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KAFE HONDARREN ERABILERABIZI BARATZEA

Kafezalea naiz, ezin uka. Dozena erdiren 
bat inguru hartuko dut egunero. Nire 
gustuko kafetxoa, kikaratxoan erditik 
beherako ttikia motxa gustatzen zait, 
egiteak hondakin mordoxka sortzen du 
egunero. Sortzen dut. Eta zer egin kafe 
hondar horiekin? Berrerabilera ekolo-
gikoa, ekonomikoa eta praktikoa beha-
rrezkotzat dut. Etxekoena zuzenean 
luartzen ari den simaur pilara doa. 
 Coffea spp landarearen hazi ehoeta-
tik egindako kafeak uzten duen honda-
rra ongarri ederra da. Pittin bat azidoa 
da, simaur gehienak bezala, eta gustura 
hartuko dute inguruan azidozaleak di-
ren txilarrak (Erica spp), errododen-
droak (Rododendron spp), hortentsiak 
(Hydrangea macrophylla). Azken horren 
loreen koloreak bizitzeko pizgarria ere 
bada. 
 Luar pilan beste hondakin organikoe-
kin nahasita irakinaldia sustatzen du. 
Zizareen lana azkartzen du, digestioan 
laguntzen die eta kafeinarekin bizkor-
tu egiten dira. Luarra egiteko hondakin 
orekatua da, karbono/nitrogeno erla-
zioa 20 ingurukoa du (material onenek 
25-30 izan ohi dute). Zuzenean lurre-
ko ongarri gisa ere erabiltzen da. Ha-

zitegietan, landare ttikiak landatzeko, 
lorontzietan edo baratzean lurrarekin 
nahasi eta askatzen dituen jakiak lan-
dareek erraz bereganatuko dituzte. Lu-
rra harrotu egiten duenez hezetasun 
arazoak dituztenak edo motelegiak di-
ren lurrak oneratzen ditu, landareen 
sustraiei alde ederreko erraztasunak 
emanez, bai hazteko bai elikatzeko. Adi-
bidez, errefauen (Raphanus spp) edo 
azenarioaren (Daucus carota) tokian 
jartzen bagara, eskuzabal hartuko dute 
kafe hondarrez ongarritutako saila. 

 Hondar horiek landareen aldamenean 
jartzen dituenik ere ezagutzen dut. Itxu-
raz kafeina ez da bare eta barraskiloen 
gustuko eta atzeratu egiten omen ditu. 
Ez omen ditu hiltzen, baina bai atzera-
tu. Agian kafeinagatik baino, bere hauts 
egituragatik izan daiteke, haren gainean 
herrestan eroso ezin ibili direlako. Ba-
teren batek katuak uxatzen dituela ere 
aipatu izan dit. Katuak ez du kalte han-
dirik egiten baratzean, baina lurra lar-
daskatuz landare txikiak honda ditzake. 
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Pittin bat azidoa da kafearen hondarra, simaur gehienak bezala. 


