
KONPOSTA NOLA EGINKONPOSTA NOLA EGIN

JULENE URRUTIKOETXEA
ARRIGORRIAGAN ORTUAK



KONPOSTATZE PROZESUAKONPOSTATZE PROZESUA



• Naturan gertatzen dena imitatzen duen teknika
da.

• Zertan datza? Hondakin organikoak eraldatzean,
hauek konpostean bihurtuz.

• Ondoren, konpost hau lur azalean kokatuz,
lurreko humusari lotzeko (eta berreskuratzeko)
helburuarekin.
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• Nortzuk eta nola egiten dute prozesu hau?
• Mikroorganismoek egiten dute.
• Baldintza aerobioetan (oxigenoaren presentzian)
• Hezetasun nahikoarekin.

• Horrela ziurtatzen da hondakinen bilakaera
higienikoa dela eta lortzen dugun produktua,
(konposta), elikagai egokia eta egonkorra dela eta
gure lurrak asimilatzeko gai direla.
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KONPOSTAKONPOSTA



• Beraz, konposta konpostatze prozesutik lortzen
den produktua da, eta materia organikoaren
deskonposizio prozesuaren erdiko pausua
suposatzen du.

Hondakin
organikoak konposta humusa



• Konposta, nekazaritzan eta lorazaintzan,
lurraren enmienda bezala erabiltzen da.

• Hau da, lurraren emankortasuna igotzeaz
aparte lurraren egitura ere hobetzen digu.
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• Ezberdintzen diren konposta motak (heltze
mailaren arabera):

▫ Konposta freskoa (2-3 hilabeteko konpostatze
prozesua).

▫ Konposta heldua (5-6 hilabeteko konpostatze
prozesua).

▫ Zahartutako konpostari “mantillo” deitzen zaio.
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Zein konposta da hobea? Noiz bota?
Zenbat?
-Landarearen arabera.
-Aplikatzeko garaiak: udazkena eta udaberria
- Kantitatea: Dosia (kg./ m2)

helburuaren arabera:
elikagaiak lortzeko : landarearen arabera. (asko
eskatzen dutenak : 3-6kg\m2 edo gutxi behar
dutenak:1kg./m2)
humusa berreskuratzeko: 1-1.5kg/m2
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ABANTAILAK
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ABANTAILAK
• Ongarrietan aurreztu.

• Zabor bilketan aurreztu.

• Kontaminazioa txikitzen lagundu.

• Lurraren eta landareen osasuna hobetu.

• Ongarrietan aurreztu.

• Zabor bilketan aurreztu.

• Kontaminazioa txikitzen lagundu.

• Lurraren eta landareen osasuna hobetu.



KONPOSTATU DAITEZKEN
MATERIALAK
KONPOSTATU DAITEZKEN
MATERIALAK



Arazo barik konpostatu daiteken
materialak

• Landare hondakinak
• Belar txarrak
• Simaurrak (jatorri ezaguna)
• Inausketako adarrak
• Basoetako sastrakak
• Zuhaitzetatik jausitako

hostoak
• Moztutako belarra
• Algak

• Fruta eta barazkiak
• Janarien hondakin organikoak
• Arraultz kaskara txikertuta
• Kafe hondakinak eta

infusieoen belarrak
• Paper zapiak ( kolore

gabekoak)
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Kontuz ibiltzeko materialak Ez sartzeko materialak

• Zitrikoen azala eta anana.
• Jandako okela eta arrainen

hondakinak (hezurrak,
koipeak…)

• Usteldutako patatak…
• Zerrautsa , pinu azala…
• Papera, kartoia
• Ehun organikoez egindako

gauzak (kotoia, artilea…)

• Material sintetikoak edo
plastifikatuak

• Degradagarriak ez direnak
(beira, metalak…)

• Kutsatutako hondakin
organikoak.

• Tuya eta altzifrearen hostoak
• Inbaditzaileak diren landareak
• Hezur haundiak
• Etratatutako egurren

deribatuak
• Fruitu lehorren azalak.
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Materialen konposizioa



Konposterako interesgarriak diren
landareak
Azuna, Ortiga (Urtica dioica) Zolda-belarra , Consuelda

(Symphitum officinale)



KONPOSTATZEKO SISTEMA
EZBERDINAK
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KONPOSTATZEKO TEKNIKAK
• Hiru taldetan banatu daiteke:

▫ Lurreko azaleran konpostatzea (Compost en
superficie).

▫ Pilan konpostatzea (Compost en montón).

▫ Konpostadoran konpostatzea (Compost en
cajoneras o silos).
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• Beraz, konpostatzeko era ezberdinak daude.
Bakoitzak berea aukeratu behar du ondorengo
gauzen arabera:
- dauzkan hondakin mota
- hondakin kantitatea
- materialak pilatzeko behar duen denbora.
- lortu behar duen konpost kantitatea
- dagoen espazioa.

• Gero, jarraitu behar den prozesua hainbat
ekosistema natural erakusten digutena besterik
ez da.
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• Piloan egitearen arazoa:

- Materialaren pilaketa. 1m3 materiala behar
dugu (700kg).

• Abantaila:
- Konposta higienizatzen dela hartzen dituen
tenperaturengatik .
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• Konpostadora txikietan (kapaka botatzen
ditugunean hondakinak) zein azaleran egindako
konpostatzea, giroko tenperaturan konpostatzen
dira.
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• Zer da konpostadora? Konpostatze ona egiteko
baldintzak ziurtatzen duen ontzia edo depositua.

• Merkatuan forma, tamainu eta material
ezberdinetakoak topa ditzakegu..
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• Konpostadorarik onena: kanpoan utzi daitekena
izorratu barik, errez maneiatzen dena eta goitik
hondakin organikoak sartzea baimentzen diguna
eta behetik konposta egina ateratzeko aukera
ematen diguna.

• Prozesua ondo garatzen dela ziurtatzeko horma
gogorrak izan behar ditu, bero galerak ekiditu
eta aldi berean hezetasun nahikoa ziurtatu.
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ZEINTZUK GAUZAK DAUKATE
GARRANTZIA KONPOSTA
EGITERAKOAN
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PROZESUAN ERAGITEN DUTEN FAKTOREAK

Hondakin organikoen tamainua eta konposizioa
Materialen nahasketa: C / N oreka

Konpostatzea egingo duten organismoek
Airea eta Aireztapena

Hezetasuna
Beroa eta Tenperatura

Azidotasuna- Alkalinotasuna

GIDAKONPOST GIDA_ENEEK_2013.pdf
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• Leku aproposa(gerizpea, lurra azpian eta malda
apur bat)

• Tamainu minimoa: 1.5m. Zabalera x 1.5m.
Altuera x nahi den luzera.

• Materialak kapaka :20cm.

KONPOST PILA EGITEKO MODUA:
• Leku aproposa(gerizpea, lurra azpian eta malda

apur bat)

• Tamainu minimoa: 1.5m. Zabalera x 1.5m.
Altuera x nahi den luzera.

• Materialak kapaka :20cm.



• Material lodien kapa: adar zatiak edo lastoa.
• Simaurra edo lur kapa bat.
• Txikitutako material lehorren kapa bat. (adar

zatitsuak edo belar sikua)
• Meterial freskuen kapa 2 : belar freskua, fruta…
• Berriro simaurra…. Altuera hartu arte.

Oharra: Kapa bakoitza ureztatu, batez ere
zelulosan aberatsa den materiala.

Kapak osatu:
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Parametroen eboluzioa konpost pilan:





Jarraipena:
• T igo dela konprobatu, 5 egunetan 50-60ºC
• Heze dagoela ziurtatu, ostantzean ureztatu.
• 3 astetan edo irauli. (Ziurtatzeko T gorago ez

doala, bestela onddoak hasiko dira lanean).
• Iraulketarekin, gainera, prozesua askartzen dugu

airea sartzen ari garelako.
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• Prozesua ondo ez bada, hauetako batengatik izan
daiteke:

▫ Hezetasun gehiegi: Oxigeno gutxiegi
bakterientzako.

▫ Hezetasun gutxiegi bakteriak gustura lan egiteko.

▫ N falta . Materialak txarto orekatu ditugu.
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• 3 hilabete daramanean (edo giro tenperaturan
finkatu denean) konpost fresko moduan
erabiltzeko prest dago.

• Konposta heldu bat nahi badugu, 6 hilabete
inguru utzi beharko dugu konpostatzen.

• Hortik aurrera, urte batekin mantillo bihurtuko
da, eta produktu bezala ez da hobea egingo.
Lehenago erabili.
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ERREMINTAKERREMINTAK



• Neurri txikian konposta egiteko ez da erreminta
berezirik behar.

• Behar dena:
- sarda
- pala
- eskorga edo baldeak
- ureztatzeko gailuren bat
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• Konpost kantitate gehiago egitea pentsatzen
dugunean, lagungarriak izango dira adarrak
txikitzeko makina eta bahea.
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ESKERRIK ASKO ARRETAGATIK


