri 

batzuk : 

 

Www.mcp.es/eu 

Www.compostaenred.org. 

Www.magrama.gob.es 

 

 

 

 

 

IM-REN AUZOKO KON-

POSTAJERAKO GUNEAK  

TOKIA KOP 

AITZAROTZ 2 

ANTSOAIN 1 

AÑEZKAR 1 

ARAZURI 2 

EGUES 1 

ETXAURI 1 

UHARTE 2 

LABIANO 1 

MENDEBALDEA 1 

MUTILOA 5 

OLATZ 1 

OTEITZA 2 

SANDUZELAI 3 

SARRIGUREN 6 

SUBITZA 1 

TAXOARE 1 

ATARRABIA 1 

GUZTIRA 32 

Herritarren parte-hartzea, auzoko konpostajerako guneetan konposta ateratzean, 2015ean 

Auzoko konpostajerako guneak Iruñerriko Mankomunitatearen esparruan 


