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gure lurriña
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BIOLUR DENONA ETA DENONTZAT
SARRERA
Esku artean duzuen berri paper hau, "gure lurriña",

aurrerantzean informazioa emateko helburuarekin jaio da.

Biolurrek azken urtean egin duen gogoeta  prozesuari

erantzuten dio, kideak elkartearen dinamikaren jakitun

izateko eta, bide batez, kide izaera sendotzeko asmoz,

gure esentzia, lurriña, horixe baita, kidegoa eta elkarlana.

Elkarteak hainbat lan arlo ditu eta, guztiak orrialde

hauetan azaltzea ezinezkoa bada ere,  lan dinamika

garrantzitsuenak jakinaraztea da asmoa, horretarako

funtzionatzeko lan moldeak errespetatu eta lan taldeen

araberako informazioa eskainiz.

Egun nagusi diren informatzeko eta harremantzeko bide

azkar eta digitalak erabiliagatik ere, oraingoan, ohitura

horretatik ihes egin, eta paperean etxera iristea nahi izan

dugu, gertutasuna eta irakurtzeko erraztasuna bilatu

nahirik.

Bestalde, bide honetatik berriak sei hilabetero, gutxienez, 

izatea espero dugu. 

Portadarako argazkiak, gaietarako proposamenak, idazteko

prestutasuna, edo bestelako ekarpenik baduzue, bota!,

ongi etorriak izango dira.

 

Gustatuko zaizuelakoan, agur bero bat!

 

 

Eguna: Uztailak 4, larunbata.
Ordua: 1. dialdia 15:30 / 2. deialdia 16:00
Tokia: San Prudentzio auzoa, Getaria

   BATZARRAREN ONDOREN 
GURETZAKO ZUZENEAN

 

 AMORANTE

Norbaitek elkartearen memoria edo bestelako informazio nahi izanez gero idatzi biolur@biolur.eus helbidera

BATZAR NAGUSIA 

Parte hartzeko prest? 
utziko duten bi pertsona

ordezkatzeko behar zaitugu!
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Biolurrek eta Lurgintzak elkarlanean baratze ekologikoen

bideragarritasunaren inguruko azterketa bat egin genuen

2018-2019an. Ondorioak oso argiak izan ziren: batetik,

baratzezainok gustuko dugu gure lana; bestetik, diru

sarrera aldetik justu gabiltza; eta, azkenik, baratzea

bizitzako beste esparruekin uztartzea zaila da.

Ikerketaren emaitzen aurkezpenean, hainbat nekazari

elkartu ginen etorkizunerako lan ildoak eztabaidatzeko

asmoz. Bertaratutakook lanean jarraitzeko borondatea

agertu genuen eta, lehenengo pausu gisa, lan ildo hauexek

lehenetsi genituen:  1) Baratzezaintza ekologikoaren

jarduera balioan jartzea eta prezioen lanketa egitea; izan

ere, azterturiko nekazarien %40ak soilik gainditzen du

gutxieneko soldataren langa. Hala, prezioen lanketak bi

fase izango ditu: lehenengo faserako, erreferentzia-

prezioen igoera orokorra planteatzen da eta,

bigarrenerako, denbora gehiago eramango duen ekoizpen

kostuen azterketa. 

Ildo horretan, gure aldarriak testuinguruan jartzeko,

lanketa pedagogikoa  egingo dugu 

beste kolektibo batzuekin 

elkarlanean. 

2) Bestetik, baratzezainen 

lan kargak arintzeko talde

dinamikak jarriko ditugu

martxan, denontzat  

baliagarriak izan

daitezkeen esperientziak

ezagutu, trukatu eta 

gauzatzeko.

 

 

 

Egun bizi dugun salbuespen egoeraren

aurretik taldeko formazio hauek egin

genituen (eskerrak!):

LURRAREN EMANKORTASUNAREN OINARRIAK.
Otsailaren 26an Itziarko Burugorri elkartean

bildu ginen 25 bat baratzezain, Dominique

Massenot teknikari frantsesaren eskutik,

lurraren emankortasunaren inguruan

sakontzen jarraitzeko asmotan. Orduko

hartan, porositate edo estruktura on bat

edukitzeko oinarrizko kontzeptuak

gogorarazi genituen, helburu nagusia

lurraren jarduera biologikoa bizirik

iraunaraztea izanik, baina arreta nagusia lur

lanetan jarri nahi izan genuen.  Kontzeptu

nagusia izan zen lurra gehiegi txikitzen

dugula eta honek estrukturarengan eragin

negatiboa daukala. Neurri zuzentzaile gisa

planteatu zen lan gutxiago egin behar dela

trakziodun lanabesekin (errotabatorra) eta

bestelako lanabesak erabili beharko

genituzkeela, gero eta gehiago: bost hortza

edo txisela sakonean oxigenatzeko, diskoak

abonu berdeak txikitu eta lurrari nahasteko.  

TERRATECK- EIXARCOLANT ERAKUSTALDIA
Baratzezainentzako eskuko tresna oso

interesgarriak dituzten Terrateck frantziar

etxekoak etorri ziren martxo hasieran

Urrulloko agroaldeara, Eixarcolant

kolektibokoak lagunduta, elkarte katalan hori

baita Terrateck  tresnak estatu espainiarrean

komertzializatzen dituena.

50 lagun inguru bildu ginen, eguraldiak

lagunduta. Tresnak ikusi eta negutegietako

letxuga eta tipula sail batzuetan probatu ahal

izan genituen Lurraren Orenakoei esker

(milesker zuen laguntzagatik!!). Giro bikaina

eduki genuen eta kontaktu oso interesgarriak

egin genituen aurrera begira. Hurrengorako

traktoreari eransteko beste tresna batzuk

ikustekotan gelditu ginen. Ea noiz elkar

gaitezkeen berriz!

BARATZA TALDEA
BARATZAREN BIDERAGARRITASUNA 
LANKETA KOLEKTIBOA

FORMAZIOAN SAKONTZEN

Aurkezpena, ENEEKen 
2020ko martxoaren 5ean

www.terrateck.com
www.eixarcolant.cat

 baratz jarduera balion jartzeko urratsak

 ekoizpen kostuak kalkulatzeko metodoa

 aurrera begirako lan-egutegia 

Ekainaren 18an, baratzezainak berriro bildu

ginen lanketarekin jarraitzeko! 

Saioan hurrengo puntuak adostu genituen:



Gainean dugun urteko sasoi honetan, larreak prest daude

abereak bertan bazkatzeko eta, ondorioz, abeltzainentzat

momentu esanguratsua bihurtzen da, eta animaliekin

batera bizi diren parasitoentzat ere, osasun arazoen artean

protagonista bilakatuz. Parasitismoa bi izaki bizidunen

arteko orekan oinarritzen da eta oreka hori puskatzen

denean arazo garrantzitsuak sor daitezke. Une kritikoena

udaberria da, larreak erabiltzen hasten baikara. Izaki

ñimiño horiek, berez bizi-zikloaren baitan, larreetako

landaredian egoten dira ´zain` eta, animaliak iristean,

gainera jausi egin eta parasitatu egiten dituzte.  

Arazoari aurre egiteko helburu gisa ez dugu hartu behar

parasito guztiekin akabatzea. Gure helburua ukuiluko

parasitismo egoera ezagutu, eta neurri anitzen bitartez

kontrolatzea izan behar du; analisi kropologikoak (gorotz

analisia), anemiaren kontrola elikadura osagarriak erabiliz,

larreen kudeaketa egokia, animalien immunitate sistema

indartzea eta abar.

Ukuiluko parasitismo maila ezagutzeko modurik egokiena

analisi kropologikoak egitea da, batez ere maiatza edo

ekainean. Taldeko animalia kaltetuenak identifikatzeko,

analisiaz gain, FAMACHA sistema erabili dezakegu, anemia

maila behatzeko. Horretarako begi barruko konjunzio

mukosaren koloreari erreparatu behar diogu. Horri esker,

tratamendu sistemikoak modu selektiboan egin

ditzazkegu, animalia kaltetuenei bakarrik aplikatuz.

Azkenik, aipatu, Obsalim® metodoa, elikadura sintomak

azkar identifikatzen laguntzen diguna eta, emaitzan

arabera, zenbait zuzenketa proposatzen dizkiguna.

Bizi dugun krisi honek, garbi erakutsi digu gure txikitasuna, eta txikitasunetik erantzun behar diegula erronka

haundiei, abeltzantza ekologikoaren oinarrietan sakonduz nahiz gurera hurbildu nahi duenari lagundu eta

pausua emateko babesa eskainiz. Elkartearen berrantolaketaren ondorioz eta Biolurreko abeltzain taldearen

nahiari erantzuteko asmoz, orain arteko proposamenak eta urte hasieran luzatutako galdetegian jasotako

erantzunak kontutan hartuz, badugu gurekin lanean hasiko den pertsona: Izaro Zubiria Ibarguren, albaitaria

formazioaz eta bokazioz. Poliki-poliki martxan hasi eta Irailean hasiko da jardun erdian; hala ere edozein

zalantza edo kontsultari erantzuteko prest dago. Beraz, datozen hilabete hauetan elkar ikusteko tartea hartzea

espero dugu, aurrera begirako planak egiteko eta gure lanak zeintzuk izango diren zehazten joateko. 

Oraingoan, garai hauetan gurean izaten den gai garrantzitsu baten inguruko aholkutxo batzuk jaso ditugu,

lagunduko dutelakoan.

C.O.G.A 100ml + Kanfor linalol 100ml + Boldo 30ml

+ 2 litro parafina. Nahastu eta pistola dosifikatzaile

baten bitartez 2 egun jarraian eman. 10ml/100kg

behietan eta 2ml/10kg ardi zein ahuntzetan.

C.O.G.A + Palmarosa + te- zuhaitza+ baratzuria +

erramua. Gehienez, nahasketaren 5ml/buru

behietan eta 1ml/buru ardi zein ahuntzetan..

Parafinarekin nahastuta eman 1/10 proportzioan.

Oiloetan; 200gr/100 oilo baratxuri birrindua edo

extraktua 7 egunez. Beherakoa badute, ondoren,

1ml sagar ozpin/1 L ur 3 egunez jarraian.

Uretan disolbatu infekzio maila handia bada.

   1.OLIO ESENTZIALAK

 

 

2.BARATXURI ETA SAGAR OZPINA

3.LANDARE-IKATZ AKTIBATUA

ABELTZAIN TALDEA

PARASITISMOA

ANALISI KROPOLOGIKOA ETA ANEMIA 
MAILAREN INTERPRETAZIOA

TRATAMENDU NATURALAK

(C.O.G.A; KANELA, OREGANO, ILTZE ETA TXARPOIL OLIO
ESENTZIALEN NAHASKETA)

Uztaileko lehen astean Arabako bi nekazari bisitatzeko irteera antolatzen gabiltza.  Bisitan,  forrajea egiten duten
nekazariekin harremanak egin, bazkaren inguruan aukerak ikusi eta elkarrengandik ikasteko tartea hartuko dugu.



OKINTZA TALDEA
ZER EGITEN DUGU? 
Okin taldekook gure talde dinamikaren funtzionamendua azaldu nahi dugu.

Askok agian ezagutuko duzue, baina beste askok ez, eta beraz gure

egunerokoa gerturatzea da asmoa.

Lan taldea 12 ekoizlek osatzen dugu, eta ondorengo  lan ildo hauek ditugu:

ESKAERA BATERATUAK EGITEA. 
Talde lana lan molde nagusia izanik, gure jarduerarako lehengai nagusia,

garia, eta baita zekalea eta espelta, taldean erosten dugu. Izan ere zereal

hauek etxean ehotuko ditugu ogia egiteko urtean zear. Gure helburua

bertako nekazariekin lan egitea eta bertako garia erabiltzea den arren, ez da

erreza izaten guk behar duguna lortzea, ogiak gutxieneko ezaugarri batzuk

bete behar dituelako. Oraintxe, ekainean, hasiko gara nekazariei  deiak

egiten, aurreikuspenak egin ahal izateko. 50 tona inguru gari behar izaten

ditugu urtero, eta Hego Euskal Herriko 3 nekazariekin lan egiten dugu arren

(Arabako Adolfo Beltran de Guebara eta Alfredo Alonsorekin, eta Nafarroako

El Alcaravanekin), askotan mugetatik at ere erosten dugu, beti ere gertuko

ekoizleak lehenetsiz.

FORMAKUNTZA. 
Gure formakuntzan sakontzea ezinbestekoa da, jendarteari kalitatezko ogi

bat eskaintzeko. Urtero taldean ogi probak egiten ditugu erabiliko dugun

gari nahasketa erabakitzeko; formazio kolektibo garrantzitsua eta

autodidakta da. Baina horrez gain, beste kolektibo edo adituekin ere

formazio saioak antolatzen ditugu. Aurreko urtean, Samuel Poilâne elikagai

industriarako makinak diseinatzen dituen adituarekin, Astrie errotaren

inguruko kurtsoa egin genuen bezala, aurten, egoeraren baitan udazkenera

atzeratu den fermentazio luzeko formazio saioa izango dugu, INRA-ko

(Ikerketa agronomikoko Institutu Nazionala) ikerketa zuzendaria eta

nutrizionista den  Christia Rèmesyk-ekin.

PROIEKTUAK.
Badira 5 bat urte 3 taldekide berain lurretan garia ereitera animatu zirela,

eta egitasmo horretatik ere ezusteko polittak izan ditugu. Erabiltzen dugun

gariaren zati bat behitzat etxean egitea gure jarduera borobiltzeko

motibazio aparta da. Orain arte Bretaina nahasketa deitzen duguna erein

izan da, baina, aurreko urtean, beste gari barietate bat ere ereiten hasi dira,

Rouge de Burdeaux, eta emaitza oso interesagarriak izan ditugu. Gure epe

motzeko lanketa bat  gari hazien berreskurapena litzateke eta bide horretan

ere baditugu egitasmo berriak.

GURE OGIAREN BALIOA JENDARTERATZEA. 
Taldean egiten dugun lana ezagutaraztea eta egiten dugun ogiaren

ezaugarriak jendarteratzea ezinbestekoa da, gure indar, esfortzu eta ilusio

guztiak gure ekoizpenean jasota geratzen direlako, beraz, lan hori,

beharrezkoa eta besteak bezain garrantzitsua da, zailena izanik ere.

 

 



Eneko Solanak, Hariztizabal (ITSASO) baserriko erreleboa hartu zuen orain urte

bete bere ama Itsasorekin. Marilu eta Xabik sortutako proiektuari  eutsi eta

horiengandik jasotako jakintzarekin bide berri bat  hasi du nekazal munduan.

Baserri dibertsifikatua izanik, fruitu txiki eta sagastiak ditu nekazaritzako

ekoizpen nagusiak, hegazti hazkuntzarekin osatuta.

Kide berria zara Biolurren, zer moduz hasi duzu zure martxa? Sektorean,  elkartean… 
Ni kalekumea izanda, hasieran, jakinduria askorik ez nuen nekazaritza munduan

eta eskertzekoa izan da erreleboa lantzen hasi ginenetik jaso dugun laguntza.

Babes haundia da, horrelako pausu bat eman behar duzunean lantalde sendo

baten laguntza izatea.

Zein dira topatu dituzun arazo nagusienak?
Proiektu berriak gauzatzean nire ezjakintasun ta esperientzia falta. 
Eta poztasun nagusienak?
Nire bizia, modu duin batean gauzatzea, gustoko dudan inguru batean garatu ahal izatea eta proiektu berri

batzuk errealitate bihurtzea, esateko ahabi landaketa berria.

Gaztea eta baserritarra. Zer esango zenieke gaztei? Eta jubilatzera doazen baserritarrei?
Sektorean, gazte jendearen behar haundia dago. Honi lotuta, alde batetik, gazteak bultzatuko nituzke

sektorean sartzeko,  bizimodu honek pertsonalki gauza asko ikasteko aukera ematen duelako, naturarekin

duzun konexioa, zure lanketa pertsonala, ekoizle lanak, saltzaile lanak, finantzaketak… Beste aldetik, 

jubilatzear daudenek ere papel polita izan dezakete gazteen instalazioan errelebo bat landuz eta zure

urtetako lanketa horri jarraipena emanez, gure kasuan Mariluk eta Xabik egin duten bezalaxe.

Nolakoa izan beharko luke covid19 ondorengo sektoreak?
Oraindik eta sektore indartsuagoa, gai hau agertu denetik erakutsi den bezalaxe. Elkarlana beharrezkoa izan

baita hainbat  egoerei buelta emateko eta sektorea aurrera ateratzeko. Bagenekien arren, orain garbi ikusi

da benetan garrantzitsuena elikagaiak bermatzea dela eta oraindik ere garrantzitsuagoa, elikagai hauek

osasuntsuak eta mimo osoz zainduak izatea.

Zer eskatzen  diozu kide bezala Biolurri aurrera begira?
Orain arteko gogo eta indarrarekin jarraitzea, denen artean etorkizun eder eta ezberdin bat sortuz.

Formazioa:  Landaketa berriei nola ekin, Sagasti zaharren biziberritzea eta ekologikora eraldatzea. 

Aldikako maneiu oharrak bidaltzea:  ohar fitosanitarioak, ongarriketa edo inausketa gomendioak, eta

abar.

Landaketa eta instalazio berrietan planteatu beharreko aspektu tekniko zein ekonomikoetan laguntza

tekniko

Elkarlanaren bidea zabaltzeko eta frutazantzari merezi duen bultzada emateko asmotan, Aitor Etxeandiari lan

batzuk elkarrekin bideratzeko gonbitea luzatu diogu, jakintzak konpartitu eta koordinatzeko. Gogo onez eta

ilusioz onartu digu.

Batzuk ezagutzen duzuen arren, Aitorrek azken urteetan Gipuzkoan ez ezik, Frantzian eta inguruko fruta

ekoizpen eremuetan aholkularitza lanak egiten ditu, sistema konbentzionaletan eta gero eta gehiago sistema

ekologikoetan, gure kide ere aspalditik izanik. Ezagutza eta eskarmentu handiak ditu eta bidelagun ona

izango da.

Hasteko ondorengo lan ildoak irudikatu ditugu:

FRUTAGINTZA TALDEA
ITURRI ZAHARREKO UR BERRIA

ELKARLANA SUSTATZEN



KIDEEK ZER DIOGU
MIRIAN ARRIZABALAGA
BIOLURREKO LEHENDAKARIA
Kideek zer diogu?. Aldaketa nahiko ez!

Elkartean aldaketa garaia bizitzen ari garela sarritan esan izan dut azken urte eta erdian; fazilitazio saioetan

hasi eta prozesua bizirik mantenduko zela ikusi genuen eta berezkoa etengabeko egokitzapen eta analisia

aplikatzea izango litzatekeela.

Azkeneko hilabeteetan aldiz, aldaketak gizarte eta kasik mundo osora zabaldu dira, covid 19a medio inork

aurreikusi gabeko egoera bizi izan dugu eta bizitzen ari gara. Elikagaien ekoizle gisa, gure jarduna

oinarrizkotzat hartzen dut, erosketak egiteko aukera on bat gara, izan azoka, kontsumo talde edo denda txiki.

Baina itxialdi garaian, sarritan, ez dugu errestazun asko izan elikagaiak herritarrei helarazteko; azokak, udal

eraikinak izanda, beste eraikin denekin batera itxi zituzten beraien erabilera kontuan izan gabe, eta kontsumo

taldeetako banaketek ere espazio publikoa okupatzen dutenez, hori ere mugatu egin zen. Segurtasunaren

izenean, egunetik egunera neurri zorrotzagoak ezarri ziren, baina gizarteak gertuko elikagaiak eskuratzeko

hautua egin zuen, izan ekoizleei babesa emateko edo elikagai seguruagoak eskuratzeko bidea ginelako.

Txikiak izanda ere, txikitasunetik eragin daiteke eta ekoizle eta eragile askoren elkarlana eta esfortzuarekin

azokak irekitzea lortu genuen. Aldi berean, proiektu desberdinak sortu dira erosketak ekoizleongandik

zuzenean etxeetara iristeko, Baserriko plaza eta Etxeko azoka bezala, auzoetan eta sare sozialen bitartez

antolatu direnak ere badira, produktuak jasotzeko aukera asko eskainiz. Nahiz honek ekoizleoi banaketak

egiteko orduan lan karga handiagoa eragin digun eta nekea nabarmena izan, egoerari egokitu eta gure

ereduan sakontzeko gaitasuna erakutsi dugu. Virusak ez ditu gauza txarrak bakarrik ekarri, helburu komun

baten alde eragile desberdinen arteko elkarlana ekarri du, eta aurrera begira gai hau edo eta beste batzuk

lantzeko harreman sare garrantzitsua osatu dugu.

Derrigortutako geldialdi honek ingurua begiratu eta hausnartzeko aukera ere eman digu. Zertan eta nola

eragiten dute sarritan ia konturatu gabe hartu ditugun kontsumo ohiturek eta bizimoduak? Denok egiten

ditugu otorduak egunero, baina zer bultzatzen dugu horrekin? Eta zer ahultzen edo bastertzen?

Egoera honek gizarte aldaketa sakona ekarriko duela entzun izan dut eta neurri batean sinestu nahiko nuke,

baina “normalidade berrira” hurbildu ahala dena “normalidade zaharraren” itxura hartzen ari dela dirudi. Hala

ere, elikagaien ekoizpena, bioaniztasuna eta ingurumena denok presenteago ditugun gaiak direla iruditzen

zait, baina nolako ekoizpen ereduak bultzatuko dira? Jada lurrari lotuta dauden eta ingurumena zaintzen

nahiz ingurumenarekin elkarlanean dabiltzan ereduen mezu eta irudiak bereganatzen dituen sektore

intentsibotik iritsiko al da aldaketa?

Ardatz desberdin askotatik landu beharko da oraina eta etorkizuna; instalazio berriak, erreleboa, gure lanaren

errekonozimendua, gizartearekin zubiak eraikitzea, elkarlanean aritzea, agroekololian sakontzea....; oraindik

garaiz gaude eta horretan gabiltza! Hori da gure lurriña!
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