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1. ZER DA KONPOSTA?
Konpostajea naturan gertatzen den prozesua da, materia organikoa birziklatu,
eraldatu egiten da, lur bihurtzen da, naturaren zikloa itxiz. Eraldaketa biologiko
honen bitartez, materia organikoa konpost bihurtzen da.
Konpost hau nekazaritzarako eta lorezaintzarako ongarri gisa erabiltzen da.
Eraldaketa hau mikroorganismoek (onddo, bakteria, etab.) eta lurzoruko faunak
(zizare, barraskilo, etab.) eragiten dute, egoera aerobioan, hau da,
oxigenoarekin.
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2. KONPOSTAREN ONURAK
Konpostajea etxean egiteak hainbat onura eskaintzen digu guztioi:
Zabortegietara doan materia organikoa %40-50ean murrizten da.
Ongarri ez-organikoen erabilera gutxitu egiten da, konpostak hauek ordezkatzen baititu.
Konpostak bere baitan ura gordetzeko duen ahalmenari esker, ur gutxiago beharko dugu
ureztatzerakoan.
Landareen garapenerako beharrezko elikagaiak ematen ditu modu naturalean. Barazki
osasuntsuak lortuko ditugu eta gure lorategia edertu.
Hondakinak sortutako tokian bertan kudeatzean garraioaren kostua murrizten da, klimaaldaketa eragiten duten isurketak gutxitzen dira eta hondakinak ondo kudeatzearen
garrantziaz jabetzen laguntzen digu.

3. KONPOSTATZE PROZESUAREN FASEAK
1. FASEA: DESKONPOSIZIOA
Mikrobio jarduera altua: Onddo eta bakteriek metatutako materiala eraldatzen lan
egiten dute.
Hauen jarduerak 20oC eta 70oC arteko tenperatura altuak sortzen dituzte.
Konpostagailu txikietan zaila da tenperatura oso altuak lortzea, material geruza
txikiak izatean.
Ur-lurrina ateratzen da nahasten dugunean.
2. FASEA: HELTZEA
Ez da berotasunik sortzen.
Hainbat intsektu ageri dira, materia
organikoa egonkortzen dute, azken
hondarrak txikituz.
Heltzea giro-tenperaturaren araberako da.
Materia organikoa konpost edo ongarri
bihurtzea:
o udan laburragoa da (3 hilabete)
o neguan luzeagoa (6 hilabete)

4. INTSEKTUAK
Konpostagailuan ez dugu inoiz aurkituko baratzeetan aurkitu ezin den intsekturik.
Ez dira konpostagailutik ateratzen, bertan bizitzeko baldintza ezin hobeak baitituzte
Landare zorrien eta zomorro izurriei aurre egiten lagundu diezaiekete.
Intsektu ohikoenak:
Inurriak: ziurrenik habia egingo dute. Batzuetan hezetasun faltaren adierazle dira.
Euliak: hauek desagertarazteko hainbat gomendio emango ditugu.
Bareak: materia berdeak erakartzen ditu, lorategiko gainerako landareak jatea
saihestuz.
Euli-larbak: Ez dira kaltegarriak. Nahasketa orekatu baten faltaren adierazle dira
Labezomorroak:
kiribiltzen direnak konposta egina dagoela adierazten dute
kiribiltzen ez direnak konposta oraindik prest ez dagoela adierazten dute
Baratzeko kakalardoak: konpost ezin hobearen seinale dira
Ipurtsardeak (tijereta): Presentzia onuragarria da, beste intsektuen presentzia
erregulatzen dute (harrapariak dira-eta)

Intsekturik gabe ez dugu ongarririk edukiko!!!
Konpostaren kalitate ona bertan dagoen mikrofaunaren araberakoa da

5. ZERK BALDINTZATZEN DU KONPOSTATZE PROZESUA?
Materia organikoa deskonposatzeko ardura nagusia dutenak mikroorganismoak
dira, eta horiek, bizitzeko eta konpostatze prozesua garatzeko, baldintza ezin
hobeak behar dituzte. Hemen bete beharreko baldintza nagusiak:

Oxigenoa (%15-21)
Hezetasuna (%45-55)
Tenperatura (45 eta 65ºC)
Konpostatzeko materialaren neurria
Materia hezea eta lehorraren arteko proportzioa

Oxigenoa (%15-21)
Konpost
bihurtzeko,
materia
organikoa
degradatzen
duten
mikroorganismoak aerobioak dira, hau da, beraien lana egiteko oxigenoa
behar dute.
Garrantzitsua da airea material guztira iristea, egoera anaerobioak sor ez
daitezen
Konposta maiz nahastea da egokiena (astean behin): mikroorganismoek
behar duten aireztapenaz gainera materialaren homogeneizazioa eta
hezetasuna denean ondo banatzea eragiten du. Konpost multzoa ongi
nahasteko komeni da:
Goiko geruza irauli behar da soilik (ez meta guztia)
Meta multzoa gehiegi trinkotzen bada edo hezetasun
handia baldin badu ondo nahastea komeni da.

Hezetasuna (%45-55)
Mikroorganismo gehienek ezin dute bizi gutxieneko hezetasunik gabe.
Ur gehiegi izateak putzuak sortzen ditu eta hondakin-multzoan airea sartzea
galarazten du. Hondakinak usteldu egiten dira usai txarra sortuz.
Hezetasun gehiegi dagoen ikusteko hartu konpost eskukada bat eta
eskuarekin estutu: eskua busti baina ura erortzen ez bada, hezetasun maila
optimoa da.

Hezetasun gehiegi baldin badago, hondakin LEHORRAK multzora gehitzea
komeni da: lastoa, adar xeheak, azalak, zerrautsa, papera/kartoia.
Hezetasun gutxiegi baldin badago, hondakin HEZEAK bota daitezke: fruta eta
barazki hondarrak, belar moztu berria. Hori egin ondotik hondakin multzoak
ez baldin badu hezetasun maila egokirik lortu, multzo horretara ur pixka bat
bota daiteke.

Tenperatura
Hondakin multzoa tenperatura aipatu tarte horretan mantentzea
garrantzitsua da ondorengo arrazoiengatik:
o Materia organikoa degradatzen duten mikroorganismoek
tenperatura tarte horretan “lan” egiten dute.
o Organismo patogeno, bizkarroi eta belar txarren hazi gehienak
tenperatura altuetan suntsitzen dira.
Tenperaturak 75ºC gainditzen baditu, konpostatze prozesuan parte hartzen
duten mikroorganismoak hil egiten dira (hondakin multzoa hoztu beharko da
ureztatuz edota irauliz, ongi aireztatzeko).
Tenperatura 45ºC azpitik bada, mikroorganismoek motelago lan egiten dute.
Tenperatura oso baxua badugu, honako hauek izan daitezke arrazoi nagusi:
o Konpost-multzoa txikiegia izatea. Kasu honetan hondakin gehiago gehitu
beharko da multzora.
o Hondakinak lehorregiak egotea edo nitrogeno nahikorik ez izatea.

Konpostatzeko materialaren neurria
Neurririk egokiena 1 eta 5 cm artekoa da
Hondakinen artean “zati handi” ugari
baldin bada, usteltze prozesua motelagoa
izango da. Horrelakoetan, hobe da zati
txikiagotan puskatzea.
Hasiera-hasieratik hondakinak ongi zatituz gero, degradazio eta deskonposizio
prozesua erraztuko da, hain zuzen ere, mikroorganismoek duten eragin-azalera
handiagoa delako.
Hondakin zatiak oso txikiak badira, berriz, multzoa trinkotu egingo da eta,
ondorioz, urak eta aireak kanpoaldearekin duten interakzioa trabatuko da.
Garrantzitsuena hondakin-zati handiak eta txikiak antzerako proportzioan
botatzea da, oxigenatzeko tarte nahikoa izateko (adibidez, belarra eta adar
zatiak)

Materia hezearen eta lehorraren arteko proportzioa
Konposta sortzeko hondakinak bi multzotan bereizten ditugu eta bolumen
berdinetan nahastu behar dira:

KARBONOZ ABERATSAK (ZATI LEHORRA EDO MARROIA)
Hostoak, belar lehorra, inausketa-hondarrak, lastoa, txirbila, …
Aktibatzaile deitzen zaie, oso azkar deskonposatzen direlako

NITROGENOZ ABERATSAK (ZATI HEZEA EDO BERDEA)
Sukaldeko hondakinak, belarra eta landareen atal samurrak, …
Deskonposaketa prozesu geldoagoa daramate

6. KONPOSTONTZIA NON ETA NOLA KOKATU?
Lurrarekin kontaktuan egon behar da: materia organikoa desegitean sortzen den zukua
lurrera isurtzen da eta bertako landarediak, zizareek eta gainontzeko zomorroek baliatzen
dute. Gainera, beharrezkoa den hezetasuna bermatzen laguntzen du.
Konpostagailu azpian sare bat jartzea komeni da, zomorroak bai, baina saguak edo bestelako
animaliarik sar ez daitezen.
Sukaldeko hondakinak botatzen hasi aurretik, gai lehorrez osatutako 10-15 zm-ko geruza edo
ohea jartzea komenigarria da.
Konpostatze-gunean egin behar diren lanetarako (hondakinak pilatu, irauli eta harrotu) lekua
uztea komeni da.
Leku hotzetan, konpostagailua eguzkiari begira egotea da egokiena, epeltasunak
mikroorganismoen lana errazteko.
Klima beroetan, berriz, konpostagailua itzalean kokatzea komeni da, hezetasunik gal ez dezan.
Haizetik babestuta egon behar du, hezetasuna gordetzeko eta ez gehiegi hozteko.
Euri ugari egiten duen inguruetan, komeni da konpostontzia ondo estaltzea.

7. KONPOSTATU DAITEZKEEN HONDARRAK
SUKALDEKOAK

BARATZEKOAK

Barazki eta fruta hondarrak

Lorategiko belarra

Sukaldatutako janari eta
ogi-hondarrak

Lore, erramu eta hosto besde zein
lehorrak

Haragi eta arrain hondarrak

Inausketako hondar txikiak eta
adar txikituak

Arrautz-oskolak, mariskoa eta
fruitu lehorrak
Sukaldeko paper zikina

Baratzeko uzta hondarrak
Egur naturaleko zerrautsa eta
txirbila

Kafe eta infusio hondarrak
Lastoa

EZIN DIRA KONPOSTATU
Koniferak (pinuak)
Egur tratatu eta aglomeratuen zerrautsak
Animalien gorotzak
Zigarro puntak
Errazte eta garbiketa hondarrak
Usteldutako begetal, landare eta fruta kopuru handiak
Material ez organiko eta biodegradagarriak ez direnak

8. GERTAKARI ETA ANOMALIAK
GERTAKARIA

ESANAHIA

IRTENBIDEA

Amoniako Usaina

Zati berde gehiegi eta lehor gutxiegi. Oxigeno falta

Materia lehorra gehitu eta ondo nahastu

Ustel usaina

Hezeegia. Aireztatze desegokia

Materia lehorra gehitu eta ondo nahastu

Katuak, txakurrak
eta arratoiak

Ez du nahikoa materia lehor eta horregatik ez du
beharrezko tenperatura lortu

Materia lehorra gehitu eta ondo nahastu.
Tenperatura igoko da eta animaliak ez dira
usainagatik erakarriak izango

Konpost hotza

Nahastea ez da egokia. Hondakin gutxiegi dago edo
Kanpo tenperatura hoztu da

Sukaldeko hondakinak gehitzen joan eta ondo
nahastu

Konpost lehorra

Hezetasuna falta da. Belar moztu berri ugari bota
bada, denbora gutxian tenperatura asko igotzen da
eta lehortu daiteke

Sukaldeko zati berde gehiago bota edo/eta ondo
ureztatu. Beheko partea oso lehor badago atera eta
zati lehor bezala erabili

Eltxoak eta
eulitxoak

Sukaldeko hondakinak konpostaren gainazalean
geratzen dira, ondo estali gabe

Botatzen dugun sukaldeko hondakina zati
lehorrarekin ondo estali tapa itxi aurretik

Euli-larbak

Nagusiki fruta hondarrak ondo estali gabe uztean
agertzen dira (sandia eta meloia batipat)

Botatzen dugun sukaldeko hondakina zati
lehorrarekin ondo estali tapa itxi aurretik

Hauts itxurako
konposta

Belar moztu berri asko botatzean gertatzen da. Oso
azkar fermentatzen da tenperatura handiak hartuz

Sukaldeko zati berde gehiago bota edo/eta ondo
ureztatu. Beheko partea oso lehor badago atera eta
zati lehor bezala erabili

Ez badago
oraindik heldua

Konposta beti lehortzen da konpostagailuaren
gainaldean

Metaren kanpoko aldea astindu eta , azpialdean
eginda dagoen konposta topatuko dugu

9. KONPOST HELDUA NON ETA NOLA ERABILI
ZERTARAKO

NOIZ

KANTITATEAK

Baratza

Bilketaren ondoren

1 kg/m2 neurrian, simaurra balitz bezala. Erabili
baino aste bete lehenago ureztatzea komeni da,
belar txarren haziak ernamuindu daitezen

Fruta-arbola

Udaberri hasieran edo udazkenean

Mantenurako: 1,25 kg/m2 (2 zm-ko geruzan)
Landaketa berria: lurra eta konposta proportzio
berean

Belardia

Udaberrian, belarra moztu ondoren.
Ur-zurrustadekin ureztatu beharko
dugu, ondo sar dadin

Mantenurako: 0,5-1 kg/m2
Landaketa berria: 2-3 kg/m2
Aldez aurretik, galbahe fin batekin bahetu behar da

Zuhaitz apaingarriak

Udazkenean

2 zm-ko geruzaz, adakeraren itzalaren azaleran

Loreontziak

Udaberrian

2 zm-ko geruza, enborraren inguruan (%20ko
konposta)

Leku-aldatzea

Landarea lekuz aldatzeko unean

Konposta lurrarekin nahastu behar da, kopuru
berdinean

Parterreak

Eraikitzean

Konposta zuzenean erabil dezakegu

Bonsaiak

Lur-masa berreraikitzean edo landarea
lekuz aldatzean

Konposta hareazko lurrarekin eta buztin gris edo
gorriarekin nahastu behar da, bolumen berdinean.

10. LEZON NOLA EGINGO ZUGU?

Auzokonposta zer
da?
Auzoko berdegune
batean, familia
ezberdinen artean,
etxean sortutako materia
organikoa konpost
bihurtzea.
Auzokonposta egiteko
modu ezberdinak daude.

Etxola bidezko
bilketa eta
konpostatzea

Familia ezberdinek
konpostagailu
berean konpostatuz

Familia bakoitzak
bere konpostagailuan
konpostatuz

Bermikonposta
(zizareekin)
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6 auzoetan abiatuko dugu
auzokonposta
1.

Aralar

2.

Lopene

3.

San Pedro – Pisbe

4.

Arretxene-Txulotxo

5.

Altamira

6.

Alde Zaharra
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1. Aralar

2.Lopene

3. San PedroPysbe

4. ArretxeneTxulotxo

5. Altamira

6. Alde Zaharra
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Egun egiten duguna

Proposatzen duguna
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• Auzo bakoitzean 20 bat familiarentzako auzokonposta egiteko eremua prestatu da
• Familia bakoitzak 300 litrotako auzokonposta izango du, egun kuboan ateratzen duen materia
organikoa bertara botatzeko
• Materia organikoa materia lehorrarekin nahastu beharko da kalitatezko konposta lortzeko eta
aldian behin aireztatu egin beharko da
• Materia lehorra udaletxeak hornituko du eremu bakoitzean.
• Auzo-konposta eremuko familia bakoitzaren materia organikoa modu egokian konpostatzen ari
dela bermatzeko, Udalaren aldetik jarraipen bat egingo zaio konpostagailu bakoitzari, besteak
beste, tenperatura eta ph-a neurtuz.
• Zalantzak argitzeko Atez Ateko bulegoa erabiliko dugu

943 521 538

atezate@lezo.net

Gurutze Santuaren plaza 1
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