
 

BARATZA EKOLOGIKO

ESPERIENTZIA BATZUEN

ANALISI

MULTIFAKTORIALA

2020ko MARTXOAREN 5ean



15:00 HARRERA

15:15-16:00 AURKEZPENA

16:00-16:45 GALDERAK, EKARPENAK, EZTABAIDA

16:45-17:30- AURRERA BEGIRAKO PROPOSAMENA

17:30 ITXIERA

 



-2016 FOPEren esparruan

-BIOLUR LURGINTZA elkarlana

-Baratzaren iraunkortasuna helburua

-4 esperientzietan galdetegia 

-HELBURUAK 2 batez ere instalazio berriei begira

1.bideragarritasunaren diagnosia

2.Inbertsio minimoak identifikaztzea

 
 
 

AURREKARIAK
NONDIK NORA DATOR
AZTERKETA?



ONDORIOAK
LAN HARTATIK ATERATAKO

ONDORIOAK

1.Baratzezainak gustora daudela duten

lanarekin.

2.Diru sarrera aldetik nahiko justu

dabiltzala

3.Dedikazio oso handia dela eta familia

eta sozial esparruetarako aukerak,

murritzak direla.



POCO RECONOMIENTO
DE LA SOCIEDAD



ESPERENTZIA
GEHIAGO IKUSI

Aurreko esperientzien emaitzak kontrastau eta
zabaltzeko 

AURREKOAREN JARRAIPENA

Gipuzkoaz gain egiteko aukera. 6 Gipuzkoan eta
4 Bizkaian

ENEEKen laguntza

5 urtetik gora daramaten kasuak (10etik 6k
eskatuta)

ESPERIENTZIA EGONKORTUAK



HELBURUAK

HOBEKUNTZA  PROPOSAMEN
INDIBIDUALAK

 

OZTOPO NAGUSIAK
IDENTIFIKATU ETA DINAMIKA
KOLEKTIBOAREN LANKETA

 

DIBULGAZIORAKO MATERIALA
SORTU



IRAUNKORTASUNAREN
ALDERDIAK

BIDERAGARRITASUN
TEKNIKOA

 

BIDERAGARRITASUN
EKOLOGIKOA

 

BIDERAGARRITASUN
PERTSONAL ETA

SOZIALA

BIDERAGARRITASUN
EKONOMIKOA

 



ALDERDI TEKNIKOAK
JARDUERAREN DESKRIBAPENAK

1,19-5,72 UTA teorioko

pertsona bat >1UTAteoriko

%50eko
kasuetan

azalera handitu
%40ak

mantendu

baratza eta
frutarako

ziurtagiria

jarduera
osagarriak,

batez ere
frutarbolak

Esperientzia
guztietan
laguntza

familirra edo
kolektiboa

titularraz gain



ALDERDI TEKNIKOAK
BALIABIDE MATERIALAK

Sondaketa, baltsak,
depositoak, eta kasu

batean iturburua
Sareko ura barazkaik

garbitzeko 

%60 jabegotzakoak,
etxekoak edo erosiak
eta %40 alokairua, bi

kasutan agroaldea

Inbertsio ezberdinak.
Denek makinaria,

negutegi eta ureztatze
sisteman. inbertitu dute



ALDERDI TEKNIKOAK
ERABILITAKO INSUMOAK

Gehien ardi eta behien simaurra,
lastoakin nahastuta
Etxeko oiloena ere
Urtean behin ekarri eta gorde  pilatu
tapatuta. Iraulketa bi kasutan egiten
da..
1,5-4 kg/m2 baratza osoan edo
portzentai bat landareen jasuen
arabera

Karbonato
kaltzikoa
Fosfato eta
potsiodun harri
nahasketa.
Basaltoa

 
Ekologikoak
%50-90 erositakoak
Bi baserritan %100
erosten da
.

 

Bi kasutan
erabiltzen da. 

Ekologikoak
%80-100
erositakoak.
1en haziteg ia eta
erosteka %20-30
 



ALDERDI TEKNIKOAK
ERABILITAKO INSUMOAK

Guztietan erositakoak erabiltzen dira; Bacilusa,
ferramola, xaboi potasikoa, azufrea, salda
bordelesa, piretrina eta neem-a. 
6 baserrita etxean egindakoak ere erabiltzen dituzte:
asun-ura, azeribuztan-ura eta konsuelda-ura... 
 Bi baserrietan mikroorganismoekin frogatan
dabiltza.

 
Kasu gehienetan
belarra
kontrolatzeko
akoltxatu plastikoak
edo “horsola”
.

 

Tutorei dagokionez,
sareak (rafia, plastikoa,  
kanaberak,
ferraia dira erabilienak.



HASIERAKO BALIABIDEA. LURRA/BASERRIA
6 jabegotzakok izanik, 4etan erosi, 39.000-150.000
euro bitarteko inbertsioak izan dira

ALDERDI
EKONOMIKOA
INBERTSIOAK

JARDUERARAKO INBERTSIOETAN
Ezbedinak, eta aldeak daude, batzuk lurren
egokitzapenak, bideak edo biltegiak egin dituzte..
 

Kasu denetan negutegi eta ureztatze
sistemetarako inbertsioak egin dituzte, eta
baita rotabatorra edo eta motokultorea erosi. 
 
Tratorean berriz  %70ak inbertitu dute.
Hauetatik 4esperientziatan erosketa berria
izan da, inbertsioa nabarmenki handituz.
 



ALDERDI
EKONOMIKOA
INBERTSIOAK

Negutegi motaren kasuan, gehiengo
zabalaren aukera tunel sinpleak izan dira.
Kasu batean bakarrik erosten da plakazko
multikapera inbertsioa 3,5 aldiz handiagoa
delarik tunel azalera berdinarekiko.
 

negutegia+ureztatze sistema+makinaria traktorea barne

38.000€  // UTA teorikoko 21.000 €

Hiru kasutan biltegiak

 85.000€  // UTA teorikoko 44.500 €



MAILEGUA

%50ek mailegua dute

2 kasutan > 100.000 € (lur eta baserri erosketa)

besteak < 50.000 €

ALDERDI
EKONOMIKOA
FINANTZIAZIOA

DIRULAGUNTZAK

%90ek jaso dute  laguntzak

6 kasu GAZTENEK IZAN DIRA  >% 30 laguntza



GASTU ALDAKORRAK 

Jarduerari zuzenan lotutakoak- ekoizpenekoak (landareak, haziak,

ongarriak, fitosanitarioak, … ), eta komertzializaiori lotutakoak

(poltsak, etiketak,garraio gastua…).

1.800-9.700 €// 900-2.300 € UTA teoriko

Gasturik handiena landare eta haziena da,  kasu

gehienetan %60tik gorakoa suposatuz.

 

ALDERDI
EKONOMIKOA
GASTUAK

GASTU FIJOAK

Estrukturalak., eta alde nagusia inbertsioei lotutakoa.

6.600-24.200 €// 3.000-14.500 € UTAteorikoko.

*amortizazio kostuak 2.000-12.000 tartean

 



SARRERA ALDAKORRAK 

Gertuko salmentan oinarritua, 10etik 9tan, sarreren>%80a salmenta

zuzenetik.

Prezioak BIOLUR edo inguruko baserritarrenak

Marketina, harreman zuzenean, bestela sare sozialak...

11.600-53.000 €// 6.400-16.900 € UTA teori

 

 

ALDERDI
EKONOMIKOA
SARRERAK

SARRERA FIJOAK

. %90ak ekologiko laguntza, %50 ICM; eta %50 dietak...

0-3.500 €//0-2.430 UTA teorikoko

 



ALDERDI
EKONOMIKOA
EMAITZAK

UTA teorikoa kontutan hartuta

kasu bakarrean bakarrik heltzen da 2018ko soldata

minimoa gainditzera (10.302 € urtekoa, 735,90 €/hilean,

14 pagatan). Eta gaztenek programarako eskatzen den

emaitza kontutan hartuta,  9.600€/urteko, berdinak

bakarrik gainditzen du etekin hau.

UTA errealei erreparatuz,

%40ak  iristen dira gaztenek eta soldata minimora

altxortegian

 ***  inbertsioei lotutako kontzeptuak  kontutan hartu gabe, 

%70ak pasako lukeela bai gaztenek bai eta soldata minimoaren

langa,,kasu batzuetan maileguek duten pisua erakutsiz.



INGURUMENEKO
ALDERDIAK
BITARTEKOEN 
ABERASTASUN EGOERA

LUR MOTA
10etik 7k analisia dute. Biolurren bitartez.

LABOREEN MANEIUA
Baratza intentsibo eta dibertsifikatuak >30 espezie landu

Rotazioak egiten dira, familiaren arabera

Simaur konpostatuarekin ongarritu

Ongarri berdeak ere erabiltzen dira 6 kasutan

 

Orokorrean lur emankorrak dira, 

Izaera limotsua dute; 

Lanerako pixkat astunak,  

Azkar lehortu eta nekatu

Materia organiko asko

Gomendioak----dosia gutxitu, jarduera biologikoa

piztu, eta falta diren elementuak gehitu

BIODIBERTSITATEA 
Guztietan labore anitzak, basoa,
frutarbol, larre eta animaliak



INGURUMENEKO
ALDERDIAK
HONDAKINEN KUDEAKETA
ETA ENERGIA EFIZIENTZIA

PLASTIKOA ETA ENBASEAK
Bilketa puntu edo eta garbigunera

Bi kasutan erantzun da plastikoa berrerabiltzen dela

EZ DAGO GALDETEGIETAN EZER JASOTA
 



ARDERDI SOZIALAK
GIZA BALIABIDEEN EZAUGARRIAK

6 esperientzietan

UTA 1+ laguntza

puntuala

Besteak 2 edo + 

UTA

30-52 tartea

Baina bi

esperientzia 30

urteko

titulartasunakin

ADINA
Pertsona

formatuak ,  

FORMAZIOA
arrazoi

ideologiko

politikoei

erantzuten die

MOTIBAZIOA

15 pertsona lanean 10

esperientzietan

%40a emakumeak

Titulartasunean 3

kasutan emakumeak

titular bakarrak

GENEROA

%60 autonomoak

%40 elkarte zibil iak

edo C.B.

FORMA JURIDIKOA

Antolaketa ezberdiak

%50ak udaran egunero lan

Udaran  +-9 ordu

Neguan 6-8 ordu

Oporrak 1-2 aste neguan, 

Bi pertsonen kasuan udaran 1 

 

 

 

DEDIKAZIOA

10etik 7ek, soldata 800-1.200 euro

bitartean,jornada osoko.

Kasu erdietan  bat egiten du datuekin

,

SOLDATA
Gustoko lana  baina  gehienek helburua

lan baldintzak hobetu beharra ,

dedikazioa eta soldata

,

SATISFAKZIOA



Gehienek harremanak inguruko

baserritarrekin.

Bestalde sektoreko hainbat kolektibo

edo elkarteko dira asko. Pertsona

aktibo eta konprometituak



Galdetegietan bi gako nagusirekin lotzen dute

bideragarritasuna.

     1.Inbertsioak egitearekin.

Lana  optimizatzeko beharrezkoa ikusten da

baina inbertsioak modu egokian eta orekatuan

egiteak duen garrantzia azpimarratzen da,

urteroko amortizazio gastuei aurre egin behar

zaielako 

    2. Azalera handituta eta komertzializazio

bide berriak jorratuz. 

Honek hala ere lan karga handitzearen

PROIEKTUAREN

BIDERAGARRITASUNA
EKONOMIKOA

 "bideragarria izan 

daitekeela esaten da"



 

Lan karga handia. Bai lan ordu aldetik eta baita fisikoki oso exigentea.

Oso lotua: Familiarekin oreka aurkitzeko zaila.

Prezioen lanketaren beharra bideragarritasun ekonomikorako.

Bezero berriak erakartzeko zailtasunak

Modu kolektiboan kudeatzeko zailtasunak.
 

 

PUNTU AHULAK



1.Aktibitate ekonomiko izanik, kudeaketa tekniko  ekonomiko egokia eta orekatua bilatzea

ezinbestekoa da. Produktibitatea hobetzeko aukera, inbertsioak minimoak beharrezkoak baina

neurtuak, kostea eta finantziazioa.

2.Ez du jarduerari lotutako urteko laguntza berezirik. Sarrereren portzentaia handiena salmentak.

3.Lan karga da jarduera honen puntu ahulenetako bat, Kolektiboa ezinbestekoa. UTA teorikoa//

UTA errela. Iraunkortasuna zalantzan eta erreleborako zailtasunak.

4.Lan baldintza prekarioak.Soldata minimoetara iritsi ezinik,ordu libreen eta oporren kudeaketa oso

zaila.Iraunkortasuna zalantzan jartzen du eta erreleboa zaildu.

5.Sektorea balioan  jartzeko lanketa. Baratza ekologikoak egiten duen ekarpen positiboa

jendarteratuz ekoizpenei prezio egokiak eta duinak jartzeko balio behar du.

ONDORIOAK



AURRERA BEGIRAKO

PROPOSAMENAK

ARLO TEKNIKO EKONOMIKOAN

Ingresu eta gastuerako plantila errebisatu-    

 lan orduak nola?

Produktibitatean hobetzeko laguntza

Formazioan eta talde lanean sakondu

1.

2.

3.

LAN KARGA LANTZEKO SAIOA

Ordezkatze zerbitzuaren informazioa eta

funtzionamenduaz jabetu 

Esperientzia ezberdinak aurkeztu

Proposamen bat lantzeko urratsak aztertu

1.

2.

3.

SEKTOREA BALIOAN JARRI 

Mahai agroekologikoa eratu

Prezioen lanketareako urratsak zehaztu

Jendarteratzeko ekintza plana proposatu

1.

2.

3.



ESKERRIK ASKO


