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KONPOSTAGAILUA
NUN ESKURATU ?

GURE HONDAKIN KANTITATEEN MURRIZTEA BEHARREZKOA DA.
SUKALDEKO HONDAKINAK KONPOSTATUZ, ZIKIN UNTZIA %25AZ

TTIPITZEN LAGUNTZEN DUZU ! ORDUAN AITZINA !

MURRIZKETAREN ALDE

JOKA DEZAKUN!

EZ DEZAGUN GOITA,

HONDAKINEN



Hondakin organikoen behar bezala 
konpostatzeko oinarrizko jestuak 
atxemanen dituzu. Gaurtik aintzina 
martxan ezartzen ahal duzun familia 
osoari zuzendutako aktibitate %100an 
naturala.
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ZERGAITIK KONPOSTATU ?

KONPOSTAKETA, PROZESU NATURALA

KONPOSTA ONGI ERABILI

KONPOSTATZEN AHAL DUDANA

KONPOSTATU EZINA

KONPOSTAKETAREN URREZKO ARAUAK

ARAZO BAKOITZARENTZAT ATERABIDEA

PAZIENTZIA PIXKA BAT… ETA NATURAK
ITZULIKO DIZU

KONPOSTA NOLA ERABILI ?

KALITATEZKO LURRA BATEN UKAITEKO, ABERASTU BEHAR DA, BERTAN 
BIZI DIREN IZAKIAK ELIKATUZ.
HORRELA, SOLA ETA LANDAREENTZAT ONURAGARRI IZANEN DEN 
ONGARRI OSOKI NATURALA LORTUKO DUZU. GAINERA...

ZERGAITIK KONPOSTATU ?

GEHIAGO
JAKITEKO

ONGARRIA:
produktu organikoa da, 
izakiek ekoiztua, lurraren 
aberasteko gehitzen zaiona.

solaren azalean atxematen 
den eta bere kalitatea 
hobetuko duen lurrez eginiko 
materia iluna da. Lurrustela, 
belardien usteltzetik heldu 
da.

Materiala gutti, denbora pixka bat, ezagutza tekniko 
eta praktiko batzuk, zure konposta lortzen lagunduko 
zaituzte.

Etxean ekoiztutako hondakin organikoekin egiten da.

Ingurumena babesten du, garraiatu eta tratatu behar 
diren hondakinak murriztuz; ongarri kimikoen alternat-
iba bat da.

KONPOSTATZEA ERREXA DA:

KONPOSTAKETA PRAKTIKOA DA:

KONPOSTAKETA EKOLOGIKOA DA:
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LURRUSTELA: 



54

BEGIRA EZAZU ZURE KONPOSTAGAILUAN. 
ZOIN DIRA DAUDEN INTSEKTUAK?

Hainbat intsektu ezberdin daudela ohartuko 
zira: xixareak, oskoldun ordeak, mila zangoak... 
Haiek dute usteltzea lagunduko, beste izaki 
mikroskopioekin batera (onddoak, bakteriak).
Konpostaketaren langileak dira.

KONPOSTAKETA, PROZESU NATURALA

Konpostaketa, hondakin organikoak, lurrustelaren itxura izanen 
duen produktu batera eraldatuko dituen prozesu naturala da. 
Ongarri naturala da.
Materia organikoa ura eta airearen kontaktuan eta beste milioi 
izakieri esker usteltzen da (bakteriak, onddo mikroskopikoak, 
xixareak, kukurutxoak...).

Hondakin organikoak, izakietatik heldu dira eta 
usteltzen dira. Sukaldean ekoiztutako hondakin 
berdeak dira. Hauek dira fruitu eta barazki azal-
ak, xuxkurrak...

KONPOSTAGAILUA ONGI ERABILI

Konpostagailua baratzean kokatu, etxetik 
hurbil, errexki joaten ahal den xoko batean.
Ezinbestekoa da konpostagailua zuzenki 
lurrarekin kontaktuan egotea.

Hornidura gainetik egiten da, tapa altxatuz.
Tapa hetsirik atxiki behar da, euriaren 
hezetasunaz baliatu nahi baduzu izan ezik.
Konpostaren hartzeko, behereko partean 
den idekiduratik egiten da.

Hondakin organikoen aintzin bereizketa 
baten egiteko, zego bat izanen duzu.
Erregularki hustu ezazu. Horrela ez duzu 
usain txarrik jasan beharko. Alabaina, 
hondakin horien estokatze luze batek 
erakidura eragin dezake eta horrekin 
batera usain txarrak.

INSTALAZIOA

KONPOSTAGAILUAREN ERABILERA 

BIOZEGOAREN ERABILERA

Konpostagailua, sukaldean ekoiztutako hondakin 
organikoentzat egina da. Baratzeko belardi eta kantitate 
haundian izaten ahal diren beste hondakinentzat ez da 
egokia beraz. Hauek, hondakindegiraino eramatekoak dira. 
Edo hobe, metan konpostatu ditzakezu.

GEHIAGO JAKITEKO

GEHIAGO JAKITEKO
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KONPOSTATZEN AHAL DENA KONPOSTATU EZINA

ETXEKO HONDAKINAK:
ETXE HONDAKINAK:

BARATZEKO HONDAKINAK:
BARATZEKO HONDAKINAK:

BESTE HONDAKINAK:
BESTE HONDAKINAK:

 Fruitu eta barazki azalak

 Kafe hondarrak filtroarekin

 Dute zakutxoa

 Arroltze kuxkoak 

 Haragi eta arrain hondarrak (kaltegarrien saihesteko)

 Itsaskiak

 Esnekiak

 Grasak

 Hosto hilak

 Lore eta landare orbelak

 Adaxkak

 Barazki hosto iharrak

 Hazirik gabeko belar txarrak

 Lastoa

 Belar mozketak (kantitate tipian)

 Kimikoki tratatu hondakinak

 Bolumenezko hondakin begetalak

 Landare gaixotuak

 Belar txar hazidunak

 Harritxoak

 Hondarra

 Harriak

 Xukatzeko paperak

 Paperezko zapiak

 Egunkari papera (tinta naturala dutenak)

 Loreontzien lurbeltz zahartua

 Egur errautsa hoztua

 Inprimakiak: publizitateak, magazinak...

 Aspiragailuen zakuak

 Xatarrak

 Abere kakak eta inaurkinak

 Zigarrokinak

Botatzeko diren poltsa “organikoak” ez dira aholkatuak.

!
ORGANIKOAK EZ DIREN EDO KUTSAKORRAK DIREN HONDAKINIK EZ BOTA (BERINA, METALA, 
PLASTIKA, EKAI EDOTA ZUNTZA SINTETIKOAK)
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KONPOSTAKETAREN URREZKO ARAUAK

Hondakin organikoak aldizkatu geruza ezberdinetan 
oreka baten lortzeko eta usteltze baten lortzeko: 
 Hondakin fi nak eta lodien artean
 Hondakin hezeak eta idorren artean

Materia arruntak aukeratu konpostaren egituratzeko, hala 
nola adaxkak, hondakinen aireztatzearen segurtatzeko. 
Materia horien artean hutsak sortzen dira eta airearen 
zirkulazioa ahalmentzen du nahaste lanak murriztuz.

Hezetasun gehiegi bada, konposta ez da behar bezala 
aireztatuko. Alderantzizkoak ere konpostatze prozesua 
frenatuko du. Idorregi bada, urezta ezazu euriaz baliatuz. 
Hezeegi bada materia idorrak gehitu (hosto hilak, xehakina, 
lastoak...)

Behako bat erregularki emanez 
behar bezala joka dezakezu:
  Hezetasun gehiegi bada
 Hondakinak ez badira behar
 bezala usteltzen
 Usainak baldin badira

HONDAKINEN AINIZTASUNA SEGURTATU

KONPOSTA AIREZTATU

HEZETASUNA ZAINDU

KONPOSTAREN ITXURA 
ZAINDU

• Materia karbonodunak (ikur kimikoa : C) 
emeki usteltzen dira. Beltzaranak, gogorrak 
eta idorrak izaten ohi dira (paperak, 
hostoak, egurrak...).

• Materia azotadunak (ikur kimikoa : N) 
fi te usteltzen dira. Hartzitzen dira eta usain 
gaitzak sortzen dituzte. Ardura berdeak 
dira, bigunak eta hezeak (belar freskoa, 
barazki iharrak, zurikinak...).

ONDORIOZ, BEHARREZKOA DA OREKA ONA 
ATXIKITZEA C/N MATERIEN ARTEAN.

CE QUE JE NE PEUX PAS COMPOSTERARAZO BAKOITZARENTZAT ATERABIDEA

OHARPENA ARAZOAK ATERABIDEAK

Usain desatsegina
Itxura urintxua sobera hezea

Materia idorra gehitu 
(hosto hilak, mozte ttikiak, 
lastoa,…)

- Urez beteak diren honda-
kinak gehitu (xurikinak, 
barazki iharrak,…)
- Euri ura gehitu kantitate 
ttipian

Zure meta estali hondakin 
idorrekin (hosto hilak,
adaxkak, lastoa,…)

Egitura hobetzen duten 
materia ekar (adaxka, 
xehakina...)

Hondakinak egiturazko estalki 
batekin tapatu (xehakina, 
hosto hilak, soropila idorra,…)

Materia horiek baztertu :
ez da gomendatua eta behar-
gabekoak erakartzen dituzte.

Hondakinak puxkatu

sobera idorra

Kanpoko tenperatura 
sobera hotz edo bero

Janari hondarrak edo 
hondakin asukratuak

Haragi, arrainki 
hondarrak

Aireztatze eskasa

Hondakin sobera lodiak

Usteltze
txarra

Euli
“urdin metalikoak”

Mutxidura
xuriak

Ulitxak

TENPERATURAREN IGAITEAK 
ELEMENTU PATOLOGIKOAK 
DESAGERTARAZTEN DITU. 

C°

Temps

GEHIAGO JAKITEKO

GEHIAGO JAKITEKO
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PAZIENTZIA PIXKA BAT...
ETA NATURAK ITZULIKO DIZU

KONPOSTATZEARI ESKER ESKURATZEN DA ONGARRI NATURALA BAT, ONTZI 
LANDAREENTZAT EDOTA BARATZEARENTZAT. HORREK KOMERTSIOAN 
EROS DAITEKEN LURBELTZA ORDEZKATZEN DU, ETA HONDAKINTEGIRA 
BARATZE HONDAKINEN EREMAITEA SAIHESTEN.

  Lurraren egitura hobetzen du (aireztatzea emendatuz)
   Elementu mineralak ekarriz elikadura hobetzen du
 (haztearengan ekintza)

Estaldura loditan hedatu landare bizikor eta 
zuhaixken inguruan. Lurrustelak lurraren 
hezetasuna mantenduko du eta belar gaiz-
toen garapena mugatuko. 

Landareen ontzietan erabili hazkurri gisa 
(1/3 konposta, 2/3 lur edo hondar). 

Lurraren arintzeko, konposta lehen zentimetroetan hedatzen ahal duzu 
ongarri organiko gisa. Baratze edo hesietako aproposa...
Konposta zure lurrari nahasi, eta landareak ez zuzenki konpostan landatu. 

Zure soropilaren berriz kementzeko, konposta xehea hedatzen ahal duzu 
haziekin betan.

Konpostan, hondakinen usteltze epea 
aldakorra da, hilabete zonbaitetik 
urte batera. Neguan eman dezagun, 
kanpoko hotzak konpostaren aktibi-
tatea emekitzen ahal du. Udaberrian 
ordea, berriz azkartzen da. Konposta 
onduaren ezaugarriak hauek dira : 
itxura homogenoa, usain atsegina 
eta egitura hauskorra. Oihanetako 
humusaren parekoa da.
Hastapeneko materia organikoak ez 
dira gehiago ezagutzen ahal. Materia 
batzuk, gogorrak direnak edo usteltze-
ko luzeak direnak, oraino ageri izan 
daitezke. Holakoetan, bahe zilo lodi 
batekin zure konposta xehetzen ahal 
duzu eta deseginak ez diren materiak 
berriz konpostagailuan ezartzen.

KONPOSTAK BENETAKO ONGARRI ORGANIKOA 
EKOIZTEN DU LUR ETA LANDAREENTZAT : 

3 EDO 4 HILABETE (KONPOSTA FRESKOA) : 
LANDARE BIZIKOR ETA ZUHAIXKEN INGURUAN

10 EDO 12 HILABETE (KONPOSTA ONDUA) : 
ONTZI LANDAREENTZAT

BARATZEAN

 SOROPILEAN

KONPOSTA, MANERA
DESBERDINEZ ERABILIKO DUT
IZAN FRESKO EDO ONDUA : 

NOLA JAKIN NERE KONPOSTA 
PREST DENEZ ?

Naturan, abere eta landareak, 
hiltzerakoan desegiten dira 
eta lurrari nahasten. 
Konpostaketak ziklo natural 
hori errepikatzen du mane-
ra antolatu eta kontrolatuan, 
berezko aldaera prozesuaren 
zalutzeko. 

CE QUE JE NE PEUX PAS COMPOSTERNOLA ERABILI NERE KONPOSTA ?

Bio-hondakinen konpostatzea, baratzegintza naturalaren lehen urrat-
sa da: landare hondakinen murriztea tokian bertan erabiliz, pestizidak 
mugatzea, hazte urriko tokiko landareak hautatzea... gida gehiago 
biltagarbi.fr webgunean.

GEHIAGO
JAKITEKO

GEHIAGO JAKITEKO


