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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 kilometro baten bueltan ixtea. 
- Kalitate handiko luarra lortzea inguruneko materialak konbinatuz. 
- Jatetxe bateko frakzio organikoa beraien nekazal hornitzaile lokalekin kudeatzeko erreferentzi izatea. 
- Tontorreko teknikaren erabileran sakondu eta berau sustatzea etxaldeetan. 
- Lortzen den konpostaren azterketa analitiko zorrotzak burutu eta informazio hau hedatzea. 
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02. BURUTURIKO LANAREN DESKRIBAPENA 
 
 
 

a. HONDAKIN 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. 
 
ORONA-ko 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 dria otorduak amaitu ondoren. 
 
Oilategiari 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. 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 
Guztira:…………………………………………………………………………………………………………16,4 Tn 
 
 
c. TONTORREN 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 = 130 l/egun  
Hondakin kopurua urteko = 0.130 m3 x 283 egun x 0,7 T/m3 = 25 Tn/urteko (%80 hezetasunekin) 
 
Ondorioz urtebeteko ziklo batean gauzak ondo bidean hiru tontor sortzea aurreikusiko litzateke 8Tn-dakoak 
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= 8Tn Sukalde hondar + 7Tn lasto + 7Tn Ardi simaur 
Nahastea osoa urte betean= 67 Tn/urtean 
 
  
  
d. KONPOSTATZE 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. SORTURIKO 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. 
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3. KONPOSTATZE LANEN ANTOLAKETA 
 
 

a. BILKETA 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 ekarriko 
lizkiguke eta bilketa eremuan pilaturik utzi. 
 
 

b. LUARRARE 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,  
2.Bestea hondar begetal eta simaurra  
3. Azkena sukalde hondar begetala, haragi zein arrain hondarrak eta simaurra. 
 

c. TONTORREN EGIKARITZA 
 
Tontorren egikaritzari dagokionez garai bateko Kortaloyaren printzipioei jarraiki ondoko prozesua burutu da: 
- Martxoan zehar lehen materia organikoa pilatzen hasi ginen. 
- 3 hilabetez materia organikoa biltzen joan 7-8Tn (13m3) hondakin urbano bildu arte. 
- Konpostatze eremuko lurra lastoz bete oinarrian. 
- Ondoren materia freskoa eta lehorra 20zm inguruko kapetan pilatzen joan. 
- Behin 1.5m-ko trapezioa osatu denean tonottra lasotoarekin tapatu. 
- Bataz beste4-6m luzeko tontorrak burutu ditugu. 
 

d. ANALITIKEN EMAITZAK 
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