
 

 

    

         

 

Erabiltzeko moduaErabiltzeko moduaErabiltzeko moduaErabiltzeko modua Konpost kopuruakKonpost kopuruakKonpost kopuruakKonpost kopuruak 

SOROPILA 

Landaketa berria : 2-3 kg konpost/m2  

Mantenua: 0,5-1 kg  konpost/m2 

FRUITU ARBOLAK 

Landaketa berria : lurra eta konposta proportzio 

berean nahastu 

Ongarria: 2 cm geruza zuhaitzaren oinarrian  

BARATZA 1 kg/m2 

PARTERREAK 

1-2 kg/m2 edo  lurra eta konposta proportzio berean 

nahastu 

 

ZUHAITZ ETA ZUHAIXKAK 2-3 cm-ko geruza  zuhaitzaren oinarrian 

LOREONTZIAK 2 cm-ko geruza 

BIRLANDATZEAK Konpost zati bat eta 3 zati lur nahastu. 



 

 

2.2.2.2. ETXEKO KONPOSTATZEAETXEKO KONPOSTATZEAETXEKO KONPOSTATZEAETXEKO KONPOSTATZEA    

Etxean konposta egin nahi baduzu, udalera joan eta bertan materiala eta informazioa 

jasoko .  

Horrez gain, hobaria zango duzu zabor tasan urtero eskaria eginez, informa zaitez! 

 

 ZEIN HONDAKIN BOTA BEHAR DIRA KONPOSTAGAILUAN?ZEIN HONDAKIN BOTA BEHAR DIRA KONPOSTAGAILUAN?ZEIN HONDAKIN BOTA BEHAR DIRA KONPOSTAGAILUAN?ZEIN HONDAKIN BOTA BEHAR DIRA KONPOSTAGAILUAN?    

-Fruitu eta barazki hondakinak (zatiturik).  

-Janari egina, elikagaiak… (esnekiak ere bai). 

-Haragi eta arrain hondakinak (estalirik hobeto). 

-Arrautza azalak eta fruitu lehorrak (txikiturik hobeto). 

-Itsaskiak. 

-Ogi lehorra    

----Bestelakoak:    kafe hondakinak, te poltsatxoak, ilea, olio eta gantz kopuru txikiak paperean 

bustirik , eskuoihal zikinak, oihal naturalak, artilea, ilaunak…    

KONTUZ!!: Fruitu pegatinak , plastiko txikiak, bilgarri txikiak,…KONTUZ!!: Fruitu pegatinak , plastiko txikiak, bilgarri txikiak,…KONTUZ!!: Fruitu pegatinak , plastiko txikiak, bilgarri txikiak,…KONTUZ!!: Fruitu pegatinak , plastiko txikiak, bilgarri txikiak,… 

 

 EZ BOTA KONPOSTAGAILUAN::::    

    

− Tximiniako errautsaTximiniako errautsaTximiniako errautsaTximiniako errautsakkkk. (Poltsa batean eta itzalita errefusen edukiontzira).    

− PoltsakPoltsakPoltsakPoltsak (ez plastikoak ez , ni biokonpostagarriak).    

− Hildako animaliak Hildako animaliak Hildako animaliak Hildako animaliak (lurperatu edo errefusa edukiontzira poltsa baten barruan). Txikitu 

gabeko hezur handiak.  

− Animalien kakakAnimalien kakakAnimalien kakakAnimalien kakak (katuen harriak, …) 

− KimikoKimikoKimikoKimiko----sintetikoaksintetikoaksintetikoaksintetikoak (garbiketa produktuak, pinturak, oihal sintetikoak, kloratutako 

produktuak, antibiotikoak...). 

− Material degradaezinaMaterial degradaezinaMaterial degradaezinaMaterial degradaezina (beira, metalak, plastikoak…). 

− Kutsatutako hondakin organikoak eta  pestizidekin tratatutako landareakKutsatutako hondakin organikoak eta  pestizidekin tratatutako landareakKutsatutako hondakin organikoak eta  pestizidekin tratatutako landareakKutsatutako hondakin organikoak eta  pestizidekin tratatutako landareak. 

− Tratatutako egurTratatutako egurTratatutako egurTratatutako egurrezko txirbil eta zerrautsak ,  aglomeratuak,  edo kontratxapatuak.rezko txirbil eta zerrautsak ,  aglomeratuak,  edo kontratxapatuak.rezko txirbil eta zerrautsak ,  aglomeratuak,  edo kontratxapatuak.rezko txirbil eta zerrautsak ,  aglomeratuak,  edo kontratxapatuak. 

− Tabakoa (zigarroak, puruak), biozida baitaukate (nikotina) eta hainbat toxiko.. 

 

NOLA ERABILI KONPOSTA?NOLA ERABILI KONPOSTA?NOLA ERABILI KONPOSTA?NOLA ERABILI KONPOSTA?    

Kalitate handiko ongarria da eta gainontzeko ongarriak bezala lurrarekin nahasturik 

erabili behar da. Hona hemen aholku batzuk: 

 



 

 

 

 

1. KONPOSTAGAILU KOMUNAKKONPOSTAGAILU KOMUNAKKONPOSTAGAILU KOMUNAKKONPOSTAGAILU KOMUNAK 

Egurrezko txabola batean kokaturik eta giltzaz itxirik. Behar badituzu udaletxean 

eskatu. Ontzi marroi bat ere jasoko duzu hondakinak gorde ahal izateko. 

NON DAUDE KONPOSTAGAILUAK?: 

BurgeluBurgeluBurgeluBurgelu (bi eremu): 

 -Biolortu 

 -Udaletxea 

GazetaGazetaGazetaGazeta: Eliza parean (gizarte-etxe zaharra) 

AñuaAñuaAñuaAñua: Askalde kalea 

IxonaIxonaIxonaIxona: Etxabilo kalea (kulunkak) 

ArbuluArbuluArbuluArbulu: 

 -Gizarte .-etxearen atzeko aldean 

 -Calle Elexaldea (kulunkarien eremuan) 

ArgomanizArgomanizArgomanizArgomaniz: 

 - Paradore kalea (Arralde kalearen ondoan) 

Inausketa eta landare edo belar ebakitze hondakinakInausketa eta landare edo belar ebakitze hondakinakInausketa eta landare edo belar ebakitze hondakinakInausketa eta landare edo belar ebakitze hondakinak  herri bakoitzeko meta  herri bakoitzeko meta  herri bakoitzeko meta  herri bakoitzeko meta----

guneetara eraman behar dira. Ez bota konpostagailuetan. guneetara eraman behar dira. Ez bota konpostagailuetan. guneetara eraman behar dira. Ez bota konpostagailuetan. guneetara eraman behar dira. Ez bota konpostagailuetan.     

Burgelu: Burgelu: Burgelu: Burgelu: Udaletxearen atzeko aldean.    

Añua: Añua: Añua: Añua: Ixonarako bidean.    

Gazeta: Gazeta: Gazeta: Gazeta: San Martin kalea (basorako sarrera).    

Ixona: Ixona: Ixona: Ixona: Mendirako bidea (baskula ondoan).    

Argomaniz: Argomaniz: Argomaniz: Argomaniz: Santa Eulalia muina. 

Arbulu:Arbulu:Arbulu:Arbulu:    Ederki kalea (herrira sarrera, ibai ondoan). 

----EZ UTZI PLASTIKOZKO POLTSAKEZ UTZI PLASTIKOZKO POLTSAKEZ UTZI PLASTIKOZKO POLTSAKEZ UTZI PLASTIKOZKO POLTSAK    

----EZ UTZI ONTZIRIK ETA SOKARIKEZ UTZI ONTZIRIK ETA SOKARIKEZ UTZI ONTZIRIK ETA SOKARIKEZ UTZI ONTZIRIK ETA SOKARIK    

 

 

KONPOSTATZEAKONPOSTATZEAKONPOSTATZEAKONPOSTATZEA    



 

 

GARBIGUNEA GARBIGUNEA GARBIGUNEA GARBIGUNEA     

Birzikla daitezkeen etxeko tresna guztiak EZ UTZI EDUKIONTZIEN KANPOKO ALDEANEZ UTZI EDUKIONTZIEN KANPOKO ALDEANEZ UTZI EDUKIONTZIEN KANPOKO ALDEANEZ UTZI EDUKIONTZIEN KANPOKO ALDEAN, ez 

baitituzte jasotzen.  

    Etxeko tresna elektrikoa     

 -Altzariak (aulkiak, alfonbrak …), bestelako tresnak, jostailuak,… 

 -Pinturak, bernizak, kolak,… 

 -Etxeko kondarrak eta txatarrak.  

 -Fluoreszente eta bonbillak. 

 -Paletak, pneumatikoak,… 

Alegria-Dulanziko GARBIGUNERA GARBIGUNERA GARBIGUNERA GARBIGUNERA eraman behar dira,     (k/Manisitu, 2) Tfnoa: 663 866 

341 

Herrietatik igarotzen den Puntu berde mugikorra Puntu berde mugikorra Puntu berde mugikorra Puntu berde mugikorra era badugu. Datak eta ordutegiak 

aurreko egunetan bus geltokietan zein gizarte-etxeetan jartzen diren txartelen bidez 

jakinaraziko da. 

 

ALTZARIAK/OBJEKTU HANDIAKALTZARIAK/OBJEKTU HANDIAKALTZARIAK/OBJEKTU HANDIAKALTZARIAK/OBJEKTU HANDIAK    

ESCOR (945290390) ENPRESAK doako bilketa eskaintzen duESCOR (945290390) ENPRESAK doako bilketa eskaintzen duESCOR (945290390) ENPRESAK doako bilketa eskaintzen duESCOR (945290390) ENPRESAK doako bilketa eskaintzen du. Enpresak berak jakinaraziko 

dizu uzteko  lekua, eguna eta ordua.  

Hilabete bakoitzeko lehenengo asteartean jasotzen dituzte. 

 

HONADKINAK MODU EGOKIAN KUDEATZEKO GARRANTZIAZ OHAR GAITEZEN, ALDAKETA KLIMATIKOA EZ 

BULTZATZEKO, ETA INGURUMENA BABESTEKO. 

HORREZ GAIN , GURE HERRIAK GARBI ETA ZIKINKERIARIK GABE MANTENTZEKO. 

BEREZITU ETA BIRZIKLATU, ZERGATIK?BEREZITU ETA BIRZIKLATU, ZERGATIK?BEREZITU ETA BIRZIKLATU, ZERGATIK?BEREZITU ETA BIRZIKLATU, ZERGATIK?    

    

 GURE BALIABIDE NATURALAK GORDE NAHI DITUGULAKO. 

 KUTSADURA GUTXITU NAHI DUGULAKO.  

 LANA SORTZEN DUGULAKO.  

 ALDAKETA KLIMATIKOARI BUELTA EMATEN DIOGULAKO 

 PETROLIOA, URA, CO2 EMISIOAK ETA ENERGIA KONTSUMOA GUTXITZEN DUGULAKO. ETA 

ZABOR GUTXIAGO SORTZEN DUGULAKO. 

 100 KILO HONDAKIN ORGANIKOEKIN 30 KILO KONPOST SORTZEN DUGULAKO.  LURRA 

ONTZEKO BALIO DUENA, ETA ONGARRI KIMIKOEN ERABILERA MURRIZTEN DUGULAKO. 

 

 



 

 

HONDAKINEN KUDEAKETA ELBURGOHONDAKINEN KUDEAKETA ELBURGOHONDAKINEN KUDEAKETA ELBURGOHONDAKINEN KUDEAKETA ELBURGO----BURGELUNBURGELUNBURGELUNBURGELUN    
 

Burgeluko Udalak etxeko hondakinak kudeatzeko moduaren inguruan herritarrak 

informatzeko eta sentsibilizatzeko asmoa dauka.   

Herritar guztiei gogorarazi nahi diegu udalerriak etxeko hondakinak kudeatzeko dituen . 

   Udalerriko herritarren ahalegina aldez aurretik eskertu nahi dugu, eta bide batez, ohitura 

hauekin jarraitzera animatu nahi zaituztegu, gure udalerria jasangarriagoa izan dadin 

laguntzeko. 

 

BERIZTU ETA BIRZIKLATUBERIZTU ETA BIRZIKLATUBERIZTU ETA BIRZIKLATUBERIZTU ETA BIRZIKLATU    

 

●●●●EDUKIONTZI HORIAK:EDUKIONTZI HORIAK:EDUKIONTZI HORIAK:EDUKIONTZI HORIAK: ontziak, plastikoak,  latak, brikak, metalezko ontziak, aluminiozko 

papera, pote-tapak, txapak eta abar. (ontzi hustuak) 

 

●●●●Edukiontzi urdinaEdukiontzi urdinaEdukiontzi urdinaEdukiontzi urdina edo grisa: kartoiak, paperak, egunkari edo aldizkariak. (garbiak, zikin 

daudenak edukiontzi berde-grisera) 

 

●●●●Edukiontzi berdea: Edukiontzi berdea: Edukiontzi berdea: Edukiontzi berdea:  Beirazko ontziak eta botilak. (kortxorik eta taparik gabekoak) 

 

•Edukiontzi berdeEdukiontzi berdeEdukiontzi berdeEdukiontzi berde----grisak ( errefusa)grisak ( errefusa)grisak ( errefusa)grisak ( errefusa): hautsa, kristalak, eskuzapitxoak haur- 

oihalak, zeramika,  portzelana, objektu apurtuak, eta abar.  

 

●Edukiontzi laranja:Edukiontzi laranja:Edukiontzi laranja:Edukiontzi laranja: Etxean erabilitako olioa. (litro bateko edo bi litroko botiletan utzi, 

UDALETXEKO APARKALEKUAN KOKATURIKUDALETXEKO APARKALEKUAN KOKATURIKUDALETXEKO APARKALEKUAN KOKATURIKUDALETXEKO APARKALEKUAN KOKATURIK)  

●Jantzi, zapata eta erabilitako objektuen edukiontzia:Jantzi, zapata eta erabilitako objektuen edukiontzia:Jantzi, zapata eta erabilitako objektuen edukiontzia:Jantzi, zapata eta erabilitako objektuen edukiontzia: (Koopera edukiontzia,  

UDALETXEKO APARKALUDALETXEKO APARKALUDALETXEKO APARKALUDALETXEKO APARKALEKUAN KOKATURIKEKUAN KOKATURIKEKUAN KOKATURIKEKUAN KOKATURIK). 

 

● Etxeko hondakin organikoak (elikagai hondakinak )Etxeko hondakin organikoak (elikagai hondakinak )Etxeko hondakin organikoak (elikagai hondakinak )Etxeko hondakin organikoak (elikagai hondakinak ), Bi aukera dituzu: Herrietako konpostagailuetan 

utzi (poltsarik gabe). Edo etxeko konposta  egin. (Ikusi konpostatze eranskina Ikusi konpostatze eranskina Ikusi konpostatze eranskina Ikusi konpostatze eranskina ) 

 

● Inausketa eta landare edo belar ebakitze hondakinak:Inausketa eta landare edo belar ebakitze hondakinak:Inausketa eta landare edo belar ebakitze hondakinak:Inausketa eta landare edo belar ebakitze hondakinak: Herri bakoitzean horretarako dauden lur-

zatietan utzi. (Ikusi konpostatze eranskina Ikusi konpostatze eranskina Ikusi konpostatze eranskina Ikusi konpostatze eranskina ) 

 

●Pilak Pilak Pilak Pilak kiroldegiko, udaletxeko edo Gizarte-etxeetako edukiontzian utz ditzakezue.   

 

Edukiontziak beterik baldin badaude, Udalari edo Administrazio-Batzordeari ohartarazi. ARESTIAN 

AIPATUTAKO HONDAKIN MOTAK EZ DIRENAK EZ BOTA EDUKIONTZIETARA.  ESKERRAK ZUEN 

LAGUNTZAGATIK! 

    

    

    


