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01. SARRERA 

 

 
Urte hasieratik "Lurretik lurrera" izeneko proiektua dugu martxan Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzari esker. 
Proiektu honen helburu nagusia hondakin urbanoen prebentzioa bultzatzea da baina guretzako batik bat 
historikoki gure baserrietan horren ongi itxi izan den ziklo organikoa ixteko eredu berri bat probatzea da. 

Proiektu pilotu honen bidez astero-astero Oronako Diametro 200 jatetxeko hondakin organikoa biltzen dugu 
banaketa egunak aprobetxatuz; baina baita gure etxaldetik gertu dagoen Telleri Zahar baserriko ardi simaurra ere. 
Gisa honetara batzuentzako hondakin bat dena guretzako ongarri bihurtu ahalko dugu eta gure aurreiksupenen 

arabera urtero behar ditugun 16.000 kg luar edo ongarri horiek guk geuk sortu ahalko ditugu. 

Laburbilduz proiektu honen atzean hainbat helburu potolo lortzen ari gara, hala nola: 

----     Etxalde bateko materia organikoaren zikloa kilometrEtxalde bateko materia organikoaren zikloa kilometrEtxalde bateko materia organikoaren zikloa kilometrEtxalde bateko materia organikoaren zikloa kilometro baten bueltan ixtea.o baten bueltan ixtea.o baten bueltan ixtea.o baten bueltan ixtea.    
----     Ka l itate handiko luarra lortzea inguruneko materialak konbinatuz.Ka l itate handiko luarra lortzea inguruneko materialak konbinatuz.Ka l itate handiko luarra lortzea inguruneko materialak konbinatuz.Ka l itate handiko luarra lortzea inguruneko materialak konbinatuz.     

----     Ja tetxe bateko frakzio organikoa beraien nekazal hornitzaile lokalekin kudeatzeko erreferentzi izatea.Ja tetxe bateko frakzio organikoa beraien nekazal hornitzaile lokalekin kudeatzeko erreferentzi izatea.Ja tetxe bateko frakzio organikoa beraien nekazal hornitzaile lokalekin kudeatzeko erreferentzi izatea.Ja tetxe bateko frakzio organikoa beraien nekazal hornitzaile lokalekin kudeatzeko erreferentzi izatea.    
----     Tontorreko teknikaren erabileran sakondu eta berau sustatzTontorreko teknikaren erabileran sakondu eta berau sustatzTontorreko teknikaren erabileran sakondu eta berau sustatzTontorreko teknikaren erabileran sakondu eta berau sustatzea etxaldeetan.ea etxaldeetan.ea etxaldeetan.ea etxaldeetan.     
----     Lo rtzen den konpostaren azterketa analitiko zorrotzak burutu eta informazio hau hedatzea.Lo rtzen den konpostaren azterketa analitiko zorrotzak burutu eta informazio hau hedatzea.Lo rtzen den konpostaren azterketa analitiko zorrotzak burutu eta informazio hau hedatzea.Lo rtzen den konpostaren azterketa analitiko zorrotzak burutu eta informazio hau hedatzea.    
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02. BURUTURIKO LANAREN DESKRIBAPENA 

 
 

 
a.a.a.a. HONDAKIN URBANOEN KARAKTERIZAZIOAHONDAKIN URBANOEN KARAKTERIZAZIOAHONDAKIN URBANOEN KARAKTERIZAZIOAHONDAKIN URBANOEN KARAKTERIZAZIOA    

    
Ezer egin baino lehen erabili beharreko materia organikoa nola antolatu aurreikusi behar izan dugu eta 
horretarako iturburuetako arduradunekin harremanetan jarri ginen ORONA-ko ø200 jatetxeko arduradunarekin 

eta bestetik Errotaran Goikoa baserriko Iurramendi sendiarekin materia organiko iturburu bakoitzaren inguruko 
xehetasunak bildu genituen. 
 
ORONAORONAORONAORONA----ko sukaldeako sukaldeako sukaldeako sukaldean (ø200 jatetxea) sortzen den hondar organikoaren nondik norakoak ikustean bi frakzio bereizi 

zitezkeela ikusi genuen bata landare hondarrez soilik osaturiko frakzioa (130l/egunean) eta bestetik bazkarietako 
hondarrekin sorturikoa (40l/egunean). Lehen atalean sukaldatze prozesuan sortzen diren hondakinak lirateke non 
ia dena hondar begetala den. Bigarren zatian berriz eskuzapi konpostagarriak, haragi zein arrain soberakinak eta 

janari prozesatuak biltzen dira otorduak amaitu ondoren. 
 

Oi lategiari zegokionezOi lategiari zegokionezOi lategiari zegokionezOi lategiari zegokionez aurreikusitakoa baino simaur gutxiago sortzen zutela kusi genuen 9Tn inguru. Hondakinak 
biltzeko irisgarritasun aldetik ere konplexutasun erantsiak zituen izan ere oilategi familiar bat zen eta ez dago 
ustiaketa handi baterako pentsatua. Ondorioz ondoko beste baserri bateko simaur bila jo genuen, hots, Telleri zahar 

baserriko ardi simaurra. Simaur hau ekologikoa izateaz gain gure baratze lurrerako oso egokia da eta bertako 
nekazariak oso ondo kudeatu ohi du. 

 
Osagai hauetatik abiatuz Biolur-eko teknikariekin elkarlanean aurreikusiriko luar tontorraren errezeta moldatzea 
erabaki genuen bukaerako ongarriari begira baina baita logistika arazoak ekidite aldera. Ondorioz prestaturiko 

errezetako materia organikoaren bereizgarriak hauek lirateke: 
 

-  Oilo simaurraren ordez ardi simaurra sartzea erabaki genuen bukaerako ongarriak ezaugarri hobeak izan zitzan. 
- Bestetik  ø200 jatetxeko frakzio organiko begetala erabiltzea erabaki genuen  konpostatze gunean arratoiekin 
arazoak ekiditeko. 

-  Azkenik egituratzaile gisa belar-ondoa erabili ordez lastoa erabiltzea erabaki genuen. 
- Materi organikoa aterpean pixkanaka pilatzen joan gara lastoz nahastuaz eta kolepan tontor handi bat 
antolatuz. 
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b.b.b.b. GURE LUAR EDO ONGARRI BEHARRAK.GURE LUAR EDO ONGARRI BEHARRAK.GURE LUAR EDO ONGARRI BEHARRAK.GURE LUAR EDO ONGARRI BEHARRAK.    

    
Bestetik gure baratze eremuaren beharrak aurreikusirik guztira bataz beste 16Tn inguru behar izaten dira. 
Kalkuluak burutzerako orduan 12300 m2 martxan genituen eta baratze ekologikoetan egin ohi den bezala 
ongarriztaketa barazkien behar organikoen arabera burutzen denez honelako ongarri edo luar beharra genituzke : 

 

-         1/3 ez da luartzen (lekariak, hostoa, sustraiak, eskakizun gutxiko barazkiak)…........…0Tn 

-         1/3 ongarriketa dosi txikia : 1 kg/m2…………………………………………...........…………………4,1 Tn 
-         1/3 ongarriketa dosi handia : 2,5- 3 kg/m2………….........………………………………………12,3 Tn 

Guzt ira :…………………………………………………………………………………………………………Guzt ira :…………………………………………………………………………………………………………Guzt ira :…………………………………………………………………………………………………………Guzt ira :…………………………………………………………………………………………………………16,4  Tn16,4  Tn16,4  Tn16,4  Tn     
    
    

c.c.c.c. TONTORREN MAEIURAKO KALKULUAKTONTORREN MAEIURAKO KALKULUAKTONTORREN MAEIURAKO KALKULUAKTONTORREN MAEIURAKO KALKULUAK    
    

Tontorren maneiu egokia burutu ahal izateko frakzio organiko urbano honen inguruko hainbat kalkulu burutu 
behar dira. Batetik sukaldeko hondakin urbanoen sorrera kalkulatu behar dugu. Bibliografiaren arabera erabiliko 

den hondakin urbanoaren frakzio honek edukiko lukeen dentsitatea 0,7 T/m3 eta hezetasuna %80 lirateke, beraz: 

  
Hondakin kopurua eguneko = = = = 131313130 l/egun0 l/egun0 l/egun0 l/egun   

Hondakin kopurua urteko = 0.130 m3 x 283 egun x 0,7 T/m3 = 25252525     Tn/urtekoTn/urtekoTn/urtekoTn/urteko  (%80 hezetasunekin) 
 

Ondorioz urtebeteko ziklo batean gauzak ondo bidean hiru tontor sortzea aurreikusiko litzateke 8Tn-koak bakoitza. 
Horretarako erabili beharreko egituratzailearen kopurua ere aurreikusi behar da non hondakin urbanoaren 1/3 
gutxienez pisutan lastoa gehitu beharko litzaiokeen, hau da, 7 T inguru lasto urtean (%15 hezetasunarekin) eta 

beste heren bat ardi simaur beste 7Tn inguru urtean. 
 

Tontor bakoitzeko nahastea= 8888Tn  SukaTn  SukaTn  SukaTn  Suka lde hondar  + 7Tn  la sto + 7Tn Ard i  simaurlde hondar  + 7Tn  la sto + 7Tn Ard i  simaurlde hondar  + 7Tn  la sto + 7Tn Ard i  simaurlde hondar  + 7Tn  la sto + 7Tn Ard i  simaur  

Nahastea osoa urte betean=  =  =  =  66667777     TnTnTnTn /urtean/urtean/urtean/urtean    
 
  
  
d.d.d.d. KONPOSTATZE EREMURAKO KALKULUAKKONPOSTATZE EREMURAKO KALKULUAKKONPOSTATZE EREMURAKO KALKULUAKKONPOSTATZE EREMURAKO KALKULUAK    
 
Aurreko kalkuluetatik material kopuruak aurreikusi daitezke eta ondorioz hondakin urbanoa pilatzen joateko 
espazioak izan beharreko dimentsioa kalkulatu dezakegu. Hiruhilabetean gutxi gora behera 7-8Tn hondakin 
urbano bilduko genituzke jatetxetik ondorioz ordurako beste hainbeste lasto eta simaur eduki beharko genuke. 

Osagaiak eskura eduki beharra ditugu gero kluar tontorra kolpe batean egin ahal izateko. 
 

Edozein kasutan espazio hau definitzerakoan baldintzatzaile nagusiak sukaldeko hondakinak eta simaurra lirateke 
bolumenagatik batez ere, izan ere lastoa edozein momentutan lortu liteke. Ondorioz hiru hilabeteko pilaketak 
burutzea aurreikusten zenez biltegiaren dimentsionamentua ondoko hau litzateke 

 
Hondakin urbano eremua= 8Tn / 0.7Tn/m3= 11m3................. ....... ... .... ....... ... .... ... .... ... ... .... ... 6m x 2m x 1.5m 
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Simaur eremura = 7Tn / 0.8Tn/m3 =9 m3............... ... .... ....... ... .... ....... ... ... .... ... .... ... .... ....... ... .... . 6m x 2m x 1.5m 
 

Ondorioz bilketa eremuak hiru konpartimentu izatea aurreikusi dugu: 

- Sukaldeko hondakin organikoentzat eta estalia egongo dena,  
- lastoarena ongi estalia beharko lukeena ere  

Bestea simaurrarentzat eta estalki gabe ere ondo legokeena eta azkena. Kalkulu hauei eskerrak diseñatu ahal izan 
dugun bilketa eremua ondoko hau litzateke: 
 

 
 

e.e.e.e. SORTURIKO KONPOSTATZE EREMUASORTURIKO KONPOSTATZE EREMUASORTURIKO KONPOSTATZE EREMUASORTURIKO KONPOSTATZE EREMUA    
 

Konpostatze eremuaren egitura modu nahiko definitiboan egituratua egon arren prozesuak erakusten dizkigun 
aldaketak burutu ahal izateko pentsatua dago. Beraz udazkenerako azpiegitura balekoa bada azken itxuraketak 

burutuko dizkiogu. 

 
 



 

 
pro
bets
atze

3. KONPOSTATZE LANEN ANTOLAKETA3. KONPOSTATZE LANEN ANTOLAKETA3. KONPOSTATZE LANEN ANTOLAKETA3. KONPOSTATZE LANEN ANTOLAKETA    
 
 

a.a.a.a. BILKETA SISTEMA ANTOLATZEABILKETA SISTEMA ANTOLATZEABILKETA SISTEMA ANTOLATZEABILKETA SISTEMA ANTOLATZEA    
 
Bilketa sistema antolatzeko orduan konplexuena ø200 jatetxeko hondakin urbanoaren bilketa izanik hainbat 

bilera burutu genituen bertako arduradun eta pertsonalarekin. Honetarako Fede Pacha arduradunarekin 
antolaketa aztertu ondoren bertako sukaldari nagusiekin sentsibilizatu eta antolatzeko bilera bat burutu 

genuen. Ondorioz jatetxeko bilketa ondoko moduan antolatu genuen: 
- Bi ontzi marroi utzi zaizkie sukaldean sortzen zen organikoa bereizteko. 

- Denera 4 ontzi erabili behar izan dira. 
- Ondoren sortzen doazen eran ohiko puntura eramango lukete. 

- Guk behar bezala identifikaturiko eremuan utziko lukete. 

- Karabelekok gutxienez astean 2 aldiz bilduko luke. 
 

Ardi simaurrari dagokionez honen antolaketa errazagoa da izan ere Telleri Zaharreko Ramonek txukun bildu 
ohi du materia organiko hau. Ondorioz gure beharren eta bere edukieraren arabera 10-12 m3 simaur ekarri 

ditu kolpe batean eta bilketa eremuan pilaturik utzi. 

 
 

b.b.b.b. LUARRARE ERREZETALUARRARE ERREZETALUARRARE ERREZETALUARRARE ERREZETA    
 
Orokorki begiratu ezkero hiru errezeta desberdin probatu ditugu izan ere proiektu honen gauza 

interesgarrienetakoa konposta burutzeko frakzio urbano ezberdinek duten eragina ikusten saiatzea da. 

Ondorioz hiru errezeta ezberdin burutu ditugu urtean zehar eta kronologikoki hauek izan dira: 
1. Batetik sukalde hondar begetala oinarri hartuta, gehi adar trituratuak. 

2.Bestea hondar begetal, lastoa ez ekologikoa  eta simaurra  
3. Azkena sukalde hondar begetala eta simaurra. 
 

c.c.c.c. TONTORREN EGIKARITZATONTORREN EGIKARITZATONTORREN EGIKARITZATONTORREN EGIKARITZA    
 
Tontorren egikaritzari dagokionez garai bateko Kortaloyaren printzipioei jarraiki ondoko prozesua burutu da: 
- Urtarrila bukaeran zehar lehen materia organikoa pilatzen hasi ginen. 
- 3 hilabetez materia organikoa biltzen joan 3.5Tn (5m3) hondakin urbano bildu arte. 

- Konpostatze eremuko lurra lastoz bete oinarrian. 
- Ondoren materia freskoa eta lehorra 20zm inguruko kapetan pilatzen joan. 
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- Behin 1.5m-ko trapezioa osatu denean tonottra lasotoarekin tapatu. 
- Bataz beste4-6m luzeko tontorrak burutu ditugu. 

 

 
d.d.d.d. ANALITIKEN EMAITZAKANALITIKEN EMAITZAKANALITIKEN EMAITZAKANALITIKEN EMAITZAK    
 
SARRERASARRERASARRERASARRERA    

Bi konpost lagin aztertu dira lan honetarako izan ere hirugarren pila berriki prestatua baita. Analisiak Fraisorko 

laborategian burutu dira eta pila bakoitzaren lagina hartzeko orduan nahasian hartu da 1kg lortu arte eta 
bakoitzari analisi bat burutu diogu. Aipatzekoa da nahiz eta azterketa honetan ez ageri Biolurrekin elkarlanean 
Gipuzkoan nekazaritza ekologikorako eskura ditugun luarren azterketa barruan modu honetara sorturiko luarrari 
azterketa sakonagoa burutu diogula baina emaitzak aurrerago izango ditugu.  

A PILA=  Oronako jatetxeko jaki hondarrak (zati handi bat ekologikoa) eta adar trituratuekin eginiko konposta da. 

B PILA aldiz, Oronako jakiez gain, lastoa eta ximaur ekologikoa ere erabili dira.  

PARAMETROAK BANAKAPARAMETROAK BANAKAPARAMETROAK BANAKAPARAMETROAK BANAKA    

pH= bi laginak konpost heldu baten parametroen barruan aurkitzen dira pH aldetik.  

KONDUKTIBITATEA, janariarekin eginiko konposta dela kontutan hartuta, lehenak oso balio baxuak ditu, beraz, oso 
egokiak. Bigarrenak balio altuagoak ditu baina hala ere konduktibitate maila egokien barruan aurkitzen da.  

MATERIA ORGANIKOA: Atal honi dagokionez, zorrotzak izan beharko bagenu  nahiz eta mugan egon, bigarren 
lagina medeagarri organiko humikoa (1. motakoa) dela kontsideratu beharko genuke. Izan ere %34.5 eko kopurua 

ageri baita eta RD 824/2005 dekretuaren arabera, materia organikoa kantitatea %35a baino baxuagoa bada, 
lagin hori ezin da konpost kontsideratu (2. motakoa), balio baxuegia baitu. Lehen lagina parametro horren gainetik 
dago baina b 

C/N: Konpost heldu bat izateko C/N erlazio egokia dute biek, 20etik beherakoa.  

METAL ASTUNAK: bi laginetan balio guztiak A klaseko konpostaren barnean sartzen dira, zinc-a eta berunarenak 
izan ezik. Hala eta guztiz ere, bi balioa mugatik oso gertu daude. Ondorioz datu hauen arabera, konpost hau ezingo 

litzateke nekazaritza ekologikoan erabili, baina bai beste edozein aplikaziotarako.  

NUTRIENTEAK: Nutrienteen kasuan parametro guztiak maila egokien barruan agertzen dira. Nitrogeno kjeldahl-

aren parametroak ere egokiak dira.  
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ONDORIOAKONDORIOAKONDORIOAKONDORIOAK    

Aurreko guztia ikusirik, bi konpostek, orokorrean balio egokiak dituztela ikusten da. Hala ere, bigarren laginean 

materia organiko kantitate baxua (ia mugan) eta bi Laginetan zinc eta berun kantitatea mugatik zertxobait 
pasatzen dira.  

Metal astunen kasuan, egituratzailearen aldaketa izan daiteke parametro horiek hobetzeko modu bat, hau da, lasto 
ekologikoa erabiliz adibidez. Materia organiko baxua, aldiz, konpost prozesua luzeegia egiteagatik izan daiteke, 

beraz, prozesua motzagoa egitea probatzea komeniko litzateke.  

Beraz,lortutako parametroak ikusirik, maila oneko konposta lortzen dela egiaztatzen da eta teknika eta material 

ezberdinak probatuz kalitate altuko konpost bat lortu ahal izatetik oso gertu gaudela ikusten da. (Xehetasun gehiago 
izateko joan eranskinen ataleko "f .  f r aisoroko analisiakf .  f r aisoroko analisiakf .  f r aisoroko analisiakf .  f r aisoroko analisiak" atalera)  
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4. SENTSIBILIZAZIO KANPAÑA 

a.a.a.a. HEZKUNTZA ZENTRUAKHEZKUNTZA ZENTRUAKHEZKUNTZA ZENTRUAKHEZKUNTZA ZENTRUAK    
    
Hezkuntza zentru ezberdinak etorri dira gure etxaldera bixitan nagusienak Hernaniko ikastetxeakHernaniko ikastetxeakHernaniko ikastetxeakHernaniko ikastetxeak    (Ereñozu, 
Elizatxo, Inmaculada,Langile), Basque Culinary Center Basque Culinary Center Basque Culinary Center Basque Culinary Center unibertsitatea eta Luis Irizar Sukaldaritza eLuis Irizar Sukaldaritza eLuis Irizar Sukaldaritza eLuis Irizar Sukaldaritza eskolatik. 
Etxaldeko bixitan zehar denek ezagutu dute baratze ekologiko baten nondik norakoa baina aipamen 

berezia egin izan dugu gure etxaldean konpostatzeak duen garrantziaz eta burutu dugun lanari buruz. 
Orotara 251 ikasle etorri dira Karabelekora eta sorturiko euskarri ezberdinen bidez burutu den lanaren 
berri eman zaie, baita ziklo organikao ixtearen inguruko hausnarketak egin arazi. (Xehetasun gehiago izateko 
joan eranskinen ataleko "d.s orturiko dokumentazioad.s orturiko dokumentazioad.s orturiko dokumentazioad.s orturiko dokumentazioa" atalera) 
 

 
 

b.b.b.b. ERRESTAURAZIOAERRESTAURAZIOAERRESTAURAZIOAERRESTAURAZIOA    
Errestaurazio aldetik hainbat bixita izan ditugu, batetik Nineu jatetxeko lagunak, bestetik Diamtero200 

jatetxekoak, Urola jatetxea Maria Cristina Hoteleko sukalde arduradunak, Kokotxako lagunak. Hauekin 
etxldetik eman ohi dugun itzulian konpostaia prozesuaren nondik norakoak azaldu dizkiegu 

gainerakoarekin batera eta beraienean nola antolatzearen inguruko gogoetak sortu dizkie. 
 
Bestetik aipatzeko modukoa deritzogu proiektu honen inguruan Basque Culinari Center unibertsitateko 

arduradunek azaldu izan diguten interesa beraienean ere antzeko zerbait egin ahal izateko. Hernaniko 
udalak ere interes berezia adierazi du. Biak ala biak ez dute oraingoz haratago joateko moduko adostasunik 

sortu. 
 

c.c.c.c. ORONA BARRUANORONA BARRUANORONA BARRUANORONA BARRUAN    
 
Orona barruan sentsibilizazio kanpaina bereizia egin da batetik sukaldeko arduradunekin egin zen lehena 
bilketa sistema antolatu eta hondakin organikoak prebenitzeko garrantziari buruz. Bigarrena uztailean 

burutu zen lehen konpost pilatik lorturiko materialarekin lorontzi batzuk prestatu eta jatetxeko mahai 
nagusian zikloa ixtearen inguruko hausnarketa bultzatuz. Azkena Irailean gauzatu genuen Diametro 200 
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jaiaren barruan jardunaldi berezi batzuk ospatu ziren eta bertan gure proiektua aurkezteaz gain "Lurretik 
lurrera" proiektu pilotuaren inguruko informazioa zabaldu genuen auditoriora gerturatu zen jendearen 

aurrean. 

    
d.d.d.d. KONTSUMO TALDEANKONTSUMO TALDEANKONTSUMO TALDEANKONTSUMO TALDEAN    

    
Kontsumo taldean 300 familiagana iritsi gara izan ere urtebete honetan otarrarekin banatzen dugun 
oharrean hauetako lauetan proiektu honi buruzko informazioa bidali diegu. Oharrek proiektuaren fase 

ezberdinei buruzko informazioa helarazi dute eta ikusi nahi izna ezkero joan eranskinen atalera. (Xehetasun 
gehiago izateko joan eranskinen ataleko "eeee .  .  .  .  Kontsumo taldeko oharrakKontsumo taldeko oharrakKontsumo taldeko oharrakKontsumo taldeko oharrak" atalera) 
 

e.e.e.e. SARE SOZIALAKSARE SOZIALAKSARE SOZIALAKSARE SOZIALAK     
    
Sare sozialetan eginiko lana oso anitza izan da, batetik blogean zehar artikulu ezberdinak argitaratzen joan 
gara, facebook zein twiuterrean post-ak gehitzen joan gara eta azkenik lorturiko emaitzen berri emateko 

mailing orokor bat ere burutu dugu. Guzti honekin emaitza ezberdin eta oparoak lortu dira. 

Blogean artikulu bat argitaratu dugu bi hilean behin eta orotara 284 pertsonak bisitatu dituzte artikulu 

hauek, bataz beste 2:25 minitu pasa dituztelarik. 

Facebook-ena berriz ikustaldiak asko ere handiagoak izan dira 3272 pertsonenganako irismena izan dugu 

eta artikulu hauekin lorturiko elkareragina berriz 94ekoa izan da. (Xehetasun gehiago izateko joan eranskinen 
ataleko "g.  .  .  .  S are sozialen neurketaSare sozialen neurketaSare sozialen neurketaSare sozialen neurketa" atalera) 
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5. EMAITZEN BALORAZIOA 

    
a.a.a.a. DESKRIBAPEN OROKORRA    

  

Koo rdinazioaKoo rdinazioaKoo rdinazioaKoo rdinazioa. Proiektuaren hastapenetan gure elkarteko koordinatzaileak hainbat bilera ezberdin burutu zituen 
lanak ongi antolatu eta proiektuaren dimentsioa are gehiago zehazteko. Ondorioz gure etxaldeko aktibitatea 

daramaten profesionalekin batzartu zen (Ernetuz) proiektuaren koordinazioa lantzen hasteko. Honen ondorenean 
Biolurreko gure teknikariarekin azpiegituren dimentsionamendua kalkulatu genuen eta azkenik Orona Ideoko 

jatetxearekin (Diametro 200) elkarlana hasi genuen. 

Proiektu osoan zehar elkarteko koordinatzaileak eraman du proiektuaren koordinazio lana gainerako eragile edo 

enpresen artean ondorioz Oronako sukaldariekin bi topaketa burutu dira, Ernetuz nekazarien enpresarekin 8 bilera, 
elkarte barruko 2 bilera eta Info3 komunikazio enpresarekin 4 . Koordinazio lanak nekeza izan da batez ere ez baita 
erreza izan organiko iturburuen bilketa koordinatzea. 

P re staketa lanakP re staketa lanakP re staketa lanakP re staketa lanak. . . . Hondakin organikoak pixkanaka jaso behar genituenez gero kolpe batean tontorrak sortu ahal 
izateko pilaketa gune bat sortu genuen. Gune honen alde batean simaurra bildu da, bestean lastoa eta azkenik 

hondakin organikoak. Hondakin organikoa eta lastoa estalpe baten barruan gorde dira honetarako sortu den 
eremuan estalpe egitura bat sortuz. 
 
Hondakin organikoak pilatzen genituen bakoitzean lasto geruza eder bat gehitzen genuen usteldurak ekiditeko. 
Hiru lau hilabeteren buruan tontorra prestatu izan dugu pala duen traktorearekin eta prozesua berriro hasi.     

    
Bi lketa eta konpostatzeaBi lketa eta konpostatzeaBi lketa eta konpostatzeaBi lketa eta konpostatzea.... Hiru konpost tontor mota egin ziren lehengaietan ezberdintasunak zituztenak: 
- Lehenak sukaldeko hondarrak eta lastoa zituen nagusiki.  
- Bigarrenak simaurra, sukaldeko hondakinak eta lastoa.  
- Hirugarrenak simaurra sukalde hondarra eta baratzeko uzta hondarrak.  

Modu honetara hiru errezeta ezberdin probatzeko aprobetxatu dugu izan ere nahaste bakoitzak errealitate ezberdin 
bati erantzun baitiezaioke. Lehenak simaurrik ez duen etxalde baten errealitateari, bigarrenak bi iturburuetatik 
zerbait duenari bere ongarri beharrak hasetuz eta azkenak simaurra zein udarako baratzeko landareen hondarrari.    
    

Bilketa sistema ez da izan espero bezain erraza izan ere momentu askotan banaketa bidaiekin bateratzea ezinezkoa 
izan da eta honek bertara espresuki joan beharra sortu du. Honek etxaldeko ohiko dinamikan inefizientziak eragin 

dizkigu. 

Komunikazio Komunikazio Komunikazio Komunikazio eta seta seta seta sentsibilizazioaentsibilizazioaentsibilizazioaentsibilizazioa. . . . Proiektuaren hedapenari dagokionez koordinatzaile eta komunikazio enpresa 

baten arteko elkarlanari eskerrak burutu da. Honela udazkenetik udara arte etxaldetik pasa diren ikasle talde 
ezberdinei konpostaia zertan datzan azaldu diegu. Eduki ditugun sukaldarien bisita komertzialetan proiektuaren 
berri eman diegu eta kontsumo taldean 100dik gora familia sentsibilizatu ditugu hondakin organikoen buruan 

otarretako ohar, sare sozial eta mailing bidez. Orona Ideo enpresan lanketa berezia egin dugu, batetik kanpaña 
txiki bat eginez jatetxean bertan, bestetik azoka egunean hitzaldia eskeniz eta sukaldeko langileak sentsibilizatuz. 

    



1 FASE Tipo Responsable 48 49 50 51 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Konpostatze lanen antolaketa

Bilera informatiboak ORONA 2 Karabeleko 1 5

Bilera informatiboak ERNETUZEKIN 8 Karabeleko 0 2 3 4 7 11 12 13
Bilera informatiboak KARABELEKO 2 Karaeleko 0 8

Bilera informatiboak INFOTRES 4 Karabeleko 6 9 10 14
Azpiegiturak sortzea Ernetuz

2 FASE 
Konspostatze lanak

Eskeiniriko lan orduak 401 Ernetuz 10 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 24 15 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8
ORONA-ko jatetxeko bilketa (m3) 17,6 Ernetuz 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

TELLERI ZAHAR baserriko simaurra (m3) 12,0 Ernetuz 8
Lastoa(m3) 15,0 Ernetuz

A Pilak egitea (m3) 10,4 Ernetuz 65ºC 50ºC 40ºC 50ºC 45ºC 40ºC 30ºC 20ºC 20ºC 20ºC 20ºC 20ºC 20ºC 20ºC

B Pilak egitea  (m3) 23,75 Ernetuz 65ºC 50ºC 40ºC 20ºC 20ºC 20ºC 40ºC 40ºC

D Pilak egitea  (m3) 10,8 Ernetuz

Analisiak 2 Karabeleko 1 1

3 FASE 
Sentsibilizazioa unt.

IKASTETXEEKIN sentsibilizazioa 46 Karabeleko 11 35
BASQUE CULINARY CENTER sentsibilizazioa 205 Karabeleko 15 13 14 15 13 11 14 13 14 13 9 11 13 14 11 12

SUKALDARI ezberdinekin sentsibilizazioa 10 Ernetuz 2 5 3
ORONA Sukaldeko langileei formakuntza 34 Karabeleko 4 30

ORONA-KARABELEKON sentsibilizazio kanpaña 37 Karabeleko 1 1 35
KONTSUMO taldean sentsibilizazioa 300 Karabeleko 100 80 120

BLOG-eko artikuluak 6 Infotres 1 1 1 1 1 1
SARE SOZIALETAN artikuluak 27 Infotres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
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c.c.c.c. LORTURIKO HELBURUAKLORTURIKO HELBURUAKLORTURIKO HELBURUAKLORTURIKO HELBURUAK    

Lorturiko helburuak oso positibotzat jotzen ditugu izan ere gure ingurune hurbileko hondakin organikoekin gure 
lurrak ongarriztatzeko moduko ongarri bat lortu baitugu hainbat hondakin organiko ohiko kudeaketa saretik 
desbideratuz. Proiektuak leku guztietan harrera oso ona izan du eta etorkizunera begira beste bide batzuk ireki 

diezazkigukeela ikusi dugu prozesua praktikatu dugulako eta azpiegitura egokiak sortu ahal izan ditugulako.  

ERAGIN ERAGIN ERAGIN ERAGIN KKKKUALITATIBOA UALITATIBOA UALITATIBOA UALITATIBOA     

Indikadorea Aurreikuspena Lortutakoa 

Jatetxeko frakzio organikoa kudeatzea 2km Bai Bai 

Barazki banaketa sistema aprobetxatzea Bai Ez 

Inguruko eragileen artean hondakinak kudeatzea Bai Bai 

Oilategiko hondakinak kudeatzea Bai Ez 

Luarren kalitatea aztertzea Bai Bai 

Elikagai ekologikoen kontsumoa indartzea Bai Ez 

Etxalde bateko ongarriztatze beharrak asetzea Bai Bai 

Elikadurarekin erlazionaturiko sektorea sentsibilizatzea Bai Bai 

Teknika historiko bat berreskuratzea Bai Bai 

   

ERAGIN KUANTITATIBO ERAGIN KUANTITATIBO ERAGIN KUANTITATIBO ERAGIN KUANTITATIBO     

Indikadorea Aurreikuspena Lortutakoa 

Urteko prebentzioa Urtean 23.1m3 17 m3 (negurako 23m3) 

Urteko simaur kopurua Urtean 36 m3 simaur 12 m3 

Sorturiko ongarri kopurua Urtean 5Tn 12 Tn (negurako16Tn) 
Etxaldeko behar organikoak - 6Tn 0 

Familien sentsibilizazioa 100 300 

Jatetxeen sentsibilizazioa 5 5  (15 sukaldari) 

Ikastetxeen sentsibilizazioa 5 7 (251 ikasle) 

Blogaren jarraipena  285 lagun 
Sareen jarraitzaileen sentsibilizazioa 

 
3000lagunetik gora.  94 

elkarbanatze 

 PROIEKTUAREN IRISMENAPROIEKTUAREN IRISMENAPROIEKTUAREN IRISMENAPROIEKTUAREN IRISMENA    

• Kontsumo taldeko 120 familietara iritsi gara. 
• 200dik gora ikaslek ezagutu dute proiektua. 
• 5 jatetxe ezberdinetatik etorri dira ekimena ezagutzera eta 10 sukaldarik ezagutu dute proiektua. 
• Sare sozialetan esku-hartze handia izan dugu, 8 artikulu argitaratuz eta 27 esteka.  
• Jatetxe batek proiektuarekin bat egiteko interesa azaldu du 
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d.d.d.d. Ondorio nagusiakOndorio nagusiakOndorio nagusiakOndorio nagusiak    

----     Ziklo organikoa itxi daiteke. Ziklo organikoa itxi daiteke. Ziklo organikoa itxi daiteke. Ziklo organikoa itxi daiteke. Proiektu honen ondorio nabarmenena gure organiko beharrak etxaldean bertan 
asetzeko gaitasuna lortzea izan da. Proiektu pilotu bat izanik konplexua izan da hastapenetan dagoen etxalde 

gazte baten eguneroko dinamikan konpostatze prozesua txertatzea baina taldeak ongi erantzun du. Gainera 
dimentsionamenduaren inguruko balizko zalantzak argituak geratu dira. Aipatzekoa da ere modu mailakatu 
batean eginiko bilketak, tontorrak egiteko momentu egokiak bilatzeko erraztasunak ematen dituela eta arratoi zein 
saguekin aurreikus genitzakeen arazorik ez dugula identifikatu.     

----     Errestaurazioan bada interesaErrestaurazioan bada interesaErrestaurazioan bada interesaErrestaurazioan bada interesa. .  .  .  Errestaurazio munduan geroz eta sentsibilizazio handiagoa nabaritu dugu. Horren 
erakusgarri izan daiteke Basque Culinary Center-eko arduradun batzuekin proiektu honekiko hizketaldiak izan dira. 
Beraien organikoa modu jasangarriago batean kudeatzeko interes berezia baidute.  

----     Jakintza gureganatu.Jakintza gureganatu.Jakintza gureganatu.Jakintza gureganatu.    Garai bateko kortalayaren eredu berritua sortzerako orduan proportzioak ezagutzeaz gain 

traktore eta bilketa sistemaren bidez teknika hau birsortzeko modua asmatu dugu.    Beste lehengai eta antolaketa 
bat erabili dugu baina azkenean tontorrean egin izan dugu konposta eta 4-5 hilabeteren buruan baratzerako 

ongarri egoki bat lortu dugu. 

----     Konpostaren kalitatea Konpostaren kalitatea Konpostaren kalitatea Konpostaren kalitatea egokiaegokiaegokiaegokia....    Proiektu pilotu bat izanik luarraren analisiak onak direla ulertzen dugu. Analisiak 

ongi aztertu ondoren konpostaren maneiuan zer hobetua dagoela ikusi dugu luarrak A kategoria izan dezan.  
Batetik egituratzailearen jatorria hobekiago menderatu behar dugu eta bestetik konpostaia hobea izan dadin 
iraulketak hobe kontrolatu beharra dugula ulertzen dugu. 

 
----     Azp iegitura egokiak dira baina juxtukoak.Azp iegitura egokiak dira baina juxtukoak.Azp iegitura egokiak dira baina juxtukoak.Azp iegitura egokiak dira baina juxtukoak.    Sorturiko azpi egiturak justukoak izan litezke baldin eta gure 
etxaldearen lur hedadura aldatuko bagenu. Izan ere paperena kalkulaturiko 16 tonak juxtu justu sor ditzakegula 
konturatu gara. Bestetik erosiriko traktoreak gure lurretan ibili ahal izateko ezaugarri egokiak ditu tamaina eta 
pisua dela medio baina hondakin organiko gehiago kudeatu nahi izan ezkero juxtukoa litzateke.    

----     Bi lketa sistema ez da erosoa. Bi lketa sistema ez da erosoa. Bi lketa sistema ez da erosoa. Bi lketa sistema ez da erosoa. Proiektu honetan izan duen zailtasun nagusia bilketa sistema izan da. Hasiera 

batean kalkulatu genuen dedikazioa baino askoz handiagoa izan du eta batez ere lan dinamika hautsi izan digu. Ez 
da erraza izan udaberri udara garaian batik bat banaketa sarea aprobetxatzea eta lan honetarako denbora lortzea. 
Teorian banaketa bidaia bera aprobetxatzea aurreikusten genuen baina egunerokoan honek banaketa jatetxean 

amaitzea eskatzen zigun eta eduki dugun barazki eskaera igotzean honek ezinezko bihurtu du bidaia hori 
aprobetxatzea. 
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