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Atseginez AZMA-LARRABETZU-17 memoria igortzen dizuegu. Bertan 2017. urtean udalerriko konpostatze
deszetralizatu zerbitzuei egindako jarraipen lanen eta lortutako konpostaren kalitatearen emaitzak aurkezten
dizkizuegu. Edozein argibide behar izatekotan, ez izan zalantzarik gurekin harremanetan jartzeko.
Dokumentu hau zuen gustukoa izango delakoan, 2018ko otsailak 21.
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1. AURREKARIAK

Larrabetzuko Udalak herri-hondakin organikoen kudeaketa iraunkorra sustatzeko jardueren garapenean
esperientzia du. Azkeneko urte hauetan etxeko konpostajea, zein konpostaje deszentralizatuaren bidez, kudeaketa
egonkorra ezartzea lortu da eta egunetik egunera herritarren parte-hartzea ere zabaltzea lortzen ari da.
Herri-guneko biztanleriari erantzun bat emateko bidean eta hondakin organikoak konpostatze bidez tratatzeko
helburuarekin, 2013ko urrian atez ateko gaikako bilketa sistema berri bat jarri zen abian, gerora Austrian ezaguna
den “Modelo Deszentralizatuan” oinarritu dena eta honela, Larrabetzuko udalerria Euskal Herri mailan kudeaketa
sistema honen aitzindari bihurtu duena.
Eredu deszentralizatu honetan, udalerrian sortutako hondakin organikoen kudeaketa osoa egitearen erantzuleak
tokiko nekazari, paisajista edo abeltzainak dira eta ekintza honek beraien lan jarduera nagusiaren osagarri bat
suposatzen du. Horretarako, langile hauek inskribatutako familien hondakin organikoak atez ate biltzeaz, hauek
beraien lurretara garraiatzeaz eta bertan konpostatze bidez tratatzeaz arduratzen dira. Azkenik, lortutako
produktua, konposta, beraien ustiapenean ongarri organiko moduan erabili ohi da, horrela tokiko kudeaketa
iraunkor bat lortuz.
Hondakinen bilketa zerbitzua astero hiru aldiz egiten da (astelehen, asteazken eta ostiraletan), aurrez ezarritako
ibilbide baten arabera eta 120 litroko edukiontziak erabilita. Garraiorako, erantzuleek beraien ibilgailuak erabiltzen
dituzte.
Hondakin organikoen bilketa eta trataerarekin erlazionatutako jardueraz gainera, nekazariek parametro
esanguratsuen erregistroa eramaten dute, kudeaketa sistemaren jarraipen egokia ziurtatzeko. Adibidez, jasotako
hondakin kantitateak, errefusaren tasa, konpostatze prozesuaren tenperatura, gertakariak eta abar.
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1. AURREKARIAK

Testuinguru honetan eta hasiera batean borondatezko 30 familiaren parte hartzearekin, 2013. urtean konpostatze
deszentralizatuaren esperientzia hasi zen Larrabetzun. Jarraian, 2013tik 2016ra egindako jarduera nagusiak
aurkezten dira.
•

Irailak 26an Ramon Plana adituaren hitzaldi bat ospatu zen konpostatze Austriarrari buruz Angulerin.

•

Urriak 3an proiektuaren aurkezpen ofiziala egin zen Angulerin, kudeaketaz arduratuko zen nekazaria eta
parte hartzaileak bertaratu ziren.

•

Urriak 7an hondakin organikoen lehenengo gaikako bilketa egin zen eta 30 familiaren hondakinak batzen
hasi zen nekazaria.

•

Martxoak 7an bigarren fasea hasi zen, guztira 65 familia parte hartzailerekin.

•

Ekainak 4an hirugarren fasea jarri zen martxan, 105 familia parte hartzailerekin.

•

2015. urtean beste 78 familiak ekin zioten parte hartzeari eta 2016an beste 15 familiak.
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2. HELBURUAK

IK4-Azterlanen parte hartzeak konpostatze prozesuaren kontrola eramatean datza, tratamenduaren eta azken
produktuaren kalitatea ziurtatzeko helburuarekin, biosegurtasun baldintzak, aurkeztu daitezkeen arriskuak, zein
prozesu mota honen berezko parametro kritikoak kontrolatuz.
Helburu honekin eta azken urteetan Gurpide Elkarteko lan taldeak jasotako ezagutzak kontuan izanik, 2017. urtean
IK4-Azterlanek eskainitako zerbitzuak aholkularitza eta azken balorazio lanetara zuzendu dira eta aurreko urteetan
egiten ziren kontrol bisitak egiteari utzi zaio. Honela bada, Zentru Teknologikotik eskainitako zerbitzua hurrengo
lanetara bideratu da:
•

Nekazariaren lanaren eta hondakinen kudeaketa lanen metodologiari buruzko aholkularitza eta neurri
zuzentzaileen ezarpena.

•

Konpostaren kalitatea eta erabilera arautzen duen 2013ko 506 Errege Dekretuaren arabera, amaierako
produktuaren karakterizazioa.

•

Emaitzen trataera eta interpretazioa.

•

Txostenen elaborazioa eta emaitzen aurkezpena.
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3. PARTEHARTZEA ETA
TRATATUTAKO
KANTITATEAK

Hurrengo taulan herritarren eta sortzaile handien parte-hartze tasak eta 2017. urtean sistema deszentralizatuaren bidez
kudeatutako hondakin organikoen kantitateak aurkezten dira.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Familiak
197
200
201
202
204
204
206
206
206
208
212
212
Sortzaile
Herri
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
handiak
gunea
Kudeatutako
4.119 4.103 4.458 3.628 4.725 3.887 3.002 2.816 3.632 4.095 4.053 3.596
kopuruak(kg)
Azurmenditik
1.377 1.084 1.555 1.796 1.713 2.551 1.290 1.472 1.751 1.888 1.399 454
ekarritakoa (kg)
Jarraian parte hartzearen aldaera eta fase ezberdinetan kudeatutako hondakin kopuruak aurkezten dira:
I Fasea

II Fasea

III Fasea

(5 hilabete)

(3 hilabete)

(4 hilabete)

Familiak

30

65

105

Parte-hartze tasa

4%

9%

15 %

Elikagaien
denda
Taberna

Elikagaien
denda
taberna

5.900 kg

7.850 kg

Elikagaien
Produktore handiak
denda
Kopuru kudeatuak

3.100 kg

2015

2016

2017

183

198

212

27 %
29 %
31%
Elikagai denda Elikagai denda
3 elikagai denda
3 Taberna
5 Taberna
5 taberna
1 Fruta-denda 1 Fruta-denda
Azurmendi
Azurmendi
Azurmendi
72.192 kg
49.203 kg
64.394 kg
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4. KONPOSTATZE
GUNEAK

Bizkaiko hondakin organikoen konpostaren esperientzia aurrendari hau Larrabetzuko Berresoaga auzoan ustiapena
zuen nekazari batekin hasi zen. 2015. urtean zehar, bi nekazari eta paisajista bat arduratu ziren hondakin
organikoen bilketa eta kudeaketa lanak egiteaz eta orduan bi konpost gune erabiltzen zituzten, bi nekazariek
Berresoagako gunea partekatzen baitzuten.
Berresoagako konpostatze gunean, meta bidezko tratamendu eredua jarraitu izan da hasiera batetatik eta gaur
egun, lau modulu daude. Hauetatik hiruk, 2 m3tako lau meta dituzte eta 2015. urtetik, hiru metatako beste modulu
bat ere badago. Lau metatako modulu bat ez da erabiltzean eta beste batean herriguneko hondakin organikoen
tratamendua eramaten da. Beste modulu bietan Azurmendi jatetxeko hondakinak. Kasu guztietan, modulu
guztietako meten karga beti da berdina eta metatik metara egiten diren materialen iraulketak, hondakin berriak
gehitzeko tokia behar denean egiten dira.
2015. urteko urrian Azurmendi jatetxean
sortutako hondakin organikoak tratatzen
hasi zen nekazarietako bat eta honek
tratatu beharreko kantitateen hazkuntza
eta instalazioen handitzea ekarri zuen.
Sortzaile honen espezifikotasunagatik,
hondakin hauek etxeko hondakinak izango
balira bezala tratatzen dira, baina aparte
eraikitako modulu bitan.
2016. urtean meta guztiak plastikozko
ehun batekin estaltzea erabaki zen, txorien
gorotzek konposta kutsatzea ekiditeko.
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4. KONPOSTATZE
GUNEAK

Berresoagako konpost gunea landa eremu batean aurkitzen da
eta inguruan etxebizitzarik ez egotean , instalazio zabala eta
erosoa izatea ahalbidetzen da. Sarbideari dagokionez,
lehenengo urtetan zaila egiten zen hondakin organikoen
edukiontziak eramatea, lokaztuta egotean, 50 metroko
distantzia egitea saila bihurtzen baitzen, baina 2015. urtean
soropil artifizial bat jarri eta arazoa konpontzea lortu zen.
Aireztatze eta iraulketa jarduerak errazteko asmoz, meten
aurreko aldeak ireki egin daitezke eta oinarria libre daukate,
hau da, hondakin organikoak lurzoruarekin kontaktuan jartzen
dira, inguruko mikrobiotaren agerpena errazteko eta
lixibiatuen agerpena ekiditeko. Modu honetan, konpostatze
prozesua indartzen laguntzen da eta hezetasun maila hobeto
kontrolatu daiteke.
Moduluen aurrean hondakin organikoen kudeaketarako
beharrezko material egituratzailea pilatzen da. 2015. urtean
erabilitako egituratzailea udaletxeak eman zuen, udal
zerbitzuek lorezaintzan eta lur garbiketetan sortutakoa hain
zuzen ere, baina 2016. urtean, tratatu beharreko hondakin
kantitateak nabarmen hasi zirenez, Garbikerreri ere erosten
hasi behar izan zen eta 2017an ere berdin egin da. Hobekuntza
bezala, 2017an egituratzaile pilo hau toldo batekin estali da,
materialak lehor mantentzeko eta honek konpostatzeko
prozesuko lehen metako hezetasun mailak murriztea ekarri du,
prozesua bizituz eta aireztatze lanak erraztuz. Alaion ere
hobekuntza bera ezarri da.
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4. KONPOSTATZE
GUNEAK

Usainak ekiditeko helburuarekin, 2015 arte hondakin organikoetara %50ean gehitu zen egituratzailea, baina
2016an material hauen erabilera murriztu egin zen eta aurten ere berdin egin da. Arrazoiak, tokia hobeto
aprobetxatzea eta gutxiago kontsumitzea dira. Esan beharra dago, aldaketa honek ez duena inolako eragozpenik
sortu konpostatze prozesuan.
2017 honetan beste hobekuntza bi egin dira. Alde batetik, euri ura jasotzeko sistema bat ezarri da bi modulutan
eta bestetik, modulu bakoitzeko lehen bi metari egurrezko estalkiak jarri zaizkie karraskarien sarrera ekiditeko. Euri
uraren erabilerari dagokionez, konpostatzen ari den materialak bustitzeko erabiliko da. Aurreko urteetan,
konpostaren kalitatea ona zela ikusi arren, hezetasun maila bajua zela ikusten zen. Hobekuntza honek iraulketa
garaian materialak ureztatzea ahalbidetzen du, honela prozesua bizitzea eta hezetasun maila zuzentzea lortzen
delarik. Erabilitako sistema sinplea da, moduluetako teilatuetan hodi batzuk jarri dira, jasotako ura 120 litroko
edukiontzietara bideratuz.
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4. KONPOSTATZE
GUNEAK

Udalerrian martxan jarritako bigarren konpost gunea paisajista batek erabilitakoa da eta kasu honetan,
herrigunean kokatzen den lorategi pribatu batean aurkitzen da, non lanak erabateko normaltasunarekin garatzea
lortu den, auzokideengan usainen edo bestelako arazorik sortu gabe.
Konpostatze prozesurako 4m³ko bi meta daude egokituta eta beste tamaina txikiagoko meta bat ere erabiltzen da
sortutako konposta guztiz egonkortzeko. Kasu honetan, iraulketa bakarra egiten da eta erabilitako tratamenduaren
metodologia guztiz aproposa dela ikusten den arren, kontuan izan beharra dago baldintza aerobikoen mantentzeak
esfortzu fisiko handia suposatzen duela noizean behin.

Tratatu beharreko kantitateak igo zirenetik, langileek denbora gehiago behar izaten dute iraulketa eta aireztatze
lanak egiteko, prozesuan askatzen diren gasen aurrean beraien esposizioa handituz. Arrazoi honengatik, 2016.
urtetik aurrera, zeregin hauek egiteaz arduratzen diren pertsonei Osalanek gomendatutako iragazkiak dituen
maskarak erabiltzea proposatu zitzaien. ABEKHgP3 erreferentzia dun maskarak hain zuzen ere.
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4. KONPOSTATZE
GUNEAK

Azkenik, 2016. urteko irailetik aurrera, Alaio auzoan konpostatze gune berri bat sortu zen. Berresoagan lan egiten
zuen nekazarietako batek, auzo honetan daukan bere lurretako bat prestatu zuen hondakinak konpostatzeko. Kasu
honetan, IK4-Azterlanen gomendioa jarraituz, azpiegitura mugikor bat eraiki zen, 800 litroko edukiera daukaten 4
konpost-ontzirekin. Materiala udalarena izanik, egunen batean gune hau mugitzea beharko balitzateke, material
hauekin errazagoa egingo litzateke lan hori. 2017an 2 konpost-ontzi gehiago jarri dira, lehen fase bio-oxidatiboa
denbora luzeagoan mantendu ahal izateko. Honela, toki gehiago izateaz gain, eroankortasun elektrikoaren balioak
hobetzea ere espero da.
Gune honi ezarritako beste hobekuntzetako bat, konpost-ontzien oinarrian airearen zirkulazioa errazten duen eta
arratoien agerpena ekiditen duen sare bikoitz bat jartzea izan zen. Honela, lau bat zentimetroko plastikozko lehen
geruzak metaren azpialdera oxigenoa heltzea ahalbidetzen du eta metalezko bigarren sare batek, arratoien sarrera
ekidin.
Honez gain, nekazariak konpostaren heltze fasea
gauzatzeko egurrezko lau kutxa sinple eraiki ditu,
fase termofiloa bukatu ondoren, konpost-ontzi
bi erdi-arte hustu eta hauetako kutxa bat
betetzen duelarik. Metodo honekin, 4-6 astetan
zehar materialen tenperatura 45ºC-tik gora
mantentzea lortzen du, lortutako konpostaren
kalitatea gorenekoa izatea lortuz. Konpostontziak guztiz ez hustearen helburua ore ama bat
egotea da, jarraian gehituko diren hondakin
berrien deskonposizioa azkartzeko. Hondakin
lote bakoitzari bi iraulketa egiten zaizkio
produktua atera baino lehen.
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5. LAN PLANGINTZA
2017

Larrabetzuko nekazariek jasotako hondakin organikoak konpostatze aerobioaren bitartez tratatzen dira, non
lehenengo fase bio-oxidatibo batean, material guztiak 60 ºC-tik aurrera higienizatu egiten diren eta bigarren heltze
fase batean, materialen orekatzea ematen den. Konpostatze metetan baldintza aerobioak ziurtatzeko, hondakinak
material egituratzaile batekin nahasten dira eta lehenengo deskonposizio fasean zehar, oxigeno mailak %15-etik
gora mantentzeko helburuarekin, astean behin aireztatu egiten dira. Modu berean, hozte fasean dauden
materialak irauli egiten dira, metaren oinarrian dauden materialak ere aireztatzeko.
2017. urteko lan taldea iazko bera izan da eta honek lan jardueran hobekuntza ekintzak ezartzea ahalbidetu du.
Jarraian aurkezten diren adierazletan ikus daitekeen bezala, meten oinarrietako aireztatzea errazteak eta fase biooxidatiboa zaintzeak, deskonposizio prozesuaren egoera hobetzea ekarri du.
Hartutako
hondakinak
zerbitzu egun
batean

Pilen
betetze
denbora

Hondakin kopurua pilako

60ºC
heltzeko
denbora

Tmax.

Tratamendu
denbora

Alaio

625 l

4-5 aste

750 kg

2 aste

68 ºC

4-5 hilabete

Berresoaga

478 l

4-5 aste

775 litro – 465 kg

2 aste

82 ºC

3 hilabete

Andra Mari

631 l

-

-

1-2 aste

79 ºC

4-5 hilabete

Aurreko urteetan bezala, konpostatze guneetan aurkitutako hondakin errefusaren portzentajeak minimoa izaten
jarraitu du, %0,1 ingurukoa. Kudeatutako hondakin organiko guztiak higienizazio eta heltze prozesu bat jasaten du
eta lortutako konpostak indarrean dagoen legedia betetzen du, beraz, lortutako produktu honek ongarri organiko
modura nekazaritzan erabiltzeko balio du.
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5. LAN PLANGINTZA
2017

Aurten, lehen aldiz, IK4-azterlanek ez ditu kontrol eta jarraipen bisitak egin konpost-gune ezberdinetara eta urtean
zehar egindako lanak konpost laginen analisira eta aholkularitza zerbitzura bideratu dira.
Konpostaren karakterizazio kualitatiboari erreparatuz, lau lagin aztertu dira eta egindako kontrolak ongarrien
legediak ezarritako parametroak ezagutzera zuzendu dira:
Karakterizazio fisiko-kimikoa: 2013/506 Ongarriei buruzko Errege Dekretuan ezarritako programa analitikoaren
eta kalitate-estandarren arabera egiten da. Erabilitako metodologia hurrengoa da:
• pH-a eta eroankortasuna ur laginetik ateratako lixibiatutik egin dira 1:5 (m/v).
• Karbonoa eta Nitrogenoa CSN-2000 analizatzaile automatikoarekin.
• Materia organikoa 550ºC-tara kaltzinatutako laginaren bitartez.
• Metal astunak (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr) masen espektroskopia bitartez (ICP-MS). Aurrez digestio azido
bat eginda.
Karakterizazio mikrobiologikoa: 2013/506 ED-an ezarritako programa analitikoaren eta kalitate-estandarren
arabera egiten da eta patogeno batzuen (Salmonella, Esterichia coli) existentzia zehazten da konposta modu egoki
batean higienizatu den ziurtatzeko.
Era berean, lortutako konpostaren kalitatea ezagutzeko parametro kimikoak ere aztertu dira:
•

Potasioa, fosforoa, kaltzioa eta magnesioa.
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6. EMAITZA
ANALITIKOAK

Emaitzak
Jarraian konpostaren 4 laginei egindako analitikaren emaitzak aurkezten dira:
Berresoaga

Azurmendi

Andra Mari

Alaio

Muga arauemaileak

4040 µS/cm

3430 µS/cm

1080 µS/cm

4780 µS/cm

5000

8,5

8,2

8,8

6,5

6,5-8

48,5 %

55,0 %

43,9

70,2 %

>35%

C/N

6,5

7,8

8,5

8,1

<20

Nitrogeno totala (%)

3,95

3,53

2,57

4,36

-

Potasio totala (%)

1,96

1,24

0,91

1,58

-

Fosforo totala (%)

1,10

0,97

0,70

0,77

-

Kaltzio totala (%)

9,83

8,43

10,2

3,99

-

Magnesio totala (%)

0,35

0,31

0,38

0,32

-

gabezia (25g)

gabezia (25g)

gabezia (25g)

gabezia (25g)

gabezia(25g)

40

<3

<3

<3

<1000

< 0,7

<0,7

< 0,7

< 0,7

A: 0,7

B: 2

C: 3

Beruna (mg/kg)

4,4

6,1

22,5

8,73

45

150

200

Kobrea (mg/kg)

30,6

29,2

42,2

31,9

70

300

400

Nikel (mg/kg)

2,8

4,4

6,4

4,66

25

90

100

Zink (mg/kg)

92,8

91,8

201

133

200

500

1000

Kromoa (mg/kg)

3,7

6,5

10,1

7,20

70

250

300

Eroankortasun elektrikoa
pH
Materia organikoa

Salmonella
E. coli (NMP/g)
Kadmioa (mg/kg)

13/15

AZMA-LARRABETZU-2017 MEMORIA

6. EMAITZA
ANALITIKOAK

Ondorioak
2013/506 Ongarriei buruzko Errege Dekretuak araututako parametroak kontuan izanik eta lortutako konposta
ongarri organiko modura nekazaritzan erabiliko den produktu bat izango dela kontuan izanik, hurrengoa
ondorioztatzen da:
•

Aztertutako lau konpost laginek, konpost kalitate testetan eskatzen diren irizpide guztiak betetzen dituzte eta
hortaz, nekazaritzarako baliogarriak dira.

•

Eroankortasun Elektrikoaren dagokionez, aurreko urteetan lortutako balio onak mantentzea lortu da.
Badirudi, tenperatura 4-6 astetan zehar 45ºC-tik gora mantentzen bada, egitura humikoen sorrera errazten
dela eta honek gatz libreen kontzentrazioa murriztu eta produktuaren egonkortzea ekartzen du. Etorkizunean
hobetze aldera, Andra Marin lortzen den konposta alde batera utziz, esan beharra dago beste tokietan
lortutako balioak oraindik hobetu daitezkeela.

•

Metal astunen kontzentrazioei erreparatuz, herri-hondakinetatik lortutako konposta A kalitatekoa dela esan
daiteke eta beraz, nekazaritza ekologikoan erabili ahal izango dira. Duela urte bi Azurmendiko hondakinekin
egindako konposta B kalitatekoa izan zen, kadmio eta kobrearen balioek hala adierazten baitzuten, baina iaz
eta aurten egoera hau zuzendu egin da. Andra Marin lortutako konpostari dagokionez, zink balioak nahi baino
altuagoak dira, beraz konpost gunea eraikitzeko erabilitako materialak berrikustea gomendatzen da.
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6. EMAITZA
ANALITIKOAK

2017rako hobekuntzak
2018ri begira, iaz azaldu zen bezala, Larrabetzuko kudeaketa sistema deszentralizatuak badaramatza zenbait urte
martxan eta dagoeneko konpost guneen ezarpen eta egokitzapena aproposak direla ikusita, udal baliabideak
partaidetza tasa handitzera eta bilketa sistema zabaltzera bideratu beharko liratekeela uste da.
Hala ere, sistemaren martxa onarekin jarraitzeko helburuarekin, moduren batera herriko lan taldetik kanpoko
aholkularitza eta jarraipen zerbitzu bat mantentzea gomendatzen da.
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