
Ikastetxeetan
sorturiko
hondakin
organikoa
bertan
kudeatzeko
egistamoa

ESKOLAN
KONPOSTA

CRISTINA ENEA
FUNNDAZIOA ETA SAN
MARKOS
MANKOMUNITATEA



KONPOSTATZEA
ZERGATIK?

KONPOSTATZEAK HAINBAT
ONURA DITU DENONTZAKO:

Zabortegietara doan materia organikoa
murrizten da.
Ongarri inorganikoen erabilera
murrizten da.
Ura mantentzeko duen gaitasunagatik,
ureztatze gastua jaisten da.
Era naturalean, landareek behar
dituzten elikagai ekarpena egiten du.
Hiritarren onurarako, garraio eta
tratamendu gastuak murrizten dira.



Eskolan Konposta

Materia Organikoa
45%

Ontzi arinak
25%

Papera
15%

Beira
8%

Errefusa
7%

ZEIN HONDAKIN MOTA
SORTZEN DIRA
IKASTETXEAN?

Orainartean horrela salkatu ez baditugu

ere, ondoko grafikan ikus daitekeen

bezela, ikastetxeetan sortzen diren

hondakin kopuru gehienak, konpostatu

daitezkeen hondakin organikoak dira.



NORA DOA ZEIN
HONDAKIN?

EPELE / LAPATZ
KONPOSTAJE
PLANTAK 
Materia organikoa biltzeko

platak

ONTZIEN
SAILKAPENERA
KO PLANTA
Urnietan dagoen ontzi

arinen sailkapenerako

plantak

HONDAKIN
KUDEAKETA
DESPANORSA
Papera kudeatzeko

poligono 27n dagoen

planta

ECOVIDRIO
Zaragozan dagoen

beiraren

kudeaketarako planta 

TRANSFERENT
ZIA PLANTA
LAPATZ
Errefusa kudeatzeko

Azpeitian dagoen

sailkapen eta

kudeaketa planta.



HONDAKINAK BIRZIKLATU
PAPERA

EGUNKARIAK
Birziklatu daitezke

KARTOIA
Birziklatu daitezke

ALDIZKARIAK
Birziklatu daitezke

KARTOI
ZIKINAK

Ezin dira birziklatu

KLIPAK ETA
BESTE

GAILUAK
Ezin dira birziklatu



HAUTSITAKO
JOSTAILUAK
Ezin dira birziklatu

HONDAKINAK BIRZIKLATU
ONTZI ARINAK

ONTZI ARINAK
Birziklatu daitezke

LATAK
Birziklatu daitezke

POLIESPAN
ONTZIAK

Birziklatu daitezke

CD, BOLIGRAFOAK...
Ezin dira birziklatu



HAUTSITAKO
BAJILLA

Ezin dira birziklatu

HONDAKINAK BIRZIKLATU
BEIRA

BOTILAK
Birziklatu daitezke

POTOAK
Birziklatu daitezke

KOLONIA
ONTZIAK ETA

ABAR
Birziklatu daitezke

HAUTSITAKO
EDALONTZIAK
, BONBILAK...
Ezin dira birziklatu



Eskolan Konposta

BESTELAKO HONDAKINAK

- Pilak eta bateriak

- Tintak eta tonerrak

- Etxetresna elektrikoak

- Tresna elektriiko txikiak

- Plater, edalontzi eta lapikoak

- Margoak

- Sukalde eta motor olioak

- Produktu kimikoa

- Kutsakorrak diren spray-ak

- Kafe kapsulak

- Neumatikoak

- Arropa

- Obra- hondakinak

- Altzariak

- Medikamentuak

HONDAKINAK BIRZIKLATU
GARBIGUNEAK



Hondakin organikoa -
BioHondakina



HONDAKIN ORGANIKOA EDO BIOHONDAKINA

Hondakin organiko edo biohondakinak jatorri naturala duten hondakinak
dira, batzuek gizakiak manipulatuak badira ere, jatorri naturala dute. 



Nola ematen dira prozesu

hauek naturan?



Nola ematen dira prozesu

hauek baratzeetan?



Nola ematen dira prozesu hauek

eskoletako baratzean?



Eredu zirkularraren adibidea

Autokonposta ikastetxean



Bi ereduren arteko talka

Konpostatzeren prozesuak, bi ereduren arteko talka argitan uzten du, lineal eta zirkularraren

arteko talka hain zuzen ere.



Eredu lineala
Bereizi beharrean, hondakinak errefusara botatzea



Eredu zirkularra
Bereizi,

konpostatu eta

zikloa itxi ahal

izateko



Nola kudeatu ditzakegu ikastetxean

sortzen dire hondakin organikoak?

Jangelako soberakinak Ogitartekoen soberakinak Fruta hondakinak
Lorategi, jardin zein baratzeko 

 soberakinak



Zer da konposta?
Materia organikoa naturalki  deskonposatu eta gero lortzen da konposta. 

Ongarri ezin hobea da, fosforoa edo nitrogenoa bezalako osagaietan aberatsa izateaz gain,  materia organikoa  eta

mikroorganismoak ere baititu. 



Zer da konposta?

Zer konpostatu eta zer ez?

BAI KONPOSTATZEN DIRA EZ DIRA KONPOSTATZEN



Konposta ikastetxean

Konpostatze prozesurako beharrezko baliabide eta materialak



Zer
gertatzen

da
konpostaga

iluaren
barruan?



Nola eta zer konpostatu?

Guztia pusketa txikitan moztuta. Materia hezea eta lehorra kopuru berdinean bota. Goikaldea, beti lehorra, euliak ez etortzeko.

Astean behin, guztia nahasi, ondo aireztatzeko. Hezetasuna zaindu, edukia lehortu ez dadin.




