


 

 

Ametsak amestu, landu eta jorratu, gauzatu eta ospatu.
 
Joan den ekainaren 5ean, urteko Batzar Nagusia izan genuen
Ametsolan, auzolanari esker gauzatu den amets eta proiektu
kolektiboan. Giro ederrean bisita, bazkaria, bilera eta festa. 
 
Eskerrik asko Julen eta Silban zuen proiektua
partekatzeagatik eta hain anfitrioi eskuzabalak izateagatik.
Aupa zuek, urte askotarako!
 
Janari antolatua, baina, aldi berean, han agertzen ziren bat-
batean plater goxoak eta gozoak, opari baten lasaitasun eta
erraztasunarekin. 
 
Segidan, siestarik gabe bada ere, Biolurren urteko
errepasoaren irudiak gozamen bat izan ziren, karamelutxoa,
urteko aurrekontuei eta horiekin egindakoari buruzko hainbat
azalpenekin osatuta. Hausnarketarako proposamenak ere
egin ziren, amets berriak jorratzen jarraitzeko: Biolur
proiektua kolektibo gisa indartzeko bazkide berrien ekimena
eta horretarako guztien inplikazioa, Basogintzaren lan-
ildoaren garrantzia eta Biolurrek bertan parte hartzea... Arnas
eta hausnar luzeko gaiak, hurrengo hilabeteetan lokatzetara
jaitsi eta bustitzeko aukera emango digutenak. 
 
Eta ospatu, ametsek eskatzen duten bezala:  Hego
Orratzaren kontzertua; musikaren REM-uhinek gorputzetan
sentitzeko eta amets berriekin konektatzeko aukera eman
ziguten.
 
Batzar atsegina, jendetsua, haize berritua. Biolur ere garai
bateko amets berritua. Aurrera bolie!
 

LEHENDAKARIA
MIRIAM ARRIZABALAGA BADIOLA

 BARATZAGINTZA,  
DONIENE BERRI  BASERRIA.  ITZIAR

 
LEHENDAKARI  ORDEA

EDURNE AGIRRE BENGOETXEA
OKINTZA,

 IRURE TXIKI  BASERRIA.  ERREZIL
 

IDAZKARIA   
    IORITZ IGARATAUNDI ARREGI

BARATZAGINTZA ETA ARTZANTZA,  SAKONA
BASERRIA.  AZPEITIA

 
DIRUZAINA

ASIER BASTARRIKA GOROSTIZA
OKINTZA ETA GOZOGINTZA,

 GOIABE BASERRIA.  AIA
 

BATZORDEKIDEA:
  ALAZNE ARRUTI  IRIGOYEN

FRUTAGINTZA,
 TXINDURRI  ITURRI  BASERRIA.  ITZIAR

 
BATZORDEKIDEA

NERE ASPIAZU BASKARAN
BARATZEGINTZA,

 ESKUBARATZ.  BERGARA
 

BATZORDEKIDEA:
IÑAKI  INTXAUSTI  ITURZAETA

BARATZAGINTZA ETA ABELTZANTZA,  MENDARTE
BASERRIA.  ZERAIN

 
BATZORDEKIDEA

  AITOR OTEGI  EPELDE
ERLEZAINTZA,

 AIKUR BASERRIA,  URRETXU.
 

BATZORDEKIDEA:
ENEKO SOLANA OLABIDE

FRUTAGINTZA ETA OKINTZA,  HARIZTIZABAL
BASERRIA.  ITSASO

 
BATZORDEKIDEA

  AITZOL ITURBE BERISTAIN
BARATZEGINTZA,  

IDOLATORRE BASERRIA,  ANTZUOLA

2021EKO BATZARREKO 
AMETS BERRIEN KRONIKA

Norbaitek elkartearen memoria edo bestelako informazioa nahi izanez gero idatzi biolur@biolur.eus helbidera
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Otsailean zehar egin genituen lurraren
emankortasuna lantzeko saio teoriko
praktikoak. Azken urteetako ikasketa eta
esperientziak kontutan hartuta, baratzezainen
taldekoei ikasi dudana transmititzen saiatu
nintzen bi saio hauetan. 
 
Bergarako Ziarreta baserrian lurraren
emankortasun egoeraren azterketa nola egin
azaldu genuen eta Izurtzako Eskubaratzekoen
ortuan gure lurrei egokitutako maneiu
gomendioak landu genituen. 
 
Jende multzo polita elkartu ginen bi egunetan,
elkartzeko eta ikasteko gogo biziz.
 
Nahiz eta batzuetan sentsazioa daukagun beti
gauza bera errepikatzen ari garela, egia esan
gero eta baratzezain jantziagoak ditugula
taldean, eta teoriatik praktikara pasatzen ari
gara. 
 
Duela hamar urte inor gutxik erabiltzen
zuen bost hortza lurra prestatzeko, edota
ereiten zituen ongarri berdeak. Gaur egun
ezinbesteko praktikak bihurtu dira gure
baratzetan, beraz, poliki, baina bagoaz
aurreratzen.
 

 
LURRA ONGARRITZEA, EZ LABOREA.
 
Teoriak dio ez dela kultiboa ongarritzen, lurra
baizik, lurra baita da gure ekoizpen oinarria.
Baita labore bat ezarri baino 3-4 aste aurretik
ongarritu beharko genukeela ere. Honela
mikroorganismoak aktibatu eta beraiek
estruktura goxatu eta elikagaiak askatuko
dituzte. 
 
Lurraren emankortasun kimikotik
emankortasun biologikora pasatzea da
urrats hau ematea. 
 
XIMAUR KONPOSTATU GAZTEA ERABILI
 
Beroaldia jasan duena izan dadila, baina
oraindik energian (azukreak) eta nitrogenoan
(mikroorganismoek hazteko) aberatsa dena.
Oraindik beroa badago hobe. Helburua
lurreko mikroorganismoak lanean jartzea da. 
 
Konpost zaharragoak utzi udako
landaketetarako, lurra aktiboago dago eta.
 
ONGARRIKETA DOSIAK GUTXITU
 
Gehiegizko ongarriketa batek intsektu
xurgatzaileen erasoa dakar, batez ere
udaberrian. Landareak sustraietatik mineral
eran xurgatzen dituen elikagaiak (NPK eta
abar) hostoetan metatuko direlako batik bat. 
 
Gainera udaberri hotz eta ilunetan
landarearen metabolismoa oso motela da eta
fotosintesiak ez du behar bezalako martxa.
Orduan landarea zorrientzako elikagai biltegi
bihurtzen da, aurten ikusi dugun bezala.
 
Besteak beste honegatik proposatzen da
udaberrian ongarriketa dosiak gutxitzea.
Ximaurraren jatorriaren arabera, baina gure
lurren ezaugarriak kontutan hartuta, udaberri
hastapeneko kultiboen ongarriketa dosia 1
kg/m2 ingurukoa beharko luke. Udako
landaketetan dosi hau gehitu dezakegu. 
 

BARATZEZAIN TALDEA

LURRAREN
EMANKORTASUNAREN
KUDEAKETA. LEIRE IBARRETXE

DATORREN UDABERRIRAKO 
ERRONKA BATZUK:
 

BARATZEZAIN TALDEA



Baratzezainon azken bileran ideia-zaparrada
bat bota genuen, eta ideia interesgarri ugari
atera ziren bertan. Horietako bat
hornitzaileen inguruko informazioa
partekatzea izan zen. 
 
Kalkulu orri "excell" bat egin eta hura DRIVE
bidez elkarbanatzea zela modu egokiena
adostu genuen.
 
Baratzezainon artean zabalduko dugu taula
eta, hala, denok gehitu ahal izango
dizkiogu datuak. Honela, taula osatzen
joango gara, eta denon eskura dagoen
erreminta bikaina bilakatu ahalko da, batez
ere hasi berri eta hastekotan daudenentzat.
 
Kalkulo orria, atal desberdinetan banatuta
dago: negutegiak, ureztapen-sistemak,
akoltxatuak, ongarriak eta lanabesak eta
makineria. Hauetan, izenburuak barnebiltzen
dituen elementuak azpitaldetan agertzen dira. 
 
Bakoitzak honako datu hauek bete beharko
ditu: produktuaren azalpen labur bat,
hornitzailearen izena eta kontaktua,
produktuaren ezaugarriak, prezioa eta
iritzia. HaIa, inbertsioren bat edo erosketaren
bat egin behar duenak erraz ikusi ahal izango
duen  informazioa izango du. 
 
Laster bidaliko dizuegu emailez Driverako
lotura eta bakoitzak tartetxo bat eskainiko
balio, gure lana asko erraztuko duen
“katalogoa” osatuko genuke. Taula gaur egun
oso xumea da, baina etorkizuneko
beharretara egokitzen joango gara.
 
Tarteren bat ateratzen duzuenean, daukazuen
informazioa elkarbanatzera gonbidatzen
zaituztegu. Animatu katalogoa osatzen!
 
 

Amillubi: letxugak eta babarrunak
Ametsola: letxugak
Aristondo: letxugak
Lapatza: azenarioak

Badakigu baratzezainok lan egiteko gehien
jarraitzen dugun ilargia fasea “ahal dugunean”
dela, baina gehiago edo gutxiago, askok kasu
egiten diogu etxeko horman zintzilik daukagun
egutegi biodinamikoak dakarren informazioari.
 
Urtero Alkartasuna kooperatibak beste eragile
batzuokin argitaratzen duen Maria Thunen
egutegi biodinamikoaren izpirituari jarraitu
nahian, egutegiak proposatutako datak
berresteko entsegu batzuk jarri ditugu
martxan. Xabi Akizuren laguntzarekin, gure
taldekide batzuen ortuetan egingo ditugu
entseguak.
 
Ereite edota landaketa data desberdinekin
entsegu sinple batzuk antolatu ditugu, egutegi
biodinamikoaren arabera. Aldeko eragina,
kontrako eragina eta egun desegokietan
ereite eta landaketa lanak aztertuko ditugu.
 
Parte hartuko duten baserriak eta bakoitzak
landuko dituen barazkiak hauek dira.
 

 
Entsegu hauetan, kultiboaren jarraipena
egiteaz gain, uzta jasotzerakoan data
desberdinetan erein edo landatutako egun
desberdinen arabera emankortasuna eta
bestelako ezaugarriak neurtuko ditugu. 
 
Emaitza hauek 2022 urteko egutegira
begira landu nahi dira,  Biolurren ekarpen
gisa.
 
 
 
 

 

BARATZEZAINENTZAKO
HORNITZAILE KATALOGOA

EGUTEGI BIODINAMIKOAREKIN
ENTSEGUAK



Espartzeta edo pipirigalloa (Onobrychis
viciifolia Scop.) urte anitzeko bazka lekaduna
da. Oso landatarra, Iberiar penintsulako
eskualde lehor eta hotzetan dauden
kareharrizko lurzoruetara egokitua. Ekoizteko
gaitasun handia du eta ez du abereen
meteorizaziorik eragiten.
 
Alpalparekin alderatuz, espartzetak
energía/proteína balantze hobea du dituen
karbohidrato motengatik. 
 
Espartzeta proteinan aberatsa da, eta nahiz
eta alpalpa baino porteina-kontzententrazio
baxuagoa duen, hausnarkariek hobeto
aprobetxatzen dute, nitrogeno
disolbagarriaren proportzioa baxuagoa
delako. 
 
Fenomeno hau espartzetak taninoak izeneko
egitura kimikoak dituelako gertatzen da,
zeinak proteinetara lotzen diren, rumeneko
degradazio eta desegite prozesuen aurrean
babestuz. 
 
Taninoei dagokienez, hainbat Ikerketek, mota
ezberdinak aztertu dituzte hauen onurez
baliatzeko helburuarekin. Izan ere,
abeltzantzan interes handia dute
parasitoen aurka duten eraginagatik,
hausnarkarien puztutzea ekiditen duelako
(meteorizazioa), elikagaien proteina hobeto
aprobetxatzen delako eta negutegi efektuko
gasen isurketa murrizten duelako. 

Biolurren ere probatu nahi izan dugu
espartzeta belar bazka gisa, eta nahiz eta ezin
izan dugun entsegu osatu eta zehatz bat
gauzatu, lehen kontaktu gisa baliagarriak diren
ondorio batzuk atera ditugu, hala, orain arteko
espartzetaren inguruko esamesak ezeztatzeko
balio izan digute.  
 
Lehen proba hau egiteko Komuntzo
baserriko artaldeko 8 ardi baliatu ziren eta
alpalpa zein espartzeta eskeini zitzaien,
momentu berean eta kopuru berean. 
 
Bazka jasotzeko unean, abeltzainak
espartzetarekiko izan zuen lehen inpresioa,
zuztar handia eta asko zuela izan zen, eta
ardiek kostata jango zutenaren ardura.
 
Bazkak probatzerako orduan ordea,
animaliek ez zuten alpalpa edo
espartzetarenganako lehentasunik erakutsi.
Aldiz, lehen mokaduen ondoren, espartzeta
hobeto aprobetxatzeko joera zuten haren
zati guztiak janez. Alpaparen kasuan,
landarearen hosto-zatia irentsi ondoren,
gainerakoa baztertu egiten zuten. 
 
Kalitateari dagokionez, analisiak egin genituen
baina kasu honetan ez alpalpak ez espartzetak
ez zituzten nutrizio-balio onak, ez dakigu
laborategiko efektuarengatik edo bi bazkak
kalitate txarrekoak zirelako. Aurten berriro
egingo ditugu, 2021eko kanpainan ekoiztutako  
espartzetak analizatuz.

ABELTZAIN TALDEA

ESPARTZETA 
BELAR BAZKA GISA

1. Lehen eguna; lehen gunean alpalpa
(ezkerrean), belar ondua (erdian) eta
espartzeta (eskuinean) ezarri genituen.

2 Hirugarren eguna; alpalpa ezkerrean eta
espartzeta eskuinean.

SAKONA ETXALDE
EKOLOGIKOAN ESPERIENTZIA
 



4.argazkia

ARDIEI ILEA MOZTEKO SAIO
PRAKTIKOA
 
Udaberritik aurrera udara buelta arte,
artzainek izaten duten lanetako bat ardiei ilea
moztearena izaten da. Goraizez zein makinaz
egin daiteke, eta askotan zauriak gertatzea
normala izaten da. 
 
Martxoaren 25ean Azpeitiko Sakona Etxalde
Ekologikoan bildu ginenok, Joseba Ugalde
ilemoztaileak esaten ziguna interes haundiz
jaso genuen, teknika ezberdinez zein zauriak
sendatzeko aukera naturalez ikasteko parada
bikaina izan zena ondo aprobetxatuz.
 
Bestalde jabetuta gaude ardi ilearen
aprobetxamendua egun aukera baino
konplikazioa dela askorentzat, eta kudeaketa
zaila bada ere, ardi ilearen konpostajearen
inguruko zertzelada batzuk ere eskaini
zizkigun Josebak.

PARASITISMOA ABELGORRITA
 
Animalien osasunean eragina duen gaia da
parasitoena; beherakoak, pisu galera,
dermatitisa, ... Ondorioz, animalien osasuna jo
mugan jartzen du, eta honek ekoizpen
murrizketa eta galera ekonomikoak tarteko
dakartza. Parasitoen zikloa larreetan ematen
da, eta beraz abereak uneoro erabat
kontaktuan daude hauekin.
 
Apirilaren 15ean, Berakoetxea baserrian, gaia
landu genuen, Lugoko Unibertsitateko Adolfo
Silva adituarekin online zalantza ezberdinak
konpartituz.

 

URTAROAREN ARABERAKO GAIKAKO FORMAZIOA

Naturak badu urtarokako ziklo bat, eta garaian garaikoari eutsiz, abeltzainek ere lan ezberdinak egin behar
dituzte abereak osasuntsu eta bizi baldintza egokietan izateako. Horrela abeltzain taldean, urtarokako
formazioekin hasi gara, garaian garaiko ikastaroak antolatuz. 

HURRENGO SAIOEN
AURREIKUSPENAK
UDAZKENA.
NEGURAKO BAZKA PRESTATZEN
 
- IRAILA: INTIA-k Orreagan duen finka
esperimentalera bisita.
- URRIA: Larreen kudeaketa integrala

 

NEGUA. 
ABEREEN OSASUN PREBENTZIOA
 
-  AZAROA- ABENDUA :  Hanka minen
eta errape minentzako tratamendu
naturalak



EDUKIA
Saioak  ogiaren ekarpen nutrizionala areagotzeko eta
beraz kalitatea hobetzeko, fermentazio luzeen teknikan
oinarritu ziren. 
 
Ekarpen nutrizionala, mikroelikagaien biodisponibiliatea
handiagotzean datza. Hau da, gari alearen osotasunean
aurkitzen diren mikroelikagaiak (bitamina eta mineralak
nagusiki) gure gorputzak asimilatzeko moduan egotea
komeni da. Prozesu hau lantzen duen teknika ezagutarazi
ziguten bertaratutako adituek (Respectus panis metodoa).
 
Horretarako oinarrizkoak dira, gari barietate aukeraketa,
ehotze eta elaborazio egokiak erabiltzea. 
 

HAZITIK OGIRA PROIEKTUA
Balio erantsidun ogi artisau
ekologikoa lortzeko
helburuarekin sortutako ikerketa
proiektua da.
Ogiaren kalitate bereizgarria,
gari barietatetik abiatuz eta
okintzako prozesua egokituz
lortzen da.
Proiektu honen hastapena
bertako aintzinako gari barietate
desberdinak berreskuratzean
datza. 
Gari barietate hauen
karakterizazioa eta okintzarako
propietateak aztertuko dira.
Hauen arabera ezaugarri
nutrizional eta sentsorial
bereizgarriak emango dizkion
okintzarako metodoa zehaztu eta
balio erantsidun kalitatezko
bertako ogi ekologikoa ekoiztea
izango da helburua.

2021eko Maiatzak 15-16 

ANTOLATZAILEA
“Hazitik ogira” proiektua
Parte-hartzaileak
*Irure txiki, Solaka eta Sosola
baserriak
*Leartiker zentru teknologikoa
*Neiker ikerketa zentrua.

HIZLARIAK
*Christian Remesy, INRA
ikerketa zentru nazionaleko 
 nutrizio saileko zuzendaria.
*Charles Poilly, Nekazarien
hazien sareko partaide.

LAGUNTZAILEA
 *Biolur Elkartea

FINANTZIAZIOA
I+G+b dirulaguntza
EUSKO JAURLARITZA

OKIN TALDEA

OGIGINTZAKO FORMAZIO INTENTSIBOA 
ERREZILGO IRURE TXIKIN

Egin dugu hain esperoa genuen formazio saioa! Benetan
mamitsua eta interesgarria. Bai etorritako adituek erakutsi
ziguten guztiagatik baina baita bertan bildu ginen
hainbeste okinen jakituria tartekatzeko plaza izan zelako. 



ELABORAZIO TEKNIKAK
 
1.-IRIN INTEGRAL EDO ERDI INTEGRAL BIOLOGIKOA
Alea osotasunean erabiltzean, azaleko mineral eta
proteinak, endospermoko almidoi eta glutena, eta
ernamuineko bitaminak eskuratuko ditugu.
 
2.-ORANTZA EDO AMA OREA
Orantzaren mikrobiotaren konposaketa familia
ezberdinetako bakterioez eta legamiez osatua dago.
Kondizio idealetan, 30ºCtan, bakterio laktikoek azidotasun
egokia sortzeaz gain, azalean dauden entzimek
askatutako mikroelikagaiak asimilatzen lagunduko dute.
Aldiz 10ºCtatik behera, ama oreak “sufritu” egiten du, eta
bakterio laktikoen ordez, azetikoek eta legamiek  lan
egiten dute. Ondorioz zapore ez atseginak eta azidotasun
ez egokia izango du ogiak, eta mikroelikagaiak ez dira
horren ondo asimilatuko.
 
3.-ORANTZAREN PORZENTAIAREN GUTXITZEA
Irin kiloko 10-50g orantza nahikoa litzake teknika hau
aplikatzeko. Orantzaren murrizteak, loaldia 18 ordutaraino
luzatu dezake tenperatura hotzegiak erabili gabe.
 
4.-PHAREN NEURKETA
Bakterio laktikoek beraien lana egoki egin dutela
ziurtatzeko, oreak laberatu aurretik 4,5eko pHa izan
beharko luke. Hortik gora, ez dute behar beste lanik egiten
eta hortik behera, ama orearen degradazioa gertatu
daiteke.
 
5.-AMASATZE PROZESUA MURRIZTU ETA GOXO EGIN
Teknika honetan ez dago denbora gehiegi amasatzen ibili
beharrik. Osagaiak ondo nahastu ondoren, masa denbora
askoan amasatzea baino, garrantzitsuagoa da geldialdia.
 
 

Balio nutrizional handiko ogia lortuko da.
Liseriketa errazagoa izango du.
Indize gluzemiko txikiagoa, alegia odolera
pasatzen den azukre kantitatea mantsoago
joango da.
Gatz gutxiagorekin ere zapore nahikoa, beraz
kardio-osasungarriagoa.

FERMENTAZIO LUZEKO OGIAREN ONURAK
 

 

HURRENGO PAUSUAK
 
NEIKER zentruarekin elkarlanean
bertako aintzinako gari
barietateak landatu dira
baserrietako lurzoruetan zein
Neikerreko mikropartzeletan.
 
Landatu diren gari barietateak
hauek dira:
-Bergara temprano ( Gipuzkoa)
-Mocho de Guipuzcoa (Gipuzkoa)
-Mocho velloso de Guipuzkoa
(Gipuzkoa)
-Guipuzcoa 1 ( Gipuzkoa)
-Guipuzcoa 2 ( Gipuzkoa)
-Guipuzcoa 3 ( Gipuzkoa)
-Martzela (Bizkaia)
2 barietate kontrolekoak:
-Florence Aurora eta Rex
 
Abuztuan jasotako gariak
karakterizatuko dira. 
Leartikerren bitartez barietate
bakoitzak dituen proteina
kantitatea, glutena osatzen duten
proteinen karakterizazioa
(glutenina eta gliadina
kantitateak) eta okintzarako
parametroak ematen dituzten
froga desberdienak egingo dira
(albeogramak etab.) eta
okintzako frogekin osatuko da.
 
Ekainean  iparraldera bisita
Ekainean Iparraldeko BLE
(Biharko Lurraren Elkartea)
elkartearen bitartez, Iparraldean
okintzarako aintzinako gari
barietatearen errekuperazioan lan
egin duten nekazari eta okinak
bisitatuko ditugu, beraien
esperientzia gertuagotik ezagutu
eta elkarlankidetza bideak
sustatu asmoz.



KIWI LANDAKETEN ETA SAGASTIEN
FORMAZIO SAIO PRAKTIKOAK
 
Zenbait kidek aspaldi galdetu izan diguzue
sagastien zaharberritzerako egin beharreko
lanen inguruan. Gehienetan indar gehiegi
izanagatik sagastiek, sagarrak baino, egurra
egitera egin dute, edo txankro gaixotasunak
jota daude. Ekoizpenera nola ekarri galdetzen
duzue.
 
Bazaudete baita kideen artean 30 urtetik
gorako kiwi landaketa koxkor batzuk 
 dauzkazuenak, hasierako egiturak galdu eta
zahartzeaz gain desitxuratu direnak.
Zaharberritze lanei ekiterakoan zalantzak
agertu izan dituzue. Ondorioz, gaia
formazioaren bitartez lantzea adostu genuen. 
 
Otsailean bi saio teoriko- praktiko egin
genituen Sakona etxaldekoek erabiltzen
dituzten sagasti eta kiwi sailetan. Batik-bat
neguko inausketa eta bestelako lanez hitz egin
genuen. 
 
Teknikoki eta esperientzia aldetik oso jantziak
dauden bi lagun izan genituen; sagarrondoekin
laguntzera Aitor Etxeandia etorri zen eta
kiwiekin laguntzera berriz Baztanen kiwiak
ekologikoan ekoizten dituen “Kiwi Baztan”-eko
Lander Sagaseta.
 
Bai Aitorrek, bai Landerrek, azpimarratu
digute gure lur aberatsek eta klimak arbolak
begetatiboki haztea mesedetzen dutela eta
indarra apaltzeko eta fruta ekoizpenera
bideratzeko behar beharrezkoa dela udako
kimaketa integratzea.   
 
Beraz, formazioekin jarraituko dugu!!
Ekaina- uztailean zehar egingo dira udako
kimaketa saio praktikoak.
 

MAHASTIZANEI BISITA TEKNIKOAK
 
Jakingo duzuenez mahasti ekologikoetan
dugun erronka nagusia mildiu edo gorrinak
eragindako kaltearen kontrola da. Gure
baldintza klimatikoek asko errazten dute alga
eta onddoaren arteko mikroorganismo honen
garapena eta honek sekulako buru haustea
suposatzen die  mahastizainei. 
 
Badira ekologikora aldatzeko nahia azaltzen
duten mahastizainak (ematen dituzten
tratamendu kimiko andanak zer pentsatua
ematen die gero eta gehiagori!) baina pausua
ematekotan daudenentzat ere oztopo handiena
gorrina da. 
 
Beste gai batzuen artean arazo tekniko honi
erantzuna emateko Daniel Pasquet teknikari
frantsesaren laguntza bilatu dugu berriz ere.
Mahastizain ekologikoekin eskarmentu handia
dauka eta gure baldintza klimatiko antzekoak
dituzten Irulegiko ekoizleekin ere lan egiten du
azken urteetan. 
 
Taldean ikastea da aurten martxan jarri
dugun egitasmoaren helburua. Gure kide
eta gertuko beste mahastizain
ekologikoekin, edo ekologikora aldatzeko
nahia dutenekin, mahastietan talde bisita
errotatiboak egiten hasi gara. Mahastian
nola lan egiten duten, zer arazo dituzten eta
hobetzeko proposamenak taldean
partekatzen dira, eta Danielen ekarpen
teknikoa ere jasotzen da. 
 
Aurreko apirilean Beizamako Urkizar eta
Olaberriako Bengoetxe baserrietan egon ginen
eta ekainaren 10ean berriro elkartu gara,
oraingoan ere taldetxo polita osatuz.
 
Ia poliki- poliki teknikoki gehiago janzten
goazen, maneiua hobetuz eta tratamendu
egokiago eta gutxiago eginez, guztiontzat
txakolin ekologiko ederra eskaini ahal
izateko! 

FRUTAZAIN TALDEA

TALDEAK ARLOKAKO
FORMAZIOEKIN HASI DU URTEA



Martxan dauden lineak eta ekoizpenen kalitatea hobetzea.
Hasieran aurreikusitako ekoizpen-ildoak definitzea eta abian
jartzea.
Erabiltzaileentzako zerbitzuen proposamena finkatzea.
Produktu berriak berrikuntzan lantzea.
Erabiltzaileentzako eta sektoreko beste eragile batzuentzako
prestakuntza-proposamen bat egitea.

Badira 6 urte Zaldibiko Goizanen kokatzen den eraldatze gunea
martxan jarri zela, eta  izan duen ibilbidean, orain arte indar handiena
hartu duen jarduera sagar zuku kanpainarena izan da, Eztiolak
(Gipuzkoako erlezain elkartea), ezti eta propoleo ekoizpenean duen
martxa ahaztu gabe noski. Hala ere, Goizaneko instalakuntza hauek
askoz  aukera gehiago eskaintzen dute. Duela urte gutxi martxan egon
zen gaztandegia, barazki zein fruta kontserbak egiteko makinaria,
besteak beste probetxu handia atera dakiokeen autoklabea... 
 
Uztaolako ekoizleek, etxean duten lan kargagatik antolaketari behar
den denbora eskaintzeko zailtasuna eta ezintasuna dute, eta agerikoa
da pertsona baten beharra zentroa eta erabiltzaileen elkarteak
dinamizatzeko. Halaber, baliabide ekonomiko eta teknikoen faltak ere
ez du laguntzen eraldaketa gunearen potentzialitatea garatzen eta
beraz ezinbestekotzat jotzen da arlo hau lantzea. 
 
Uztaolako ekoizle asko Biolurkide izanik eta laguntzeko asmoz,
gaiari heldu diogu eta Leartiker SCoop Teknologia Zentroarekin
lankidetzen proposamen bat landu dugu hurrengo helburuak lortze
bidean.
 

 
Proposamena eraikinaren jabe eta kudeatzaile diren Goimen eta
Zaldibiko udalarekin elkarbanatu ondoren, Apirilaren 15ean Uztaolako
eta Eztiolako kideei aurkeztu genien. Bakoitzaren proposamenak
txertatu eta orain finantziazioa lortzeko urratsak jorratzen gabiltza. 
 
Estatu mailako NINA CARASSO deialdira Goierriko BIZIOLA
elkartearen eskutik aurkezteko aukera izan dugun arren, aurkeztutako
hainbeste proiekturen artean gureak ez du aurrera egin eta ez dugu
oraingoan lortu. Laster beste deialdi batzuk aterako dira, eta begirada
horretan dugu jarrita. 
 
Hala ere, guzti hau kontutan hartuta, erabiltzaile elkarteek duten
gaitasuna ezagututa eta nekazaritzako alderdi ezberdinei eman
diezaioken aukera eta indarra ikusita, beharrezkoa da, interesa izango
luketen horien babesa eta bultzada izatea. Beraz emango diren aurrera
pausuak elkarlanean oinarrituz emango ditugu proiektu sendo bat
helburu. 

ERALDATZE GUNEARI BULTZADA EMATEKO URRATSAK JORRATZEN

 

Baratzezain taldeak
Goizaneko eraldaketa
zentruan egidako
formazioa. PRIMERAKO
HARTZITUAK!
 

 



Nekazal errolda 2022an plazaratuko dela jakinarazi
digute. Egun 2016ko datuekin alderatuta (nekazal
erroldaren azken datua), ekoizpen ekologikoaren
presentzia nekazal lurretan %5 ingurukoa da Hego Euskal
Herrian (%4 EAEen eta Nafarroan %6koa). 
 

Zure ideia eta nahiak taldean proposatu izan dituzu, lagun
eta lankideekin aztertu, adostu eta urratsak eman.
Anaitasuna, berdintasuna eta askatasuna eguneroko
zereginetara eramanez osatu duzu zure bizitza, apaltasunez
eta sendotasunez.
 
Bakoitzak du ondorengoei Herri ederrago bat eskaintzeko
aukera eta ardura, bakoitzak aukeratuko du bere modua eta
horretan zorionez badugu norengandik ikasi. 
 
Eskerrik asko Mixel eta Mikele Biolurko kide guztion partez.
 
Agur eta ohore!
 

Ehuneko hau asko aldatzen da nekazal jardueraren arabera. EAEn ortugintzan %52koa izatera heltzen da
eta aldiz, azalera handiko landaketetan (zereala) 0,8 % baino ez. 
 
Gipuzkoako datuei erreparatuta, eta nekazal erroldari buruzko datu zehatzagoen zain, azken 20
urtetako eboluzioa positiboa bada ere,  oraindik lan asko dago egiteko.

LAN ASKO EGINDA, GEHIAGO EGITEKO
 

AGROEKOLOGIA JENDARTERATZEN
JENDARTERATZEN

Mixel eta Mikele, euskaldun baserritarrak. Eskuz, bihotzez eta buruz zuen baserria landu duzue eta
horrez gain denona den baserriaren etorkizunaren alde saiatu zarete bide berriak zabaltzen eta
erakusten; lehengoa eta betikoa den filosofía bersortuz eta eguneratuz.
 
Gorputzez ez bazaitugu, Mixel, gure alboan, gure barnean daramagu zure gogoa eta hurbil sentitzen
zaitugu.

LURRAK GOZO HAR ZAITZALA 
 

2001 -2021 
ENEEKen alta emandako lursailak



EUKALIPTOAREN IZURRITEAK AKUILATURIK, BIOLURREK BASOAREN
GAIARI HELTZEA ERABAKI DU

BASOGINTZA

Biolurretik baserria,  osotosaunean ulertzen
dugu, basoa ere barnebilduz. Gure kide askok
basoa dute osagarri, hortaz eredu
agroekologikoan kudeatzea ezinbestekoa dela
jakina da guretzat.
 
Gaiari buruzko lehen bilera izan genuen
maiatzean, lan ildoak nondik nora joan
zitezken aztertzeko. Ez gara asko luzatu
eukaliptoa eta baso monolaborantzaren
kalteen inguruan, bertaratu garenok haren
aurkako sensibilitatea dugulako jada.
 
Bertan mahaigaineratu dira ikuspegi
ekologikotik martxan dauden basogintza eredu
eta egitasmoak: Lurgaia, Baso Biziak, Errez
eta Tantai baso kooperatibak... Horien
ezaugarri orokorren berri izan dugu eta gure
arteko ikuspegi eta esperientzietatz solastu
gara.
 
Basoa, eredu ekologikotik ere, osagarri izan
daitezken ikusteko modu desberdinak daude;
konserbazionismotik hasita, basoaren erabilera
xede duten beste batzuetara. Aipatu ditugu
ere, basoaren ohiko erabilera produktiboa
(zura) kudeatzeko hemendik kanpo dauden
eredu iraunkorragoak ezagutu beharra; aisialdi
eta turismoarekin loturikoak eta gaur erabat
baztertuta dagoen elikadura basatiaren
inguruko ikuspegia.
 
Argi geratzen dena da basoa esku artean
galtzen ari garen altxor bat dela, gurean
oraingoz berez datorrena. Etorkizunak
ekarriko dituen gorabera ekologiko zein
ekonomikoen aurrean baliabide biltegi bizia
da. Baina honek koiuntura ekonomiko
politikoen gainetik, komunitatetik
komunitatearentzat epe luzeko ikuspegiz
garaturiko estrategia eta ekimena eskatzen
du. Esku artean izan ditzakegun baliabide
guztiak erabilita; administrazioak, herri
ekimena, ekonomia……
 

NONDIK HASI LANEAN?
 
Administrazio desberdinetatik, basoen
kudeaketa iraunkorrak eragiten duen onura
publikoaren aitortza eta dagokion sari
ekonomikoa bilatzea.
 
Dirulaguntza sistemak eragin handia du
kudeaketa ereduak hautatzerakoan. Behar
beharrezkoa izanda ere, oso nekeza ikusten da
administrazioek epe motzeko politika
produktibista aldatzea. Horretarako iritzi
publikoan eragiten hasi beharko litzateke. 
 
Basoari eredu iraunkor batetik etekin
ekonomikoa aurkitzeko beharra.
 
Lan nekeza hau ere munduaren edozein
txokotik merkexurrean edozer ekarri dezakegun
bitartean. Baina badaude esperientzia
interesgarriak eta beraz beste eredu produktibo
batzuk ezagutzeko lana hartzea iruditu zaigu
lehentasunezko lanetako bat; bixitak eginez,
formazioa landuz, etb.
 
Berrikuntza eta ikerketa 
 
Beste sektore batzutan bezala berrikuntza eta
ikerketa sustatu behar da, eta bertako
espezien ezaugarritze teknologikoa
ezinbesteko arloa da, adibidez bioeraikuntzan
erabilgarria izateko. Baina egurrak ez luke izan
behar ekoizpen bakarra, beraz elikadurerekin
loturiko baso baliabideak ikertu beharrra ere
badago, (ezkurraren erabilera, pago ezkur
olioa, aprobetxamendu mikologikoak etb).
 
Elkarlana
 
Toki ezberdinetan basoaren kudeaketa
alternatiboak lantzen ari diren hainbat
esperientzia eta eragile martxan daude, eta
beraz ezinbestekoa da elkarlanean aritzea, eta
gure kideei hauen berri ere ematea.
 
 



 
1.Bertako basoa sustatu, jabeekin 30
urtetarako hitzarmenak sinatuz. 
Kudeaketaren gastuak udalak hartzen ditu bere gain
eta 30 urte igarotakoan, jabeak basoa jasotzen du.
Esan dezakegu udalak “custodia” moduko bat egiten
duela. Lan hauen ondorioz dagozkion diru
laguntzak, udalak jasotzen ditu Aldunditik, Mendi
eta Habitat Naturalen zuzendaritzatik, hain zuzen
ere. 
 
Akordioak hitzarmenen bitartez egitea
interesanteagotzat dute, lurrak erosteko erabiltzen
den dirua, kudeaketarako erabiltzea efizienteagoa
delakoan.
 

2.Udalerriko herri bide zaharrak
berreskuratu eta erabilgarri bihurtu. 
Ibilbide sare bat osatzeko, sortutako baso berriak
eta daudenak lotzeko helburuarekin. Udalerrian
dauden bertako basoen eremuak sakabanatuta
daude eta azalera txikikoak dira orokorrean, baina
oso toki ederrak eta bioaniztasunaren aldetik
aberatsak dira.

SORALUZEKO BASO BIDEZ EGITASMOA
 
Udalak 2006an bultzatu zuen egitasmoa dugu Soaraluzekoa, beraz  15 urteko ibilbidea egin du jada.
Proiektuaren xedeak hauek dira:
 

Soraluze baso bidez egitasmoa, 2010. urtean,  Agenda XXI-aren baitan osatutako Udalsarearen
sarietarako finalista gelditu zen  bioaniztasunaren atalean. Urte hartan, 9 ha kudeatzen ziren eta
gaur egun 22 ha dira jada. 6 jaberekin sinatu dira hitzarmenak eta erositako lurrak ere gehitu dira. 

Oraingoz bilera bakarra egin dugu, eta pausuak eman beharko ditugu. Gaiarekiko interesa duen BIOLURKIDE
oro gonbidatua dago. ZURE EKARPENA ONGI ETORRIA IZANGO DENEZ, ZAIN GELDITZEN GARA!

BASO BIZIEN ALDE, EUKALIPTORIK EZ! Diman izan ginen beste hainbat eragileekin batera.



AMETSOLA ETXALDE EKOLOGIKOA
BARATZEZAINAK, ZARAUTZ

KIDEEK ZER DIOGU

Pasa den udaberrian erditu genuen Ametsola,
barazki ekologikoen ekoizpenean oinarrituriko
egitasmoa. Badirudi bizitza osoa daramagula
horretan eta atzo eguerdian ekin genion erronkari.
Asmoa eta gogoa bai, hauek aspalditxokoak dira.
Ordurartekoan dudak, buruhausteak eta
zailtasunak izan dira akaso lagunik fidelenak.
Lehenik eta behin lurra topatzen sekulako lanak!
Instituzioen utzikeria, lur-jabeen mesfidantzak eta
espekulazio desirak tarteko, majo luzatu zitzaigun
hankak lurrean jartzea. Baina Elkano auzoan lortu
genuen lursaila eta zorionekoak gu! Geure eta
ingurukoen diru zorroak ederki ustu beharra izan
genuenok! Ondoren, Gaztenek izeneko gurutz
bidea genuen aurrez aurre, guretzat beharrezkoa
zen babes ekonomikoa aurrera egingo bagenuen,
eta halaxe ekin genion desertuko ibilbide luze
zabalari. Oraindik atxur kirtenik hartu ez eta ia
urte bete igaro zen papel dantzan hasi ginenetik.
Bestalde, ibilbide honetan noski, handik eta
hemendik babes handia jaso dugu; baratzazainak,
aholkularitza etengabea ... eskerrak denoi!
 
Lanean hasi eta gutxira pandemia santuak
harrapatu gintuen. Ez genion ordea jardunari utzi,
ezta auzolanei ere, guretzat ezinbestekoa baitzen
ingurukoen babesa; harriak kendu, hesitura
berriak egin... pixkanaka baratza itxura har zezan
sasi zelai hark. Zorionez ez dugu laguntza faltarik
inoiz izan, eta modu berean proiektua
ezagutarazteko zer hobe bertaratu, lan pixkat egin
eta hamaiketako goxo bat egitea baino! Hasieratik
egin dute proiektua bere inguruko lagun, herrikide
eta gure amek.  Orain arteko geure sare sozial
preziatuena hezur eta haragizkoa izan baita,
izerdi usain eta patata tortilla zaporekoa. Gaur,
atzera begirada luzatuz, ehun lagunetik gora
bertaratu izana auzolanetan, bada, oilo ipurdia
jartzerainokoa. Biba zuek!!!
 
Ondoko baserritarrek ere esku zabalik hartu
gintuzten, batzuk kafea egiteko pronto, besteak
traktoreari inbentoren bat egiteko desiatzen…
 
 

konturatzerako porru sail ederra begibistan  eta
kalabazak jasotzeko sasoian ginen. 25 laguneko
kontsumo sarea osatu eta merkatu plazan geure 
lekua hartzeko prest. Arraro baina prest!
 
Negua joan eta negutegiak jartzeko erronkari ekin
genion ondoren, Tafallatik itsasertzeko haizeetara
gerturatu tramankulu guztiak eta, lehen aldiz
zerbait egitearen plazer adoleszentea berriz ere
sentitu. Beste behin ere. Hurrena ez diagu
halakorik esango eta segi! Hala ere, egiari zor,
hemen ere atasko eta une kritikoetan behar
genuen aginduko zigun nor, eta baita topatu ere,
altxa porru!
 
Izan ere, baratzaz gain azpiegituretan jarri ditugu
indarrak, ur hornikuntza, biltegia, negutegiak,
hesiturak, basahesia…Zenbaitetan eskizofreniko
samarra bilakatu bada ere, lehentasunak jarri eta
lanak banatuz gehiegi erotu gabe lortu dugu
aurrera egitea. Azpiegiturak osatzen joateaz gain,
dagoeneko 40 laguneko kontsumo sarea osatu
dugu eta zarauzko merkatu plazan astean bitan
egon ohi gara.
 
Ametsola zerbait bada, izaera kolektiboa duen
egitasmoa da, zabala eta zabalik dagoena
oraindik. Nola gauzatu halako abentura handik eta
hemendik jasotako laguntza, parte hartzerik
gabe? Behar genuen eta behar dugu guztien
babesa, edo akaso gure ADNan dator eta ez
dakigu aurrera egiteko beste biderik dagoenik ere.
 
Konturatuko zineten honezkero, jende askorekin
gaudela zorretan, zerrenda amaigabea da oso.
Iritsiko al da eguna kitatzekoa! Paradoxikoki
ordea, ez al dugu meritu “pixkat” geuk ere? eta
geu diogunean zu irakurle ere zaku berean
sartzen zaitugu. Ez ote dago beraz, GUrekin inor
zorretan? Mundu globalizatu etauniforme honetan,
elikagaiak auskalo non eta nola ekoiztuak diren
garaiotan, elikadura burujabetza egin beharren
zerrendan ia azken lekuan daukagun bitartean,
txikili txakala hor gabiltza, banderarik astintzeko
ere tarterik hartu ezinda, baino harro. Porruak
aldatuz mundo txiki hau ere aldatzen
gabiltzalakoan… 
 
 



Garai honetan ze errezeta gomendatzen
diguzu sukaldatzeko eta zergatik?
Udaran janaria prestatzen denbora gutxiago
ematen dugu, beraz, plater azkarrak izaten dira
protagonistak gure otorduetan. Haragia ere plater
azkar gisa jaten dugu, askotan sartagian edo
plantxan eginda. Egokiena, esan dudan bezala
barazkiez ongi ornituak izatea. 
 
Xerrak prestatu ditzakegu, ondorengo eran;
Xerrak tiratan moztu. Eskura ditugun garaiko
barazkiak, julianan moztu eta salteatu ondoren
haragia gehitu eta guztia batera salteatu. Plater
azkarra eta egokia da.
 
Parrillak ere udaran protagonismoa hartzen du.
Hamburgesak egin ditzakegu, haragi xehetuari
gehitu ongi txikituta eta sueztituta dauden
tipula, piper berde eta kuiatxoak, izan daitezela
kantitate aldetik haragi eta barazkiak erdibana.
Ohiko parrilladetan haragi zatiez gain, barazkiak
ere egin daitezke parrillan, hala nola, piperrak,
tipulinak, kuiatxoak, tomatea eta abar,  belar
usaintsuekin ondu daitezkeelarik.
 
Postre edo freskagarri bezala, jogurta pepino
eta mentarekin irabiatu daiteke.
 

Biolur elkarteak herritarrei, jendarteari ze
ekarpen egiten diola uste duzu?
Elkarte gisa azken bi hamarkadetan ekoizpen
ekologikoa sustatzen diharduela txalogarria da.
Garaietara egokitzen, ekoizleen arteko saretzea
eta elkarlana sustatzen jarraitzen duela.
Herritarroi konfiantza ematen digu era horretan
lan egiteak, ekoizleak ezagutzen ditugu. Beraien
jakinduria elkarbanatzen dute gurekin, formazioak
denori eskeiniz.

SABRI PATO, SUKALDARIA, DIETISTA ETA IRAKASLEA
HERRITAR KIDEA, BERGARA

Nola kontsumitu abeltzaintzatik datozen
produktuak?
Produktuak taldekatu beharko lirateke,
mantenugai aldetik ezberdinak dira eta.
Norbanakoen kontsumoa ere ezberdina da. Dieta
orekatu bat aurrera eramateko, aste guztian
zehar jaten dena kontutan hartu beharko
litzateke. Esnekiekin adibidez, egunean bat edo
bi razio jatea egokia litzake, batez ere jogurt
(azukrerik gabe) eta gazta eran. Haragiari
dagokionez, astean behin edo bitan. Kontutan
hartu beharko lirateke, lekari, arrautza eta arrain
errazioak ere. Haragien kasuan garrantzitsua da
elaborazioak garaiko barazkiez ongi hornituak
izatea. Haragiak barazki saltsekin edo barazki
salteatuekin izan daitezke. Entsaladekin baita ere.

Garaian garaikoak, gertukoak, eta
ekolologikoan ekoiztutako produktuak
kontsumitzeak zer garrantzia du zuretzat?
Gainera sukaldari izanik, zer esan
dezakezu?
Inguratzen gaittuen naturaren erritmoarekin
elikatzea da. Lurrarekiko errespetuz
ekoiztutako elikagaiak, nutrienteetan oso
aberatsak dira. Urtaro bakoitzean behar ditugun
nutrienteak ematen dizkigute gainera.
 
Sukaldari bezala, asko estimatzen dut, barazki
ezberdinak freskoan zuzenean erosi ahal izatea,
erremolatxak, arbi ezberdinak, mihiluak, txikoria,
moztaza, errukulak...
 



Euskal baxurako flotaz ari garenean, inguraketa sareekin dabiltzan arrantza-ontzi handiak dira
gehiengoari burura datozkigunak; eta haiei lotuta, berdela, antxoa, sardina, txitxarroa, hegaluzea… Baina,
batez ere kostaldeko herritara gerturatuz gero, bada flota honen barruan kokatzen den bestelako
arrantza jarduera bat: eguneko artisau arrantza. Horrela aritzen diren arrantzaleak egunero irteten
dira itsasora; oro har, ontzi txikietan lan egiten dute, gehienez hiruzpalau lagunek osatutako
taldeetan (bakarrik dabiltzanak ere badaude), arte txikiak erabiliz, gehienbat eskuz lan eginaz eta
arrainak banaka-banaka ontziratuz. 
 

 

Munduan zehar halako arrantza-ontziak
gehiengoa badira ere, azken hamarkada honetan,
Euskal Herrian, artisau arrantzan dabilen ontzi
kopurua erdira jaitsi da. Bai, datuak harridura
eragin dezake, baina kostaldeko herrietara
gerturatzea besterik ez dugu, azken
hamarkadatako bilakaeraz jabetzeko: arrantza
kutsua zuten herrietako portu gehienak, egun,
kirol-portu bilakatu dira. Eta, eskala txikiko
arrantza jarduera honen galerarekin batera, gure
kostaldeko herrietako kultura-ondarearen zati
handi bat galtzen ari gara. 
 
Ez baita soilik gure portuek eman duten itxura
aldaketa, edota gure herrietan kontsumitzen den
arrainaren gehiengoa ez datorrela bertako portuetan
deskargatutako arrantzatik. Honetaz gain, herritar
gehienentzat gure arrantzaleek egunero gure
kostaldetik dakartzaten hainbat eta hainbat arrain
espezie ezezagunak dira, edota ez dira ohiko
otorduetako jaki.

Elikadura burujabetza pixkanaka eta pauso txikiz bada ere bere tokia irabazten ari den garaiotan, geroz
eta arreta gehiago jartzen dute kontsumitzaileek lurreko produktuak non eta nola ekoitzi diren jakiteko.
Modu honetan, tokian tokiko produktuaren kalitatea baloratzen da, nolabait. Itsasotik datozen
produktuen kasuan, ordea, zailagoa izan ohi da. Paneka, barbarina, mihi-arraina, kakajalea, lirioa,
arraigorria… Batzuk ezagunagoak, besteak ez hainbeste, baina gehienak bizirik iristen dira portura, eskuz
jasoak izan dira, eta kalitate handiko arrainak dira. Herritarrok gure eguneroko otzaran ordea, gutxitan
sartzen ditugu. 
 
 
Herria bertako arrainaz elikatu nahi bada, inguraketa-arrantzatik kostera ezberdinetan
datozkigun berdel, antxoa edota hegaluze aski ezagunak ere beharrezkoak dira. Baina gure
arrantzarekin dugun kontaktua horretara mugatzen jarraituz gero, arrantzaren jarduera
hori bakarrik geratuko da gure artean. 
 
Kezka hauekin guztiekin lotuta sortu da ITSASOIKO proiektua, itsasoa eta sasoiko
produktuen elikadura uztartuz, gure tokiko elikadura sistemaren hornikuntzan eguneko
artisau arrantzaren aldagaia txertatzea helburu duena. 
 

ARRANTZA

ITSASOIKO: TOKIKO ARRANTZAREKIN HERRITARREN OTZARAK BETE



Lehen helburua, bertako eta sasoiko arrainaren eta honen arrantzaren inguruan sentsibilizazio
materialak sortzea da; hala nola, laster kaleratuko den eguneko artisau arrantzak harrapatutako
sasoiko espezieen gida, edo arrantza sektorearen bilakaeraren inguruko dokumental bat, azken hau
2022rako aurkeztuko dena. 

Bi urteko iraupena izango duen egitasmo hau (2021 – 2022), Ondarroa 12 Milia eta Bizilur elkarteen
elkarlanetik sortu da, eta hiru ardatz nagusitan oinarritzen da. 
 

 
 
Eta hori da ITSASOIKO proiektuak bilatzen duena: arrantza sektorearen alde herrietatik
ekimen edota ekarpenak sustatu eta, bereziki, kinka larrian dabilen arte txikien arrantzaren
biziraupenaren alde egiteko moduak bilatzea. Honetarako, haiek porturatutako eguneko
arraina lehentasunez herritarron elikadura sisteman txertatzea modu bat da. Baina erronka
herri bakoitzak bere errealitatetik abiatuz tokian tokiko ekimenak martxan jartzea da,
artisau arrantza ez dadin gure portuetatik desagertu.
 
 

Proiektuaren bigarren ardatzak
kostaldeko herrietan kezka zabaldu
eta balizko alternatibak herri mailan
pentsatu, adostu eta aktibatzea
bilatzen du. Esate baterako, Mutrikun,
eguneko artisau arrantza arraindegietan
identifikatzeko zigilu bat sortu dute,
herrian arrain horren kontsumoa
bultzatzeko martxan jarritako
kanpainaren baitan. Getarian ordea,
errelebo faltan dute jo-puntua, eta honen
inguruko ekimenetan pentsatzen
dihardute. 
Eta azkenik, hirugarren ardatza,
herrietako ekimen horiek aurrera eraman
eta herritarren artean zabaltzeko,
hurbileko instituzioen lanketa
amankomuna bultzatzea da, besteren
artean, Udal bakoitzak, bere gogoetatik
abiatuz, dituen baliabideak aktibatu eta
herritarrek martxan jarriko dituzten
ekimenen mesedetan jarriz gero, haien
etekina handituko delako. Izan ere,
arrantza-kudeaketa aldatzea zailagoa
den arren, arraindegian eguneko artisau
arrantza erostea, edota herriko gazteak
ogibide honetara gerturatzea, hori,
herritarron esku baitago.

 

 



Agur bat BIOLURreko lagun guztieri!

Apirilean zehar EHKOlektiboak egin ditugun
TOPAKETATXOEN bilduma txiki batekin gatorkizue. 
EHKOlektiboko kideok urtero elkartzen gera EHKO
TOPAKETETAN. Batzar Orokorretik haratago, elkarrekin
egon eta partekatzeko egun ederrak izaten dira guretzat
topaketak. Gainera, aurten, bereziki beharra genuen
elkartzeko eta momentu goxo bat partekatzeko. Horiek
horrela, Euskal Herrian zehar egindako 5 topaketek
(Etxanon, Azpeitian, Itsason, Oibarren eta Ezpeletan)
EHKOlektiboaren bidea indar-berritu eta ilusioz bete dute. 

Mugikortasunari ezarritako mugek eta osasun krisiak
baldintzatutako egoerak formatu txikiko bilerak egitera
behartu gaitu. Horrek lanketarako aukerak eta parte-
hartzea erraztu duen arren, kasu gehienetan lurralde
bereko lagunen elkartzea ekarri du. 

Ondorioz, hain aberatsak diren lurraldeen-arteko-nahasketa gutxi gauzatu ahal izan dira. Hala ere, pozik
gaude ia egun gehienetan parte hartu dutelako EHKOko kide diren laborari nahiz herritarrek, eta kasu
batzuetan kide berri eta herritar interesatuak ere ezagutu ahal izan ditugulako. 

Lan-saio guztietan egitarau berdina izan dugu. Goizetan,
EHKOlektiboaren ibilbidea izan dugu ardatz. Bio-industriaren
mamuaren itzalean sortu bazen EHKO, mamu hori
materializatzen ikusten dugu egun gure inguruan. 
Mehatxu horren aurrean, elkar eutsi eta babestea da erronka, eta
bide horretan Berme Sistema Partehartzailearen (BSP)
garapenak funtsezko papera jokatu dezakeela sinestuta gaude. 
Norabide horretan, urte honetako gako nagusia Agroekologiaren
irizpideei (gure etxaldeen nortasunari) erreparatu eta
hausnartzea izango da, eta BSPa funtzionaraziko duen parte-
hartze egitura aktibatzea.

BSParen proposamena bide logikoena bezala ikusi da, baina badira hainbat kezka, egindako saio askotan
azaleratu direnak, hala nola: komunikazioa indartzearen beharra, ekoizle berrien beharra, zertifikazioaren
beharra edo erabilpena, EHKOren motibazioa, kontsumitzale aktiboen beharra, etxalde bisiten
esperientzia, irizpideen lanketa eta antolatzeko proposamenak edota EHKOren baitan muga zurrun edo
malguen beharra.



MANEIU EKOLOGIKOA
ARLO SOZIALA
BERTAKOTASUNA

Bazkalorduko giro goxoaren ondoren,
arratsaldeko lanketak oso emankorrak izan
dira. EHKO AGROEKOLOGIAREN
ZUHAITZ BATERATUAren gainean lan
egin da. Topaketa saio bakoitzean ALOR
baten IRIZPIDE eta AZPI-IRIZPIDEEN
birpaso kolektiboa eginez.
Hala, landutako alorrak izan dira:

Saio hauek baliagarriak izan dira IRIZPIDE
eta AZPI-IRIZPIDE zehatzen gogoeta
pizteko eta baita kide guztiak prozesuaren
jabe egiteko ere. 

Udazkenera begira, lanketa lerroak
markatuta gelditu dira. 
Orduan, LAN-TALDE bakoitzak, bere
ikuspegitik, adierazleak jarri beharko dizkio
puntu bakoitzari, eta ikusi, EHKOko
ETXALDE SAREAN oinarriturik, nondik-
nora definitzen ditugun gure ereduaren
mugak eta joerak. 

MANEIU EKOLOGIKOA
ARLO SOZIALA
BERTAKOTASUNA

Piztu ditugun su txiki hauek mantentzeko gogoz gaude Talde Eragilean. Garra badago eta
oxijenoa hor izanen da. 
Euskal Herrian, munduan, geroz eta argiagoa da Agroekologiaren beharra eta eredu honek
duen babesa, baina baita kontzeptua bera pairatzen ari den apropiazioa eta desitxuraketa.
Guk hitz horren benekotasuna praktikan gorpuztu eta erakutsi nahi dugu. BIZI
AGROEKOLOGIA eta BATU EHKOlektibora! Adi egon udazkeneko deialdietara. 
Ordura arte, udara ona pasa! 

EHKO AGROEKOLOGIAREN ZUHAITZ BATERATUA

ARGAZKIAK ETA TESTUA: EHKO -TALDE ERAGILEA-

Haize Berri, 64120 Izura-Azme
Urteaga kalea 21, 20570 Bergara

info@ehkolektiboa.eus

HARREMANETARAKO

+34688867020




