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Babesle koordinatzailea: Pirinio Atlantikoetako Nekazaritza Ganbera (Frantzia)
Errealizazioa: APESA (Frantzia)

Prototipoa ardi-artilez egindako konposta da, simaurrare-
kin edo simaurrarekin eta hondakin berdeekin.

Konposta, batez ere, artilezko bolumen handiak tratatzeko 
aukera emango lukeen konponbidea da. Gainera, irtenbide 
hori zuzenean aplika dakieke abeltzainei, beren baserrian, 
artilea garraiatu edo garbitu gabe. Azkenik, Pirinio Atlanti-
koetako Nekazaritza Ganberak egindako probek konposta-
jearen bideragarritasuna frogatzen dute.

Prototipoaren helburua baldintza errealetan  material ez-
berdinetan artilearen konpostatzearen bideragarritasuna 
probatzea zen.

Halaber, Konposta egiten den eragiketaren euskarria eba-
luatzeko.

Europako araudian, artilea 3.kategoriako animalia azpipro-
duktu gisa sailkatzen da. Oso arau zehatzak daude

materia hori konpostatzean tratatzeko. 

Testuinguru horretan, araudi horiekin lotutako parametro 
ezberdinak aztertu behar izan dira.

Lau konpostatze mota egin dira
hormigoizko plataforma batean:
- Simaurra bakarrik: 30m3

- Simaurra eta artile zatitua: 24m3 simaur eta 600kg artile 
zatitu.

- Simaurra eta zatitu gabeko artilea: 24m3 simaur eta 
600kg artile zatitu.

- Simaurra, artile zatitu eta hondakin berdeak: 24m3 simaur, 
600kg artile zatitu eta 12m3 hondakin berde.

Hondakin berdeak gehitu egin dira, garrantzitsua izan baita
laborategiko probetan. Era berean, gaur egun artilea zati-
tzeko makinak daudenez, artile zatitu gabe eta zatituarekin 
konposta egiteko aukera aztertu da.
Konpostatzea 4 hilabetez egin zen, prozesuan zehar 2 al-
ditan irauliz: lehena 15 eguneko konpostatzearen ondoren 
eta bigarrena 1,5 hilabeteko konpostatzearen ondoren.
Esperimentuan zehar honakoa neurtu zen:
- Hasierako nahasteen ezaugarri biokimikoak eta fisikoak.
- Konpostatzea garatzeko adierazleak: hezetasuna, tenpe-

ratura,oxigenoa.
- Konpostatze prozesuan dauden ilaren konposizioaren 

ezaugarriak: materia lehorra, materia organikoa, pH-a.
- Azken konposten ezaugarriak, plano agronomikoetan eta 

mikrobiologikoetan.
APESAk hartu zuen azterketa honen ardura.

ZEIN DA PROTOTIPOA?

ZERGATIK 
PROTOTIPO HAU?

KONPOSTATZEA
ZER PROTOKOLO? 

Esperimentuaren antolaketa

Simaurra + artile zatitua + 
hondakin berdeak

Simaurra + artile 
ez zatitua

Simaurra + artile 
zatitua Simaurra bakarrik

ARTILEAREN ERABILERA ALTERNATIBOETARAKO LANKIDETZA TEKNOLOGIKOA



KONPOSTATZE PROZESUARI BURUZ:
Konposta egiteko parametroen jarraipenak erakutsi zuen 
konpostatzea eraginkorra zela nahasketa guztietan, eta ar-
tilea gehitzeak ez zuen eragin negatiborik sortu. Artilearen 
desagertzea ikusten da azken konpostetan, nahiz eta artile 
zatitu gabearekin desagertze partziala ikusi, pozgarria da. 
Baina konpostatze prozesua ez zen ona izan. Izan ere, ila-
retako oxigeno-tasa txikiegia zen egitura mugatuegi eta 
hezetasun handiegia zelako. C/N erlazioa ere ez da ona, 
baina hondakin berdeen modalitateak oreka hobea du. 
Hala ere, artilea gehitzea ez ditu adierazle horiek kaltetzen 
simaurrarekin alderatuta.
Azken konpostaren azterketan hau aurkitzen da: NH4 ta-
sak altuak dira oraindik konpostatzearen amaieran, kon-
posta heldugabea dela adierazten du. Konpostatzearen 
denbora nahiko luzea izan denez, konposta egiteko baldin-
tza ez-egokiekin lotura gehiago du.
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ZEIN DIRA ONDORIO POSIBLEAK?
Emaitza horiek positiboak dira, baina beti dago oztopo bat 
erregulaziorako. Agintariekin eztabaidatu beharko da kon-
tuan hartuta azterketa honen emaitzak,  konposta zuze-
nean ustiategietan egiteko aukera..

ALDERDI ERREGELAMENDUEI BURUZ:
Gogoan izan, artileak 3.kategoriako animalien azpiproduk-
tuen sailkapena duela eta UE 142-2011 araudia, artilearen 
konpostatzea landa librean debekatua dago. Izan ere, hi-
gienizazioko etapa bat gomendatzen da, ordu batez tenpe-
ratura 70 ºC-ra igota, 12mm-ko partikula tamainako gehi-
nekora. 4 konpost multzotatik, simaur eta artile moztuaren 
multzoak ez zen 70 ºC iritsi ordu betez, 68 ºC baizik. Pen-
tsatu dezakegu, ilaretako bolumenak handiagoak izango 
baziren, tenperaturara lortuko zen.
Azkenik, analisi mikrobiologikoak egin ziren (Escherichia 
coli, Salmonella, Enterococcaceae). Analisiek erakusten 
dute lortutako konpostak betetzen dutela arauzko bete-
beharrekin.

AZKEN KONPOSTETAN:
Konposizio biokimikoari buruz, desberdintasun nabar-
menak 4 konposta hauen artean bi modalitatetan dau-
de: tenoreak nitrogenotan (N guztia), potasioan (K2O) eta 
azufrean. Jakina, hondakin berdeak dituen konpostak 3 
elementu horien tasak txikiagoak dira, hondakin berdeak 
baitira hiru elementu horietan aberatsenak ez direnak. 
Aldiz, nitrogenoaren eta azufrearen edukiaren igoera bat 
nabarmentzen da artilea duten bi konpostetan simaurra 
bakarrik dagoenarekin alderatuta. Igoera ertaina da nitro-
genoaren kasuan,% 10etik% 20ra bitartekoa azufrearen ka-
suan,% 39tik% 55era. Aldiz, harrigarria bada ere, potasioan 
ez da alderik ikusten adierazgarriak dira, baina artilea po-
tasiotan aberatsa da. 
Azterketa agronomiko zehatzagoak egiten ari dira (nitroge-
noaren eta fosforoaren mineralizazioa…) emaitzak osatzeko. 

Konposta 1.hilabetean
ezkerraldea: simaurra + artile zatitua
eskubialdea: simaurra + artile ez zatitua

Konposta 4.hilabetean
ezkerraldea: simaurra + artile zatitua
eskubialdea: simaurra + artile ez zatitua

ZEIN DIRA EMAITZA NAGUSIAK?

Campus Agroalimentario 
de Arkaute, s/n (Álava). 
(+34) 945 121313 
info@lanaland.eu
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