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ANEXOAK

1.- Anexo I : Proyecto de construcción, informe de actividad exenta y 
obras de mejoras en explotación ecológica de vacuno de leche en 
Etxeberri Goikoa Baserria (Olaberria). Incluye:
• Memoria: memoria descriptiva, memoria constructiva, 
cumplimiento de los documentos básicos; SE, SI, SU, HS y HE, 
Descripción de la actividad, Repercusiones en el medio ambiente y 
presupuesto.
• Anexos a la memoria.
• Pliego de condiciones.
• Estudio de seguridad y salud.
• Proyecto de demolición.
• Mediciones y presupuesto.
• Plan de control de calidad
• Planos

2.- Anexo II: Enpresa plana (Gazte Planera aurkeztu beharrekoa).

3.- Anexo III: Ikuilu aukera ezberdinen planoak:
• 1. ikuilua.
• 2. ikuilua.
• 3. ikuilua.
• 4. ikuilua.

4.- Anexo IV: Lur eta pentsu analisiak eta makinarien aurrekontuak.



LABURPENA

Baserrian jaioa, txikitatik jaso ditut baserriarekiko zaletasuna eta naturarekiko begirunea. Geroztik, 
maila handiago edo txikiagoan elementu horien bueltan antolatu dut bizitza. Urteak dira baserrian 
aurrera begira egin beharreko aldaketei buruz pentsatzen ari naizela, eta proiektua, une egokian 
heldu da gaur egungo egoeraren azterketa teknikoa eta aurrera begira egin beharreko aldaketei 
buruzko  hausnarketa  burutzeko.  Hala  ere  proiektu  hau  hasera  besterik  ez  da,  azterketa, 
hausnarketa eta aldaketek etengabean jarraitu beharko baitute egin beharreko bidean.

Azkeneko 40 urteetan oso gutxi aldatu da baserria: esne behiak izan dira ardatz, urtean batez beste 
45.000 litro Kaiku-ri entregatuz eta 7-8 txekor gizendu eta harakinari salduz. Horrez gain, basoko 
egur  ekoizpenak  ere  garrantzi  handia  izan du eta  urte batzuetan baita  barazki  ekoizpenak  ere. 
Gainerakoa etxeko autokontsumorako bideratu izan da. 

Proiektuan, beharrezko aldaketak gauzatzeaz gain,  etorkizunerako prestatu nahi da baserria,  lan 
egiten  dugunon  bizitza  kalitatea  eta  baserriaren  errentagarritasuna  hobetuz.  Horretarako, 
instalakuntza  eta  makinariaren  berritzea,  lursailen  egokitzea,  ekoizpenaren  dibertsifikazio 
handiagoa, Ekoizpen Ekologikorako konbertsioa (erabilitako pentsua bakarrik aldatu behar da) eta 
ekoizpenaren  eraldaketa  eta  salmenta  zuzena  lantzen  dira.  Baserri  txikien  kasuan, 
errentagarritasunaren  gakoak  zorpetze  maila  txikia,  ekoizpenaren  efizientzia  eta  batez  ere 
produktuaren kalitateari behar duen balioa ematea dira. 

Gaur egungo egoeraren azterketa eta hausnarketa burutu ostean helburu zehatzak markatu ziren. 
Funtsean  helburua,  gustuko  nekazaritza  eginez  2013rako  50.000  €-ko  margena  lortzea  zen 
(soldatak  kontuan  hartu  gabe).  Etorkizunerako  helburuak  markatu  ostean,  aukera  ezberdinak 
aurkeztu  dira  euren  abantaila  eta  alde  txarrak  baloratuz,  eta  alternatiba  bat  aukeratu  da berau 
garatzeko.

Aldaketak asko baldin badira ere hauek dira bi garrantzitsuenak: batetik ikuilua, bizitza kalitatearekin 
erlazionatuta dagoena: estabulazio librean, 1x4-ko jeizteko salarekin, behiak parrillarekin, konposta 
txekorren simaurrarekin, eta almaizen handi batekin (ikuiluren proiektu osoa Anexo I-ean). Bestetik 
salmenta  zuzena,  errentagarritasunarekin  erlazionatuta  dagoena:  2009an  haragia  zuzenean 
kontsumitzaileei saltzen hasi ginen 5 kg-ko paketeetan, eta emaitza onak ikusita orain esnearekin 
egingo da lan gehiago eskatzen badu ere. Horretarako Gipuzkoan behi esne ekologikoa ekoizten 
duten  beste  bi  baserritarrekin  batera  eraldaketa  zentroa  jarriko  da  esne  pasteurizatua  eta 
jogurtarekin hasteko. Hauek urteak daramatzate salmenta zuzena lantzen. 

Honez  gain  ordea,  lursailetako  azpiegituren  hobekuntzak,  makinaria  erosketak,  dibertsifikazio 
handiagoa, etab. ere aurreikusten dira, denera 293.000 €-ko inbertsioa. Inbertsioari aurre egiteko 
hainbat  laguntza  espero  dira,  enpresak  sortzekoa,  gazteak  nekazaritzan  instalatzekoak  eta 
nekazaritza ustiategiak modernizatzekoa, denera 141.000 €. Gainerakoa aurreztutakoarekin eta 15 
urterako  eskatutako  prestamuarekin  ordainduko  da.  2013-rako  urtean  50.000  €  garbi  ateratzea 
espero da. 

Baserriko  gainerako  puntu  guztiak  ere  zehatz-mehatz  aztertu  dira,  atal  bakoitzean  hobetzeko 
proposamenak eginez. Sistema osoa teknikoki egingarria, ekonomikoki bideragarria eta pertsonalki 
aberasgarria da.

         EGILEA                                                                                                       ZUZENDARIA

Aitor Aranburu Artano                                                                            Natxo Irigoien Iriarte



1.-  GAUR  EGUNGO  BASERRIAREN  EGOERAREN  AZTERKETA  ETA 
HAUSNARKETA

1.1.- Kokapena

Etxeberri  Goikoa  Gipuzkoako  nekazaritza  ustiategien  erroldako 
ES200580010015 zenbakia duen Olaberriko baserria da. 

Olaberria, Gipuzkoako Goierri bailaran kokatutako herria da. Aralar eta Aitzgorri 
mendikateen  artean  kokatutako  bailara  honek  aldaketa  demografiko  handiak 
ezagutu izan ditu eta baita Olaberrik ere: gerra ondoren 1940ean 502 biztanle 
izatetik,  1965ean  hirukoiztu  eta  1.565  izatera  pasa  zen,  gaur  egun  912 
dauzkalarik.   Idiazabal,  Ataun,  Lazkao  eta  Beasainekin  egiten  du  muga, 
inguruko  hiribildua  honetan  32.000  pertsona  bizi  direlarik.  Goierrik  64.539 
biztanle dauzka. 

Ekonomiari dagokionean, industria da aktibitate nagusia bai Olaberrin eta bai 
Goierri osoan. Olaberriko enpresa garrantzitsuenen artean daude Arcelor Mittal 
Olaberria, Jaso garabiak, Praxair, Aldanondo gaztak, Irizar autobusak, eta baita 
hainbat  altzari  denda,  hotel,  jatetxe,  kontzesionario,  etab.  Olaberriko  Balio 
Erantsi  Gordinaren  %85,56  da  industria  sektorea,  Goierrikoaren  %54,82  eta 
Gipuzkoakoaren %33,61. Lanpostuei dagokienean ordea 16 urte edo gehiagoko 
biztanle  landunen  %46,83k  zerbitzuetan  lan  egiten  du,  %43,80k  industrian, 
%6.88k eraikuntzan eta %2,47k nekazaritzan. Aipatzekoa, nekazaritzan Goierrin 
1,42  eta  Gipuzkoan  %1,73  besterik  ez  dela.  Langabezia  tasa  %4,23koa  da 
Olaberrian,  eskualdekoa,  probintziakoa  eta  autonomi  erkidegokoa  baino 
baxuagoa,  biztanleriaren  baliabide  ekonomikoak  berriz  altuagoak.  (Eustat, 
2009).

Azpiegiturei  dagokienean  ondo  kokatutako  herria  da.  N1  errepidea  bertatik 
pasatzeaz gain, autobus zerbitzua dago tren zerbitzuarekin ere lotzen duena 
(tren  geltokia  3  km-tara  dago).  Aipatzekoa  da  inguruko  hiriburu  guztietara 
ordubete baino gutxiagoan iristen dela:  Donostia 47 kilometro eta 40 minutu, 
Gasteiz 72 kilometro eta 52 minutu, Iruña 76 kilometro eta 55 minutu, Bilbo 80 
kilometro eta 58 minutu (Michelin, 2009).  
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Nekazaritzari  dagokionean,  4  baserri  gara  esne behiekin  jarraitzen dugunak, 
1989an 13 baldin baginen ere. Paradoxikoki  ikuilurik handienak utzi  egin dio 
esnea  ateratzeari,  eta  geratzen  garenok  4  eta  35  esne  behi  arteko  ikuiluak 
dauzkagu.  Honetaz  gain,  5  artzain  (3  “Idiazabal”  gaztagile  eta  bi  industriari 
esnea  ateratzen),  larre  behiak  dauzkaten  10  baserri  (bakarra  dedikazio 
esklusiboarekin), mahatsa eta Getariko Jatorri Izendapeneko txakoli upategi bat 
(ekologikoan),  sagarrondoak  eta  sagardotegia,  eta  barazkizale  gazte  batek 
osatzen dugu baserritar multzorik garrantzitsuena Olaberrian.

Asteroko  azokek  garrantzi  handia  daukate  Goierrin:  astelehenetan  Lazkaon, 
Asteartean  Beasainen,  eta  batez  ere  gutxienez  1512tik  hona  asteazkenero 
Ordizian egiten den azoka. Azoka bereziek ere pisu handia daukate: Idiazabal 
Jatorri Izendapeneko txapelketa eta tenporada hasiera, udako azoka bereziak, 
gabonetakoak, Zeraingo azoka ekologikoa...
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1. irudia: Lau hiriburuak ageri diren mapa. Erdian Olaberria borobil urdinarekin markatutak



1.2.- Baserriaren gaur egungo egoera

Etxeberri Goikoa baserriak, Olaberriko 01 poligonoko 002, 003, 004, 028, 083 
eta 084 lursailak, 02 poligonoko 023, 025, 026, 027, 028, 044 eta 202 lursailak,  
eta 04 poligonoko 024 eta 025 lursailak batu eta ustiatzen ditu. 15 lursail hauek 
13,74 hektarea dauzkate denen artean, baserriko larreak eta azpiegiturak bertan 
kokatzen dira eta erabileraren araberako banaketa ondokoa da:

• Belardiak………………………………………………… 5,34 hektarea
• Belardia eta basoa……………………………………... 2,67 hektarea
• Basoa (hosto zabala, koniferak..)…………………….. 5,23 hektarea
• Fruta-arbolak (intxaurrak eta urrak)……………….....  0,30 hektarea
• Baratza…………………………………………………..  0,15 hektarea

Etxeberri  Goikoa  baserrian,  azkeneko  hirurogei  urteetan  garatzen  ari  den 
jarduera esne behien ekoizpena eta etxeko txekorren haragitarako hazkundean 
oinarritzen  da.  Baratzeko  ekoizpena,  gaur  egun  ia  autokontsumorako 
dimentsiora  murriztu  bada ere,  urteetan zehar  salmentarako  bideratzen zen. 
Lursailik  aldenduenetan,  malkartsuenetan  eta  ospeletan  baso  ekoizpena 
garatzen da. 

Abereei dagokionean 2010ko urtarrilaren 1ean zegoen egoera ondokoa zen:

• Bi urtetik gorako esne behiak…………................................................... 9 
(6 Frisiar eta 3 Montpeliard arrazakoak)

• 6 hilabetetik 2 urterainoko behi hazienda haragi gizenketarako……… 6 
(4 frisiar-Limousin mestizoak eta 2 montpeliard-Limousin mestizoak)

• 6 hilabetetik beherako behi hazienda esnetarako……………………….. 2 
(frisiar 1 eta montpeliard 1)

• 6 hilabetetik beherako behi hazienda haragitarako…………………....... 1 
(frisiar-Limousin mestizoa)

• Arrautzatarako hegaztiak…………………..………………….......……….12 
• Bestelako hegaztiak………..………………..……………………………....15

Beraz, eta orotara, 18 behi hazienda eta 27 hegazti. Etxean dagoen eskulanari 
dagokionean, denok parte hartzen dugu bakoitzak bere mugekin, eta lagunen 
laguntza ere izaten dugu beharrezkoa den momentu puntualetan.
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Eusko  Jaurlaritzako  irailaren  22ko  515/2009  Dekretuak  dioenez,  20  UGMtik 
beherako  ustiategiak  jarduera  lizentzia  izateko,  ez  daude  behartuta  dekretu 
honek  ezartzen  dituen  baldintzak  betetzera.  Honenbestez,  proiektu  honek 
Olaberriko udalak ezarritako neurri zuzentzaileak betetzen ditu.  

• Eraikinak, azpiegiturak, ekipoak eta makinaria garrantzitsuenak:

Azpiegiturei dagokionean urte askotan aldaketa gutxi eman dira: ukuilu nagusiak 
300 urtetik gora dauzka eta baserriko beheko solairuan kokaturik dago, jaisteko 
sistemak, belar siloek, almazenak, beheko ikuiluak eta traktoreak 40 urte baino 
gehiago dauzkate, eta ordudanikk ona egindako aldaketa bakarrak segadorak, 
desbrozadora,  belardietan  jartzeko  jantokiak,  belardietara  ura  eramateko 
azpiegiturak, basoko motozerrak, kimatzekoak eta antzeko gauza txikiak izan 
dira. Hona hemen azpiegitura garrantzitsuenak:

Ondoren azpiegituren eta makinariaren ezaugarriak eta egoera zehazten dira:

1.- Ikuilua eta jeztokia: 

• Ikuilua:  Ukuilu  nagusiko  dimentsioak  75m2koak  dira.  Bertan,  normalean 
zortzi  esne-behi  jezten  dira.  Harrizko  askak,  egunero  jana  emateko 
erabiltzen dira. Behiez aparte, normalean 6 hilabete eta bi urte bitarteko bost 
edo  sei  txekor,  bertan  gizentzen  dira.  Behiak  jeizteko  sistemak  40  urte 
dauzka.  Euromilk  markako  makina  da,  eta  baziorako  bonba  M-90 
modelokoa. Sistemak hiru puntu ditu eta jetzialdia 30 litroko marmita batekin 
egiten  da.  Sistema diskontinuo honen bitartez,  azkeneko urteotan behiak 
banaka jezten dira eta bakoitzaren esnea, eskuz, Westfalia markako eta 500 
litroko  kabida  duen  esne  tankera  eramaten  da,  bertan  hoztu  eta  4ºCtan 
mantentzeko.  Azpiak  egiteko  lastoa  erabiltzen  da  eta  egunean  bi  aldiz 
garbitzen da karretilarekin eta eskuz.

• Eskatzea:  ikuilutik  50m2ko  eskatzera  pasatzen  da.  Bertan  aste  osorako 
pentsuak eta egunean behar diren forrajeak (siloko belarra eta belar ondua) 
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2. irudia: familia osoak hartzen du parte baserriko lanetan



gordetzen dira. Bertatik banatzen da razioa ganbela edo asketara.
• Txahal txikien ikuilua: hau ere baserri azpialdean kokatuta, orain dela 100 

urte  baserriari  erantsita  eraikitako  eraikinean.  50m2ko  bi  solairu  dauzka. 
Beheko solairuan 6 hilabetetik beherako 5 txahal edukitzeko tokia dago eta 
oiloak  ere  bertan  egoten  dira.  Goiko  solairuan  itxiturak  egiteko  hesolak, 
baratzerako tomate-hesolak, baina-pardak, paleak, etab. gordetzen dira.

2.- Bigarren ikuilua eta almazena:

Orain dela 40 urte altxatutako eraikina, 100m2ko bi solairuz osatua. Bertan bi 
zatitan banatutako ikuilua, garai batean belar siloa egiteko zuloak, lastoa eta 
traktorea gordetzeko almazena eta esnea hozteko tankea daude. 

• Beheko  solairua:  belar  zuloak metro  batzuk kendu  arren,  80m2 inguruko 
ikuilua  dago  bi  zatitan  berezituta.  Neguan  behiak  egoteko,  behiek  umea 
egiteko edo beste arrazoiren batengatik bakartzeko erabiltzen da.

• Goiko  solairua:  Almazena.  Bertan,  hiru  eremu daude:  Batean  500  litroko 
esne  tankea,  traktorea,  gurdia  eta  hainbat  tresneria  (aitzurrak,  sardeak, 
eskuareak…)  gordetzen  dira;  ondoko  gelan,  lastoa  gordetzen  da,  eta 
azkenik, haseran belar siloa egiteko ziren zuloetan belar ondua gordetzen da 
gaur egun. Almazen honetan zulo edo “tranpa”k ere aurkituko ditugu gana-
jana beheko ikuilura botatzeko. Atxikita,  beste almazen txiki  bat daukagu, 
segadorak eta desbrozadorak gordetzeko, eta honen aldamenean oilaskoen 
txabola ere bai.
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3. irudia: 2. ikuiluaren ipar aurpegiaren argazkia

4. irudia: 2. ikuiluaren ipar aurpegiaren krokisa



 

3.- Makinaria:

Jabetzan dagoen makinariari,  Olaberriko  Makinaria  Kooperatibako kide  gara, 
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5. irudia: hego aurpegia 6.  irudia:  mendebaldeko  aurpegia  eta  
sarbidea

7. irudia: hego aurpegiaren krokisa, alboan, mendebaldeko aurpegiaren krokisa

8. irudia: beheko solairua goitik begiratuta 9.  irudia:  lehenengo  solairua  goitik  
begiratuta



eta  Goimen  Landa  Garapenerako  Elkarteak  dauzkan  makinak  erabiltzeko 
eskubidea  ere  badaukagu.  Jabetzan  hiru  segadora,  traktorea,  gurdia,  bi 
desbrozadora,  bi  motozerra,  generadorea,  soldatzeko  unitatea  eta  bestelako 
tresneria  txikia  (belarretarako,  baratzerako,  basorako,  arozgintzarako, 
igeltseritzarako, brikolajerako, etab.).

• Segadorak:  gure  lursailen  tamaina,  orografia  malkartsua  eta  klimatologia 
hezea medio, eskuzko segadorak dira gureak, eta hiru eduki arren bi dira 
erabilienak:

• Sturm: 1967koa, belar motzerako eta lursail txikietarako egokia.
• Alfa:  modelo  klasikoa,  90  zm-ko  peinearekin  eta  349  cm3-ko  Lombardini 

IM359  motor  berriarekin.  Oso  egokia,  malkar  handietarako,  zoru 
irregularretarako,  bazterretarako  eta  belarra  pasata  edo  etzanda  egon 
ezkero moztu ahal izateko. Segadora honekin ebakitakoa ontzeko izaten da.

• Rapid: Euro 4K 401 modeloa. 220 zm-ko peinea dauka eta hileradora era 
bai.  Honekin  mozten  da  belar  gehiena  eta  autokargadora  edo  bola 
egitekoarekin hartzeko prest geratzen da.

• Traktorea  eta  Gurdiak:  Bertolini  T412  modeloa.  42  urte  eta  15  zaldiko 
indarra.  Gurdiarekin  erabiltzen  da:  egurretarako,  baratzerako, 
simaurretarako…Traktorearen gurdiaz gain beste bi  gurdi ere badauzkagu 
segadorak eta bestelako trasteak traktorearekin edo autoarekin eramateko.

• Olaberriko  Makinaria  Kooperatiba:  simaurra  zabaltzekoa  eta  abereak 
garraiatzekoa dira erabilienak. 

• Goitres  kooperatiba:  gure  bizilagunak  kooperatibako  traktoristak  dira,  eta 
beraiekin egiten ditugu belar bolak, fardoak eta baratzeko prestaketa lanak. 
Lanak diruz eta esne-trukez ordaintzen dira.

• Goimen elkartea: konposta egiteko makinaria erabiltzeko eskubidea.
• Desbrozadorak eta motozerrak:  Sindaiwa DYB454 desbrozadora bata eta 

Stihl  FR480  bestea.  Desbrozadorarekin  lan  asko  egiten  da  larre-lekuak, 
malkarrak,  bazterrak,  basoak,  etab.  garbitzen.  Motozerrak  ere  biak  Stihl 
markakoak dira, bata enbor handientzat eta bestea ertain-txikientzat.

• Generadorea: Honda GX-390 motorrarekin, 7KVAko indarra trifasikoan eta 
4,5KVA monofasikoan.

• Alokairuan: alokairuan ere hartzen dira makina batzuk, hala nola simaurra 
ateratzeko retroa, basorako makinaria…

7



1.3.- Lurra: geologia, geomorfologia, edafologia eta erliebea.

Atal honetan, Goierriko Olaberriko lur-zoruen sorburu eta garapenera gerturatuz, 
lur-zoruen funtzionamendua eta propietate fisiko-kimikoak ezagutzeko asmoz, 
ebaluazio  egin  dugu.  Lur-zoruen ebaluazioeta  Olaberriko  klase agrologikoak 
kontuan hartuta,  Etxeberri  Goikoako lur-zoruen diagnosia, belardien maneiua 
ahalik  eta  egokiena  izan  dadin  egin  dugu.  Azterketa  honetarako  ondorengo 
mapak erabili dira:

- Euskal Autonomia Erkidegoko lur-zoruko mapa  E: 1/25.000
- Gipuzkoako klase agrologikoen mapa E: 1/25.000
- Gipuzkoako lur-zoru mapa (FAO-UNESCO sailkapena) E: 1/200.000
- Gipuzkoako geologia mapa E: 1/200.000
- Espainiako lur-zoru mapa (Sustapen Ministerioa, 2007) E: 1/1.000.000
- Lur-zoru mapa (USDA Sailkapena, 1987) E: 1/1.000.000

Lur-zoruaren  formazio  prozesuetan  harria  eta  klima  dira  eragile 
garrantzitsuenak.  Zoruan  ematen  diren  gora-behera  eta  aldamenerako 
materialen  mugimenduak,  eta  uraren  zirkulazioa  orografiaren  arabera  izaten 
dira. Zoruaren erabilerak ere, mota edafologiko ezberdinak sortzen ditu.

Harriari  dagokionez,  Gipuzkoako  lurraldean  aurkitzen  ditugun  harriak 
Paleozoikoaren bukaera eta gaur egun arteko epean sortuak dira.  Etxeberri-
Goikoa baserriko lurrak Mesozoikoko Goi-Kretazikoko harrien gainean ditugu. 
Garai honetan sortutako materialak kaliza margosoak eta margek osatuak dira.
 
Gipuzkoako latitudeak klima epela ematen digu.  Kantauri  itsasoaren ondoko 
kokapenak,  Bizkaiko  Golkoan,  klima  epela  eta  euritsua  dakar.  Tenperatura 
epelek mineralizazio eta humifikazio prozesuak ahalbideratzen dituzte. Eurite 
mardulek, bestalde, lixibiazio prozesuak eragiten dituzte. 

FAO-UNESCOren  lur-zoruak  sailkatzeko  klabearen  arabera,  gure  lur-zoruak 
Akrisol  taldean kokatzen dira.  Zoru  hauek,  orokorrean azidoak eta  garatuak 
izaten dira. Abiapuntuko materiala lutitak eta limonitek osatzen dute. Material 
hauek,  lurraren  emankortasuna  mugatzen  duten  ezaugarri  kimikoak  ematen 
dituzte, hala nola, azideza, material xeheak eta uraren konduktibitate motela. 
Honetaz aparte, kasu honetan, klimak eraginda, baseen saturazioa baxua da, 
euriak  katioiak  eraman  baititu.  Akrisolen  barruan,  gure  zorua  Gleiko  azpi-
unitatekoa da. Honek ur asko daukala eta ura bideratzeko abiadura motela izan 
dezakeela esan nahi du. Diagnostikorako horizonteak ondorengoak dira:

Goiko horizontea: Umbrikoa. Horizonte sakona, iluna, estruktura ondo garatua 
eta  pobrea elementu elikagaietan, nahiz eta materia organikoa eduki.

Goi-azpiko horizontea: Argilikoa. Horizonte honek goikoak baino buztin gehiago 
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dauka, buztinaren ilubiazioa ere agertzen da.

Talde honetako zoruaren analisi kimikoen ondorengo bi adibide dauzkagu 1. eta 
2.  taulan, bi  kasuetan gure etxekoak baino azidoagoak eta materia organiko 
gutxiagokoak  dira  pinuri  bezala  izan  duten  erabileragatik  ziurrenik.  Honek 
gureak baino lur pobreagoak izatea dakar.

1. taula: Acrisol Gleico (Aquic Hapludult) bezala sailkatutako lur baten adibidea: 
Deskarga mendatea.  Bizkar  ahurra,  malkar  samarra.  Eremu eraitsia,  pinudia 
izandakoa. 400m-ko altuera. (Geomorfologia y Edafologia de Gipuzkoa, 1991).

 1. taula: Aquic Hapludult bezala sailkatutako lur baten adibidea

Horizontea Materia 
Organikoa 
(%)

       pH Katioi trukagarriak
(me/100g)

Katioiak 
trukatzeko 
ahalmena
(me/100g)

V, 
satura
zioa
(%)

H2O     Klk Ca++   Mg++  Na+  K+

Ah
Btg1
Btg2

4,2
3,9
0,6

4,6       3,6
4,6       3,8
4,6       3,8

1,4       0,4      0,0    0,2
1,9       0,3      0,1    0,2
2,6       0,4      0,2    0,2

11,1
10,0
9,3

18
26
36

2.  taula:  Cambisol  Districo  (Typic  Distrochrept)  bezala  sailkatutako lur  baten 
adibidea: Txabako baserriaren inguruko eremua (Eskoriatza).  Bizkar  ganbila, 
oso  malkartsua.  Pinudia  birlandatuta.  360m-ko  altuera.  (Geomorfologia  y 
Edafologia de Gipuzkoa, 1991).

2. taula: Typic Distrochrept bezala sailkatutako lur baten adibidea

Horizontea Materia 
Organikoa 
(%)

       pH Katioi trukagarriak
(me/100g)

Katioiak 
trukatzeko 
ahalmena
(me/100g)

V, 
satur
azioa
(%)

H2O    Klk Ca++   Mg++  Na+  K+

Bw          __ __       __ 0,3       0,4      0,1    0,3 15,0 7,0

Bi perfil hauetan gizakien erabilera nabaria da, hau da, pinudien eraginez pHak 
oso baxu mantentzen dira eta ondorioz, katioien edukia eta baseen saturazioa 
baxua da,  euriaren eragina areagotuz.  Belardietan,  ordea, mikroorganismoen 
aktibitateak, drenajea egokia izanez gero, pHa zuzentzeko joera dauka, lur-zoru 
hauen emankortasuna hobetuz.

USDA klabearen arabera,  bere aldetik,  Etxeberri  Goikoako lur-zoruak honela 
definitzen dira:

- Ordena: Inceptisol
- Subordena: Ochrept
- Grupoa: Distrochrept
- Asoziazioa: Distrochrept/Hapludoll
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Inzeptisol taldeko lur-zoruak garapen eskaseko zoru mineralak dira. Hala ere, 
horizonte  mineralak  eta  hezetasuna  laboreetara  egokitzen  dira.  Oinarrizko 
mineralak aurkitzen ditugu, buztinak eta kuartzo garauak, batez ere. Hauetaz 
aparte, koloide inorganikoak egon daitezke. Ordena hau heterogeneoa izanik, 
osagaien meteorizazio maila oso txikia du. Lur-zoruen emankortasuna, materia 
organikoaren edukia edo pHa oso aldakorrak dira, beti ere, eremuen arabera. 
Eremu  hezeetan  garapen  txikiago  perfilak  izaten  dituzte,  adibidez  epipedoi 
umbrikoa izatea C edo R horizontearen gainean nahikoa baita ordena honetan 
sartzeko.  “Hapl”  asoziazioa, grekerako “Haplous”etik dator,  sinplea esan nahi 
duena eta horizonte gutxi dituen lur-zoruak direla adierazten duena.

Ochrepts  azpiordena  eta  epipedoi  umbrikoa  ditugu.  Distrochrept  taldearen 
barruan daude.  “Distr” ,  txarra, emankortasunik gabekoa esan nahi duen hitz 
grekotik  dator.  Terminologia  hau  baseen  saturazio  baxuko  lur-zoruentzako 
erabiltzen da.

Ildo honetan, epipedoi umbrikoak estruktura garatua du, Munsell balue kolorea 
eta  khroma  baxuak,  eta  baseen  saturazioa  (azetato  amoniko  metodoaren 
arabera)  %50  baina  baxuagoa.  Karbono  organikoaren  edukia  %0,6  edo 
altuagoa da, gure kasuan eduki hau askoz ere altuagoa delarik.

Lur-zoruek ezaugarriak eta propietate fisiko kimikoak material  geologikoetatik 
jasotzen  dituzte.  Klima  lehorretan  fenomeno hau  oso  nabaria  da.  Gipuzkoa, 
ordea,  oso  euritsua da eta,  esan den  bezala,  belardietan  mikroorganismoen 
aktibitatea oso intentsoa da. Horrela, gure kasuan marga eta lutiten eraginez 
material geologikoen eragina nabarmena bada ere, belardien maneiuak (drenai 
eta ongarriketak) eta materia organikoen aktibitateak zoruen ezaugarriak hobetu 
egiten ditu.

OLABERRIKO KLASE AGROLOGIKOAK

Gaitasun agrologikoen sisteman, lur-zoruen muga handiena ez dator klima edo 
lurretik baizik eta lursailaren maldatik.

Olaberrian, lur-zoruaren %55 VII. klasean sailkatzen da:

Lantzen ez  diren  lur-zoruak (belardi  naturalak,  basoak eta  erreserbak),  gaur 
egun  daukaten  erabilera  nagusiena  basogintzarena  da.  Eremu  malkartsuak, 
%30etik gorako maldekin, oso mugatuak dira. Higadura handia dauka eta lur-
zorua etengabe berritzen ari da, garatzeko aukerarik eman  gabe. 

Gipuzkoan bi azpiklase kartografiatu dira, VIIes eta VII2. Bigarren azpiklaseko 
lur-zoruen malda handiagoa da, %50etik gorakoa. Olaberriko lur-zoru guztiak 
VIIes azpiklasearen barruan daude, hau da, maldak %50ekoak baino txikiagoak 
dira. 
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Lur-zoru hauek silizezko harrien gainean garatu dira  (batzuetan karbonatoen 
ekarpenak jaso dituzte), harriaren gainean zuzenean eta baita isurien higadurek 
sortuta ere, kolubioen pilaketen ondorioz (pikormetria ezberdinetako materialen 
pilaketak); hauek oso ohikoak dira eremu malkartsuetan ematen diren malkarren 
hausturetan.  Era guztietan, lur-zoru hauek jasaten dituzten garbiketa-prozesu 
gogorrek desaturazioak eragiten dizkiete eta azidotasuna igo egiten da. 

VIIes azpiklaseak testura heterogeneoak ditu,  barne eta gaineko legartasuna 
eta  sakonera  erabilgarri  oso  aldakorra.  Materia  organikoaren  edukiari 
dagokionez, altua da, nahiz eta landaredi mota kontuan hartu behar den, humus 
mota  baldintzatzen  duelako.  Materia  mineralean  gertatzen  den  organikoaren 
barneratze prozesua motela da.

Malda  handiko  eremu  euritsuetan,  higadura  arrisku  handia  dela  eta, 
landarediaren  babesa  mantentzea  oso  inportantea  da.  Larratze  egokia  eta 
basogintza  orekatua  suteen  prebentziorako  neurri  garrantzitsuenak  dira. 
Basoaren  aprobetxamenduan,  lurren  mugimendu  handiak  ekartzen  dituzten 
teknikak saihestu behar  dira,  eskulanaren aldeko apustua eginez.  Eraisketak 
matarrasan eskatzen dituzten espezien erabilera berraztertu beharko litzateke.

Lur-zoruaren %20 VI. klasekoak dira:

Lur-zoru  hauek  muga  latzak  dituzte  eta  erabilera  landareri  iraunkorra,  bai 
belarra, bai basoa, mantentzera mugatzen da. Gaur egungo aprobetxamendua 
larratzean eta belardietan oinarritzen da,  koniferen birlandaketa (pinu radiata 
gehienetan) eta fruta-arbola batzuk (sagarrondoak nagusiki)  egon arren. Lur-
zoru hauek ez dira lantzen, dauzkaten malkarrek lurren emankortasuna galtzeko 
arriskua  dakartelako.  Hala  ere,  esan  dugun  bezala  landaredi  iraunkorra 
mantentzea erabilera egokia da eta bertako orografia eta edafologia kontuan 
hartuta,  ekoizteko  baldintzak  teknika  egokien  bidez  hobetu  daitezke: 
ongarriketak, hazia ereitea, kareztatzeak, etabar.  

Sailkapen honetan %20 eta 30 tarteko maldak ditugu, beste malda suabeagoak 
dituzten  lur-zoru  batzuk  ere  sartzen  dira,  muga  edafikoek  horrela  eskatzen 
dutenean.  Lur-zoruko  goiko  kaparen  materia  organiko  maila  altua  da,  baina 
mineralizazio  eta  humifikazio  tasa  baxua  izan  daiteke,  pHa  azido  samarra 
delako. Hori dela eta, karea botatzea komenigarria da. Giza erabilerak garrantzi 
handia dauka lur hauen emankortasunean.

VI.  Klaseko  lur-zoruen  %85  VIes  eta  VI2  azpiklaseetan  sartzen  dira.  VIes 
azpiklasean %20 eta %30 bitarteko maldak dauzkate. Fisiografia ezberdina eta 
mikrotopografia  kizkurrak  higadura  prozesuak  eta  eremu  oso  txikietako 
metaketa berezitu ezinak, ahalbideratzen dituzte. Prozesu hauek direla medio, 
sakonera erabilgarria, gehienez, 50 zm ingurukoa da.

Muturreko adibide bat VI2 azpiklasea da, hemen %30etik gorako maldak ditugu. 
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Eremu hauen ohiko erabilera belardi eta nekazaritza jardueran oinarritzen da. 
Kokapen  topografikoak,  sakonera  eskasak,  uraren  edukiak  eta  berezko 
emankortasunak oso lur-zoru egonezinak bihurtzen ditu. Belardi hauen azalera 
zabalaren  atzean  gizakiaren  lur  beharra  dago,  lurralde  menditsu  honetan 
nekazaritzako  lur  gutxi  baitago.  Bestalde,  hausnarkarien  larratze 
aprobetxamenduak goi kalitatezko elikagaien ekoizpena lortzen du alde batetik, 
eta  bestetik,  ekoizpen  eredu  multifuntzionala  mantentzea  ahalbideratzen  du. 
Nekazaritzako eredu familiarraren porrotak  koniferen birlandaketak  eta  lurrak 
alde batera uztea ekarriko du.
 
Lur-zoruen %15 IV. klasean daude:

Lur-zoru  hauek  noiz  behinkako  erabilerako  sailkapenean  sartzen  dira. 
Muinoetako lurrak gehienez %20ko maldarekin. Belardiak ageri zaizkigu beste 
laboreekin (sagarrondoak, txakolia...) batera. Eremu hauetan, betiko baserrien 
nukleoen ondoan, eraikin berri eta azpiegiturak nabarmen hedatu dira.

Olaberriko IV Klaseko lur-zoru guztiak IVe eta IVves azpiklaseen barruan daude. 
Maldak  %  12  eta  20  bitartekoak  dira.  Lur-zoru  sakonenak  IVe  azpiklasean 
daude,  malda  ahurrak  eta  haran  estuetan  kokatzen  baitira.  Toki  hauetan 
loditasun  ezberdinetako  materialen  metaketa  eman  da,  askotan,  geruza 
freatikoak  izaten  dituzte,  euri  asko  egiten  duenean,  bakarrik,  azaleratzen 
direnak. 

IVes azpiklasean oso gutxitan aurkitzen ditugu lur-zoru sakonak, eta azaltzen 
direnak  lur-  poltsa  txikiak,  azaleratik  gertu  dauden  estratu  geologikoko 
eremuekin nahastuta izan ohi dira.

Lur-zoruen gainerako %10a III eta VIII. klaseetan banatzen dira:

III.  klasekoak,  lur-zoruen  %4  dira.  Lur-zoru  hauek,  nahiz  eta  sistematikoki 
lurberritzeko sailkatuta egon, arriskuak eta mugak dituzte. Materialen pilaketa 
estuetan  eta  malda  arineko  metaketarako  bizkarretan  sortzen  dira.  Askotan 
industria  eta  hirigintzaren  presioak  arifizializatu  egin  ditu.  Gainerakoak 
normaltasunez lantzen dira, belardiak nagusi diren errotazio luzez.

Jaulkipenen  metaketen  eremuak  dira,  alubial  nahiz  kolubialak.  Goiko  sailen 
ondoan ur eduki handia daukate ura goitik jasotzen dutelako. Haran estuetako 
zolak, erreka  nagusietako  terrazak  eta  metaketarako  bizkarretako  kokapen 
fisiografikoetan aurkitzen ditugu. Malda oso aldakorrak dira, izan ere haraneko 
zoletan oso arina da eta bizkarretan %12ra iritsi daiteke.

Lur-zoruak  sakonera  ertainekoak  dira,  65zmtik  gorako  sakontasunarekin. 
Legartasuna eta testura  oso aldakorrak  dira,  haserako materialaren arabera. 
Horrela,  haran  estuetako  uren  korronteek  abiadura  eta  malden  bat-bateko 
aldaketak jasan ahal dituzte. Hori dela eta, gune orekatuetara iristen direnean, 
pikormetria ezberdinetako jaulkipenak uzten dituzte, batzuetan jarraipen gabeko 
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testura ere sortzen delarik.

VIII. klasean Olaberriko lur-zoruen %6 dago. Sailkapen honetan eremu elkorrak 
eta nekazaritzarako zailtasun gaindiezinak dituztenak sartzen dira, mantentzera 
eta erabilera paisajistikora mugatzen direlarik. Honen barruan gune urbano eta 
industrialak, gainazaleko arrokak, harrobiak eta zabortegiak ditugu.

Ondorioz, lur-zoru hauek orokorrean malda handikoak direla eta emankortasun 
urria dutela esan daiteke. Hala ere, klimatologia euritsu eta urtean zehar ondo 
banatuak,  materia  organikoaren  eduki  altuak  eta  belardi  bezala  erabiltzeak 
(higadura  mugatuz  eta  lur-zoruen  estruktura  eta  drenajea  hobetuz)  lur-zoru 
hauen emankortasuna areagotzen du. 

VI.a  eta  handik  gorako  klaseetan  lur-zoruak  belardietarako  erabiltzea  lur 
egokien gabeziagatik  eta laboreentzako egokiagoak diren klase agrologikoen 
artifizializaziotik dator. Abeltzaintza bidezko materia organikoaren ekarpena lur-
zoru hauen mantenimendu eta emankortasunarentzako funtsezkoa da. Belardi 
hauek landa eremuetan populazioa mantentzen laguntzen dute,  karbonoaren 
fijazioan parte hartzen dute eta kalitatezko elikagaiak sortzen dituzte nekazaritza 
eta abeltzaintzako eredu sostengarrien bidez. 
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VII  klase  agrologikoko  basogintzarako  aprobetxamenduan,  suteak  saiheste 
aldera,  basoa  eta  larratzea  uztartzen  dituzten  sistemak  bultzatu  beharko 
lirateke.  Ildo  honetan,  espezien  aniztasunaren  aldeko  apustua  egin  eta 
matarrasa eraisketak eta lurren mugimendu handiak ekartzen dituzten makinaria 
astunak mugatu beharko lirateke. Nekazaritza eta abeltzaintza jasaten ari den 
krisialdiak  lur-zoru  hauen abandonua ekartzen badu,  ekoizpen gaitasuna eta 
elikadura sortzeko autonomia galduko dugu. Honek ondorio latzak ekarriko ditu: 
lur-zoruen emankortasuna urratzen joango da, higaduraren arriskua areagotuko 
da eta kultura, bioaniztasuna eta paisaiaren degradazioa hedatzen joango da.

GOIERRIKO BELARDIETAKO LURREN EZAUGARRIAK

Belardi baten ekoizpen ahalmenaren gain eragina duten edafologia faktoreen 
artean lurzoruaren ezaugarri fisiko (testura, egitura) eta kimikoak (pH, N, P, K, 
Ka, Mg…) bereizi behar dira. Eskualdeko belardi gehienak lur astunekoak dira, 
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buztintsuak, testura finekoak, beraz:

- lurra lantzeko zailtasunak izaten dituzte.

- ur-euspen  handia  dute,  buztinen  ehunekoa  handia  bada  lurzorua 
istiltzeko arrisku handia dagoelarik.

- aire  eta  urarekiko  iragazkortasun  txikia  izaten  dute  egitura  on  bat  ez 
dutenean.

- elementu elikagaiak (N, P, K) xurgatzeko ahalmen handia dute. 

- gai organikoaren euspen handia dute.

Lurzoru  astunetan  gerta  daitezken  ekoizpen  galerak  gaizki  drainaturiko 
lurzoruaren istiltze  bati  edo lurzorua heze dagoenean eragindako gehiegizko 
larratze edo laborantza makineria astunen ondorioz lurzoruaren trinkotze bati 
zor  zaizkie.  Honexegatik  garrantzitsua  da  istiltze  arriskua  duten  belardietan 
drainatze lan egokiak egitea eta ahal den heinean lurzorua oso heze dagoenean 
lursailean ez sartzea edo sarrera saihestea.

Landareen  garapen  onerako  ezinbestekoa  da  lurzoruan  dauden  elikagai 
erabilgarrien kontzentrazioa egokia izatea. Lurzoru baten emankortasun maila 
batez  ere  lurzoru  motaren,  ongarritze  historikoaren  eta  larratzearen  bidez 
animaliek egiten duten elikagaien birziklatzearen araberakoa da. 

Landareen  hazkuntzarako  ezinbestekoak  diren  elikagaiak  17  dira,  kopuru 
handiagoan behar direnak, ekoizpena gehien muga dezaketenak, N, P, K, Ca, 
eta  Mg dira.  Lurzoruaren emankortasun maila  txikia  bada,  elementu  elikagai 
guztiak  ez  daude  landarearentzat  erabilgarri  eta  beharrezkoa  da  ongarritze 
jardueretara jotzea. 

Hemen ere erliebeak eragina du, esposizio, eta pendizak, lur azpiko harkaitz 
amarekin batera, lur sakon eta emankorragoak edo urriagoak izango dira. Ipar 
isurialdeko malda azpian lur sakon eta hezeagoak, hegoaldeko gain belardietan, 
lur eskasia, ur euspen kaxkarrekin jasotzen dira.

Elikagaiak kopuru egokian egoteaz gain, landareentzat erabilgarria den moduan 
egon  behar  dute.  Horretarako  garrantzitsua  da  lurzoruaren  azidotasun maila 
ezagutzea,  honek  elementu  mineralak  oztopatzea  eta  aluminio  metaketak 
sorturiko landare toxikotasun arazoak sortzea ekartzen baitu. Hau  pH bitartez 
jakiten da.

Gipuzkoako Foru Aldundiak “Gipuzkoako abeltzaintza hondakinen kuantifikazio  
eta karakterizazioa  ” izeneko lan bat argitaratu du (2006), bertan Gipuzkoako 
1.623 lur laginen analisiak jasotzen direlarik. Gipuzkoa mailan lorturiko batez-
besteko  balioak  (pH=6,4;  P=41  mg/l;  K=277  mg/l)  Goierri  mailan  eginiko 
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behaketan  lorturiko  balioen  oso  antzekoak  dira.  Lan  honek  abeltzaintza 
ustiategietatik  soberan  gelditzen  den  minda  kopurua  dela  eta  Gipuzkoako 
belardiek jasaten duten gehiegizko ongarritzea baieztatzen du. 
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1.4.- Klima

Gipuzkoako  klimaren  ezaugarri  orokorrak  bere  latitudeak  eta  kokapen 
geografikoak baldintzatzen ditu. 

Baserriaren koordenadak: Latitudea 43º 1´ 41´´   Longitudea -2º 12´ 10´´

Kokapen geografikoari  dagokionean Kantauri  itsasotik  47  km-ra  dago,  itsaso 
honen eta Aralar mendizerraren artean. Bizkaiko golkoaren erdialdean, Pirinioen 
ipar  isurialdearen  eta  Kantabriako  mendikatearen  elkargunean  kokatzen  da. 
Honen  eraginez,  urtearen  zati  batean  jatorri  Atlantikoa  duten  Ipar-Ekialdeko 
haizeen menpe egoten da, klima epelaren ezaugarriekin: 13ºko batez-besteko 
tenperatura,  1.500  mm  euri  urtaro  guztietan  banatuak,  negu  epelak,  udara 
nahiko freskoak, aire hezea eta laino ugariak.

Hala ere, ohikoak jo daitezkeen ezaugarri hauek ez dira beti ematen eta gure 
zonaldean  eragin  nabarmena  daukate  horretan  Hego  haizeak  eta  baita 
Ekialdetik  edo  Ipar-Ekialdetik  datozen  haizeek.  Haize  hauek  aireko 
hezetasunaren jaitsiera eragiten dute, tenperaturak ere mugiaraziz, haize hauen 
jatorri kontinentala medio, izan ere Iberiar Penintsulatik edo Europatik etortzen 
dira haize hauek.

300  metroko  altueran  eta  Aizkorri  eta  Aralar  mendizerren  artean  kokatua 
egoteak, mendiko klimaren ezaugarriak areagotzen ditu, neguak gogortuz eta 
udaran itsasertzean baino euri gutxiago egiten duelarik. Orokorrean bi egoera 
nagusitan banatu daiteke hemengo eguraldia:

• Egoera  hezeak:  Kantauri  itsasoak  bi  eragin  klimatiko  ditu,  batetik 
amortiguatzaile termiko bezala eta bestetik ur bapainua bidaliz. Jatorri 
atlantikoko haizeen eraginez sortzen dira egoera hauek, Iparraldeko 
eta  Mendebaldeko  haizeekin,  lainoak  Aralar  eta  Aizkorri 
mendizerretan igotzera eta ondorioz hoztera behartuz, kondentsazio 
prozesua sorraraziz,  eta  lainoak mendiaren kontra atxikiz  eta euria 
eraginez.  Haizeak,  80 km/h  gaindi  dezake eta  denborale  egunetan 
140 km/h ere bai. 

• Egoera lehorrak:  Ipar-ekialdeko,  Ekialdeko eta Hegoaldeko haizeek 
eragiten dituzte.  Ipar-ekialdeko eta Ekialdeko haizeak antizikloi  edo 
presio altu egoerekin sortzen dira, hauen nukleoa Europa eta Britainia 
Handia  gainean  kokatzen  denean edo Azoreetan  egonda  ere  bere 
eragina Frantziaraino iristen denean. Ipar-ekialde eta Ekialdeko haize 
hauek aire kontinentalekoak dira, lehorrak eta hotzak, zeru oskarbiak 
eta bisibilitate onak eraginez, eta batzuetan itsasertzeraino ere iritsi 
daitezken gaueko izotzak eraginez. 

Hego  haizeak  hiru  ezaugarri  nagusi  dauzka:  lehorra,  epela  eta 
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intentsitate  handiko  haizea  da.  Haize  hau  dabilenean  hezetasun 
erlatiboa  %30  edo  %40  arteko  mailetara  jaisten  da,  tenperatura 
ezohizko mugetara igotzen da neguan 20º eta udaran 35º gaindituz, 
batzuetan 40º ere gainditu ditzakeelarik. Haizeak gogor jotzen badu 
ere, nekez gainditzen ditu 100 km/h ufadak.  

Olaberrian  estazio  meteorologikorik  ez  dagoenez,  Betelu  herriko  eskuzko 
estazioa hartu da antzeko ezaugarriak islatzen dituelako:

3. Taula: Betelu herriko estazioko datuak:
Latitudea: 4764052    Longitudea: 583389   Altitudea: 240 m
Prezipitazio epealdia: 1977-2004   Tenperatura epealdia: 1977-2004

Parametroa U O M A M E U A I U A A Urtea

Prezipitazioa (mm) 170,3 133,0 144,3 165,1 135,4 83,1 73,5 71,6 85,2 146,1 181,7 186,8 1575,7

Euri-egunak 15,0 13,0 14,0 16,0 14,0 10,0 10,0 10,0 10,0 13,0 14,0 15,0 154,0

Elur-egunak 1,2 1,4 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 4,5

Kazkabar-egunak 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,0

Tenperatura maximoen batez-
bestekoa (ºC)

11,1 12,5 15,1 15,9 20,0 23,0 25,4 26,2 24,0 19,7 14,4 12,0 18,3

batez-besteko temperatura (ºC) 7,3 8,2 10,1 11,0 14,6 17,5 19,7 20,3 18,0 14,9 10,4 8,5 13,4

Tenperatura minimoen batez-
bestekoa (ºC)

3,5 3,9 5,1 6,0 9,3 11,9 14,0 14,4 11,9 10,1 6,4 4,9 8,5

Izotz-egunak 6,0 6,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 22,0

Ebapotranspirazio potentziala, 
Thornthwaiteren indizea (ETP)

19,0 23,0 37,0 46,0 75,0 97,0 115,0 112,0 83,0 59,0 31,0 23,0 720,0

Prezipitazio maximo historikoa 24 ordutan 10 urteko birgertatze-aldirako: 84,4 mm
Udazkeneko lehendabiziko izoztearen batez-besteko data: Azaroaren 10a
Udaberriko azkeneko izoztearen batez-besteko data: Apirilaren 25a
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                11. irudia: gure eskualdeko diagrama onbrotermikoa
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KLIMAREN SAILKAPENA

Orokorrean  esan  daiteke,  tenperaturari  dagokionean  MESIKO  bezala  eta 
hezetasunari  dagokionean  UDIKO  bezala  sailkatu  daitekeela  gure  baserri 
inguruko klima. 

Papadakisen arabera, kantauriar ibar hauek itsas klima epel-beroa (Mtc) bezala 
sailkatuko lirateke. Negu motak, zonaren arabera, hauek dira: f (oloarena), G 
(Citrus arbolarena); eta uda motak 6S, 6V (artoarena) edo 4O, 4o (gariarena-
freskoa) dira. Erregimen hidrikoari dagokionez, hilabete bat edo bi post-hezeak 
(p), edo tarteko hezeak (y) dira, eta gainerakoak hezeak dira (Hu), baina zona 
batzuetan erregimena beti hezea da (HU).

KLIMA ETA BELAR EKOIZPENA

Urteko  eta  urtaroko  belar  ekoizpenaren  gain  eragina  duten  klima  faktore 
nagusien artean tenperatura, argia eta ura aurkitzen dira. 

- Tenperatura:  Hostoen  hazkuntzaren  gain  du  eragina.  Orokorrean, 
zonalde epeletako laboreek beren haziera gelditzen dute tenperatura 5 
edo 6ºC-tara jaisten denean edo 37ºC gainditzen dituenean, hazkuntzarik 
hobezina 25 eta 31 ºC-tan dagoelarik. 

- Argia:  Landareen  hazkuntza  jasotzen  duen  argi  kopuruarekin  loturik 
dago,  aldi  berean  hau  hostoek  betetzen  duten  azalerarekin  loturik 
dagoelarik.  Honegatik,  belardi  baten  haziera-tasa  bertan  hostoek 
betetzen duten azalerarekin batera handituko da.

- Ura:  Landareen  arnasketa  eta  transpirazioarekin  lotua,  eskuragarri 
izateak, tenperaturarekin batera urteko eta urtaroko ekoizpenaren gain 
eraginik  handiena  duen  faktorea  da.  Orokorrean,  landareen  garapena 
hobea izaten da lur hezeetan lehorretan baino.

Klima faktoreen eragina ezberdina da lurzoru, erliebe eta altueraren arabera. 
Orokorrean,  zenbat eta malda eta/edo altuera handiagoan egon, orduan eta 
txikiagoa  izan  ohi  da  belar  ekoizpena,  hau  da,  urte  osoko  produkzioa. 
Lursailaren  esposizioaren  (I,  H,  E,  M)  eragina,  aldiz,  ezberdina  izaten  da, 
ekoizpena  aurreratu  edo  atzeratu  egiten  da  esposizio  ezberdinen  arabera. 
Hegoaldean, beroa eta argitasuna nagusitzen dira, hezetasuna gutxiago izaten 
delarik. Iparraldean berriz alderantziz…

Gure baserrian, belar ekoizpena udaberrian ematen da nagusiki,  udazkeneko 
epeltasun  eta  hezetasunarekin  beste  produkzio  kolpe  bat  lortuz.  Neguan 
tenperaturak  mugatzen  du  hazkuntza,  udaran  berriz  ur  eskasiak.  Udarako 
ekoizpena  oso  ezberdina  da  urtetik  urtera,  eta  udazkeneko  belar  kolpea 
aprobetxatzeko gaitasuna ere eguraldiak baldintzatzen du.
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12. irudia: Goierriko ohiko ekoizpen joera urtaroka

Goierriko batez-besteko larreen ekoizpena eduki  lehorrean (E.L.  edo Materia 
Seca)  8.000  kg/ha  eta  urteko  da,  nahiz  eta  aldagarria  izan.  Goimen  Landa 
Garapenerako  Elkarteak  eta  Neiker  ikerketa  zentroak  egindako  ikerketaren 
arabera, 2002-03-04 urteetan 6.800 kg/ha eta urteko estimatu ziren jasan izan 
zen lehortearen ondorioz, eta 10.000 kg/ha eta urteko 2005-06 urteetan.  
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1.5.- Lursailak: laboreak eta espezieak, aprobetxamendua, ezaugarriak eta 
azpiegiturak 

1.5.1.- Basoa

XIX. mende amaiera arte publikoak ziren lur hauek, ez ziren baserriarenak eta 
gaur egun etxetik urrun daude, malda handiarekin eta gehienetan ez dago baso 
aprobetxamendua  beste  aukerarik.  Garai  batean  gaztainondoak  (Castanea 
sativa) eta otabelarra (Ulex europaeus) aprobetxatzen ziren. Gaur egun insignis 
pinua  (Pinus  radiata)  eta  berez  etorritako  zuhaitzak  dira  nagusi:  haritza 
(Quercus robur), urkia (Betula alba), pagoa (Fagus silvatica), hurritza (Corylus 
avellana), haltza (Alnus glutinosa), ametza (Quercus pyrenaica), astigarra (Acer 
campestre),... 

Hauez  gain  ordea  zuhaixka  eta  landareri  ugari  agertzen  da  pinuen  artean, 
erreka-zuloetan  edo  pinudi  bazterretan:  elorri  beltza  (Prunus  spinosa),  elorri 
zuria  (Cratageus  monogyna),  gorostia  (Ilex  aquifolium),  basaerramua 
(Euronymus  europaeus),  laharra  (Rubus  ulmifolius),  sahats  iluna  (Salix 
atrocinerea),  turrumo  belarra  (Hypericum  androsaemun),  erratza  (Ruscus 
aculeatus),  ainarra  purpurua  (Ericea  purpura),  intsusa  (Sambucus  nigra), 
zumalakarra (Frangula alnus), isatsa (Cytisus scoparius), arbustua (Ligustrum 
vulgare), untza (Hedera helix), atxaparra (Lonicera periclymenum), Zuhandorra 
(Cornus sanguinea), otabera (Genista hispanica)...

Hegazti,  narrasti, ugaztun, anfibio eta ornogabeetan ere espezie asko aurkitu 
ditzakegu,  horien artean interes bereziko edo mehatxatu bezala katalogatuta 
dauden hainbat espezie, baina hauek etxe inguruko sailetan izendatuko ditugu, 
bertan ikusi eta sailkatu ditugulako. Baso hauek 5,49 hektarea dauzkate guztira 
8 lursailetan banatuta.
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13. irudia: Urbaundiko bistak: Pinus Radiata nagusi izan  
arren bertako basoa eta dibertsitatea ere ugariak dira
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14.  irudia:  etxetik  urrunen  dauden  lursailak:  baso  ekoizpenerako  egoki  
komunikatuta daude baino ez daukate beste aprobetxamendurik 

15.  irudia:  baso  lurrak:  hauek  etxetik  gertuago 
daude,  baina  ez  esne  behiekin  aprobetxatzeko  
haina. Baso ekoizpena egiten da baina bestelako  
abereekin aprobetxa daitezke.



• Poligono 1, 2. lursaila

Izena: Hiru Mugata.
Azalera: 0,49ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Basoa. 0,49ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 0,49ha
Gaurko erabilera: pinudia- pinu insignisa (Pinus radiata)
Basoaren adina: 6 urte.
Malda: %36
Azpiegiturak:  mendi  pista  hormigonatu  batek  zeharkatzen  du 
barnealdean.

• Poligono 1, 3. lursaila

Izena: Sail Txiki
Azalera: 0,22ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Basoa. 0,22ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 0,22ha
Gaurko erabilera: pinudia- pinu insignisa (Pinus radiata)
Basoaren adina: 6 urte.
Malda: % 36,2
Azpiegiturak: mendi pista hormigonatua sailaren erditik.

• Poligono 1, 4. lursaila

Izena: Añoa, Añoa Zuloa eta Pagamutegi Buru
Azalera: 2,21ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Basoa. 2,21ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 2,21ha
Gaurko erabilera: Basoa (hosto zabala-  haritza (Quercus robur) eta 
pagoa (Fagus silvatica), Añoa Zuloa 0,89ha; pinudia- pinu insignisa 
(Pinus radiata), Añoa eta Pagamutegi Buru 1,32ha)
Basoaren adina: 6 urte.
Malda: %34,3
Azpiegiturak: 3 mendi pista hormigonatuk zeharkatzen dute, 2 Añoan 
eta 1 Pagamutegi Burun. Errekasto batek ere zeharkatzen du.
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• Poligono 1, 28. lursaila

Izena: Pagola
Azalera: 0,19ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Basoa. 0,19ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 0,19ha
Gaurko  erabilera:  aldatu  gabe:  hurritza  (Corylus  avellana),  haltza 
(Alnus glutinosa), urkia (Betula alba)...
Basoaren adina: betiko basoa. Ehunka urteko zuhaitzak daude.
Malda: %38,2
Azpiegiturak: bi errekasto alde banatan.

• Poligono 1, 083. lursaila

Izena: Buztardi
Azalera: 0,19ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Basoa. 0,19ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 0,19ha
Gaurko erabilera: pinudia- pinu insignisa (Pinus radiata)
Basoaren adina: 46 urte.
Malda: %48,8
Azpiegiturak: lurrezko pista barrenetik, eta eskori bidea gainaldean.

• Poligono 1, 084. lursaila

Izena: Txabola Alde
Azalera: 0,21ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Basoa. 0,21ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 0,21ha
Gaurko  erabilera:  0,11  ha  hosto  zabalen  nahasketa  eta  0,10  ha 
pinudia- pinu insignisa (Pinus radiata)
Basoaren adina: 46 urte.
Malda: %50,9
Azpiegiturak: 20 metrora eskori bidea.
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• Poligono 4, 024. lursaila

Izena: Telleri Alde
Azalera: 0,84ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Basoa. 0,84ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 0,84ha
Gaurko erabilera: pinudia- pinu insignisa (Pinus radiata). Intxaurrondo 
(Juglans regia) batzuk ere badaude.
Basoaren adina: 4 urte
Malda: % 34,6
Azpiegiturak: Olaberriko errepide nagusiak zeharkatzen du azpitik eta 
mendi  pista  hormigonatu  batek  gainaldetik.  Sustraia  errekak  ere 
zeharkatzen du. Ez dago etxetik beste sailak bezain urrun.

• Poligono 4, 25. lursaila

Izena: Andra Maiztegi
Azalera: 1,14ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Basoa. 1,14ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 1,14ha
Gaurko erabilera: sekuoia gorria (Sequoia sempervirens)
Basoaren adina: urtebete
Malda: %29,6
Azpiegiturak: errepidea bertaraino doa eta mendi pista hormigonatu 
batek zeharkatzen du. Errekak ere zeharkatzen du.

1.5.2.- Baso larreak

Lursail hauek etxe aldean daude nahiz eta etxetik gertu ez izan. Sail hauetako 
bat belardia zen lehenago, beste batzuk pinudi izandakoak dira eta beste bat 
orain dela 15 urte erositakoa da. Gaur egun espezie nahasketa handidun basoa 
da eta larratze aprobetxamendua ere egiten da. 

Beraz, behiak ibiltzeaz gain, bertako haritz (Quercus robur) eta pagoak (Fagus 
silvatica) aurkituko ditugu. Landatutako hostozabalen artean lizarrak (Fraximus 
excelsior),  gereziondoak  (Prunus  avium),  intxaurrondoak  (Juglans  regia), 
hurritzak  (Corylus  avellana)  eta  gehien  dagoena  haritz  amerikarra  (Quercus 
rubra).

Landatutako koniferen artean 14 mota ezberdin aurkitu ditzakegu: Douglas izeia 
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(Pseudotsuga menziesii), izei Frantses zuria (Abies alba), pinotea (Pinus tea), 
pinsapo  Espainiarra  (Abies  pinsapo),  tuia  handia  (Thuja  plicata),  zipresa 
(Chamaecyparis  lawsoniana),  sekuoia  gorria  (Sekuoia  sempervirens), 
ponderosa  (Pinus  ponderosa),  normandiako  pinua  (Abies  nordmanniana), 
insignis  pinua  (Pinus  radiata),  Himalaiako  pinua  (Pinus  wallichiana),  larizioa 
(Pinus nigra), Serbiako izeia (Picea omorica) eta sitka izeia (Picea sitchensis). 

Bertako  zuhaitzen  eta  landatutako  hostozabal  eta  koniferen  nahasketak 
dibertsitate izugarrizko baso ederra, berezia eta bakana sortzen du. Etxabereak 
ere  bertan  ibilita  biodibertsitate  handia  dago  berezko  landareri  nahiz 
animalietan.  Baso-belardi  sistema hauek  oso egokiak  dira  animalientzat,  eta 
espezie  ugari  aurkitu  daitezke.  Ugaztunen  artean  basasagua  (Apodemus 
sylvaticus), katagorria (Sciurus vulgaris), muxar grisa (Glis glis), azeria (Vulpes 
vulpes),  erbinudea  (Mustela  nivalis),  ipurtatsa  (Mustela  putorius),  lepazuria 
(Martes foina), azkonarra (Meles meles), katajineta (Genetta genetta), basurdea 
(Sus scrofa), orkatza (Capreolus capreolus), etab. aurkituko ditugu.

Hegaztiei  dagokienez,  zapelatz  arrunta  (Buteo  buteo),  belatz  gorria  (Falco 
tinnunculus), gabiroia (Accipiter nisus), miru beltza (Milvus migrans), sai arrea 
(Gyps  fulvus),  mirotz  zuria  (Circus  cyaneus),  oilagorra  (Scolopax  rusticola), 
tortola (Streptopelia turtur), kukua (Cuculus canorus), mozoloa (Athene noctua), 
urubi  hontza  (Strix  aluco),  argi-oilarra  (Upupa  epops),  okila  (Picus  viridis), 
birigarroa  (Turdus  philomelos),  kastarroa  (Turdus  viscivorus),  txinboa  (Sylvia 
borin),  txinbo  kaskabeltza  (Sylvia  atricapilla),  txioa  (Phylloscopus  collybita), 
erregetxoa  (Regulus  ignicapillus),  buztanluzea  (Aegithalos  caudatus), 
kaskabeltz  txikia  (Parus  palustris),  pinu-kaskabeltza  (Parus  ater),  bururdina 
(Parus caeruleus), kaskabeltz handia (Parus major), garrapoa (Sitta europaea), 
gerri-txoria (Certhia brachydactyla), eskinosoa (Garrulus glandarius), mika (Pica 
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16. irudia: basasagua (Apodemus sylvaticus)



pica),  belabeltza  (Corvus  corone),  txonta  edo  pinpina  (Fringilla  coelebs), 
berdezilla  (Serinus  serinus),  txirriskila  (Serinus  citrinella),  txorrua  (Carduelis 
chloris), berdantza (emberiza citrinella), etab. aurkitu ditzakegu.

Baso-belardi hauek froga moduan landatu eta zaindu ditugu, eta belardi hutsez 
inguratuta  dago.  Ikusgarritasunak,  zuhaitz  espezie  arraroen  presentziak, 
ekoizpenerako daukan interesak eta alde guztietatik darion bizitzak toki berezi 
bilakatzen  dute.  2,58  hektarea  dira  guztira  3  lursailetan  banatuta  eta  1,29 
hektareak belardi bezala kontatzen dute sigpac-ean.

• Poligono 2, 25. lursaila

Izena: Barruti Berri
Azalera: 2,76ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Lur goldagarria. 1,55ha
o Belardia. 0,24ha
o Basoa. 0,63ha

5 esparru, hauetatik 3 baso belardiak:
o 3. esparrua:

Azalera: 0,38ha (Sigpak-ean 0,19 ha belardi bezala kontatzen dira)
Gaurko  erabilera:  basoa  (Hariz  Amerikarra  (Quercus  rubra)  eta 
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17. irudia: baso larreak udarako lehortean eta udazkeneko ezkur garaian aprobetxatzen dituzte  
behiek



Douglas Izeia (Pseudotsuga menziesii) gehienbat) eta larrelekua.
Basoaren adina: 14 urte.
Malda: %38- Ez mekanizagarria
Azpiegiturak:  mendi  pista  hormigonatu  gabea  eta  abereentzat 
edanlekua. Bateriazko itxiturarekin itxia.

o 4. esparrua:
Azalera: 0,24ha (Sigpak-ean 0,13 ha belardi bezala kontatzen dira)
Gaurko  erabilera:  basoa  (Haritz  Amerikarra  (Quercus  rubra) eta 
Intxaurrondoak (Juglans regia) batez ere) eta larrelekua.
Basoaren adina: 14 urte.
Malda: %53,7- Ez mekanizagarria
Azpiegiturak: lurrezko mendi pista eta bateriazko itxitura.

o 5. esparrua:
Azalera: 0,34ha (Sigpac-ean 0,17 ha belardi bezala kontatzen dira)
Gaurko erabilera: basoa (bertako haritza  (Quercus robur) eta pagoa 
(Fagus silvatica) eta larrelekua.
Basoaren adina:
Malda: %42,9- Ez mekanizagarria
Azpiegiturak: lurrezko mendi pista eta bateriazko itxitura.

• Poligono 2, 202. lursaila

Izena: Arramena
Azalera: 0,89ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Basoa. 0,89ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 0,89ha (Sigpac-ean 0,45 ha belardi bezala kontatzen dira)
Gaurko erabilera:  basoa (hosto zabala-  haritz  amerikarra  (Quercus 
rubra) eta lizarra  (Fraximus excelsior)- 0.45ha, lehen aipatutako 14 
koniferen nahasketa- 0,44ha)
Basoaren adina: 15 urte
Malda: %36,5
Azpiegiturak: hormigoizko bidea behealdetik eta lurrezko pista batek 
zeharkatua.

• Poligono 2, 24. lursaila

Izena: Arramena, Goiko Hariztia
Azalera: 0,73ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Basoa. 0,73ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 0,73ha (Sigpac-ean 0,36 ha belardi bezala kontatzen dira)
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Gaurko erabilera:  basoa (hosto zabala-  haritz  amerikarra  (Quercus 
rubra) eta lizarra  (Fraximus excelsior)- 0.36ha, lehen aipatutako 14 
koniferen  nahasketa,  batez  ere  Douglas  izeia  (Pseudotsuga 
menziesii) eta Tuia handia (Thuja plicata)- 0,36ha)
Basoaren adina: 16 urte
Malda: %36,5
Azpiegiturak: hormigoizko bidea behealdetik eta lurrezko pista batek 
zeharkatua. Uso parada batzuk ere badaude.

1.5.3.- Belardiak

Belardia  belarrez  osatutako  lur  eremu  bat  baino  askoz  gehiago  da.  Belar 
espezien sailkapena egiterakoan, elkarren ondoan dauden belardietan espezie 
ezberdintasun ugari  aurkitu  dugu:  lurraren ezaugarriek,  ongarriketak,  larratze 
motak, erabilerak (siloa edo belar ondua), kokapenak, etab. espezie batzuk edo 
besteak agertzea baldintzatzen du. 

Dibertsitatea ere oso handia zen, eta ehun belar espezie inguru egon zitezkeela 
kalkulatu  genuen.  Denak  sailkatzea  ezinezkoa  zenez  arruntenak  eta  belaze 
batzuetatik  besteetara  ezberdintasunak  markatzen  zituzten  batzuk  klasifikatu 
genituen. Ezberdintasunak markatzen dituztenak lursail bakoitzarekin aipatuko 
ditugu, baina arrunten artean txikori belarra (Taraxacum officinale), hirusta gorria 
(Trifolium  pratense),  hirusta  zuria  (Trifolium  repens),  lolobelarra  (Lolium 
perenne),  beluzea  (Holcus  lanatus),  arrauka  (Festuca  pratensis),  belar-usia 
(Anthoxantum odoratum), raigrasa (Lolium multiflorum), margarita belarra (Belis 
perennis) zainbelarra (Plantago lanceolata), zorna belarra (Senecio vulgaris)... 
Belar gaiztoak ere aldatu egiten dira sail batetik bestera, baina ia denetan ageri  
dira uztaoa (Rumex crispus), lapaitza (Rumex obtusifolius), millostoa (Achillea 
millefolium) eta zarpa belarra (Capsella bursapastoris). 

Lursail batzuetan belar indikatzaileak ere aurkitu ditugu, hala nola, txikori belarra 
(Taraxacum  officinale)  eta  urrebotoia  (Ranunculus  bulbosus)  lur  astun  eta 
buztintsuen indikatzaileak dira. Beste urrebotoi mota bat (Ranunculus perennis), 
margarita  (Belis  perennis)  eta  uztao  txikia  (Rumex acetosella)  ere  aurkitzen 
ditugu  eta  lur  buztintsu  eta  azidoen  indikatzaileak  dira.  Lursail  batzutan 
nitrogeno asko daukaten lurren adierazle diren belarrak ere ageri zaizkigu, baina 
ez  oso  zabalduak:  simaur-belarra  (Amaranthus  retroflexus),  sapa-belarra 
(Stellaria media), asun-beltza (Urtica urens) eta osina (Urtica dioica). Poa (Poa 
pratensis), garoa (Pteridum aquilinum) eta uztaoa (Rumex acetosa) lur azidoen 
indikatzaileak dira, Bestalde, humus ugari duen lur karetsuen indikatzaileak ere 
aurkitu ditugu, hala nola, kamamila (Chamomilla recutita), eta Beronika belarra 
(Veronica persica). 

Behien  osasun  arazoetarako,  eta  kasu  batzuetan  gure  gaixoaldietarako  ere 
erabiltzen  ditugun  berbena  (Lippia  triphylla)  eta  pasmoa-belarra  (Anagallis 
arvensis) ere belardi hauetan biltzen ditugu.
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Belardi guztietan daude zuhaitz edo zuhaixkak, eta landare-hesi naturalak ere. 
Hauek lanerako zailtasuna badakarte ere, ganaduaren osasun eta ongizatean, 
emankortasunean,uraren  erregulazioan,  lurraren  babesean  eta  dibertsitate 
biologikoan dakartzan onurak ukaezinak dira.

Lehen aipatu gabe utzi ditugun, eta “etxe-inguru, belardi, baso-heze” sistemari 
lotutako animali espezie hauek aurkitu ditzakegu: anfibioei dagokienez arrabioa 
(Salamandra  salamandra),  uhandrea  (triturus  helveticus),  txantxikua  (Alytes 
obstetricans),  apoa (Bufo bufo),  eta  narrastiei  dagokienez muzkarra (Lacerta 
viridis),  sugandila  handia  (Lacerta  vivipara),  horma-sugandilla  (Podarcis 
muralis),  zirauna  (Anguis  fragilis),  iparraldeko  sugea  (Coronella  austriaca), 
suge-horia (Elaphe longissima),  aspis sugegorria (Vipera aspis) eta sugegorri 
kantabriarra (Vipera seoanei).

Beste  horrenbeste  gertatzen  da  hegazti  eta  ugaztunekin  ere.  Lehen  aipatu 
gabekoen eta inguru hauei lotutakoen artean daude: ugaztunen kasuan trikua 
(Erinaceus europaeus), satitsua (Crocidura russula), satorra (Talpa europaea), 
saguzar  txikia  (Pipistrellus  pipistrellus),  baratze  saguzaharra  (Eptesicus 
serotinus), saguzar buztanluzea (Tadariada tecniotis), erbia (Lepus europaeus), 
lursagu  gorria  (Clethrionomys  glareolus),  larre-lursagua  (Microtus  agrestis), 
arratoia (Rattus norvegicus) eta etxe-sagua (Mus musculus) bezelakoak erraz 
aurkituko ditugu. 

Hegaztiei  dagokienez  hontz  zuria  (Tyto  alba),  galeperra  (Coturnix  coturnix), 
hegatxabala  (Alauda  arvensis),  enara  (Hirundo  rustica),  lurtxoria  (Anthus 
trivialis),  buztanikara  (Motacilla  alba),  buztanikara  horia  (Motacilla  cinerea), 
txepetxa (Troglodytes troglodytes), tuntuna (Prunella modularis), txantxangorria 
(Erithacus rubeculla), benarriza (Locustella naevia), buztangorria (Phoenicurus 
ochruros), zozoa (Tardus merula), karnaba edo jilgeroa (Carduelis carduelis) eta 
etxe-txolarrea edo lapur-txoria (Passer domesticus) daude arruntenen artean.
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18. irudia: erbia (Lepus europaeus) 19. irudia: trikua (Erinaceus europaeus)



Belardien sailkapenean belarraren aprobetxamendu guztiak egiten diren sailak 
sartu  dira  baso-larreak  izan  ezik.  Beraz,  mekanizagarriak  eta  ez 
mekanizagarriak, larratze hutsean, mekanizazio hutsean edo bietara erabiltzen 
diren lursailak sailkatu ditugu. Denera 4,79 hektarea belardi daude 6 lursailetan 
banatuta.

• Poligono 2, 23. lursaila

Izena: Arramen Gaina, Kanposantu Alde
Azalera: 0,25ha
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20. irudia: txantxangorria (Erithacus rubeculla)

21. irudia: etxeko belardiak



Nekazaritza erroldako sailkapena:
o Belardia. 0,25ha

Esparru bat
o 1. esparrua:

Azalera: 0,25ha
Gaurko  erabilera:  akaziaz  (Robinia  psudoakazia)  inguraturiko 
belardia. Alkebelarra (Dactylis glomerata) asko ageri da.
Aprobetxamendua:  urtean  hiru  aldiz  mozten  da  belarra  normalean 
siloa  egiteko.  Neguan  artzaia  ibiltzen  da  San  Joseak  arte.  Akazia 
zuhaitzak hesolak egiteko erabiltzen dira.
Malda: %27,7-  mekanizagarria
Azpiegiturak: Olaberriko bidearen ondoan.

• Poligono 2, 25. lursaila

Izena: Etxeburu, Tantari eta Etxeaurre.
Azalera: 2,76ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Lur goldagarria. 1,55ha
o Belardia. 0,24ha
o Basoa. 0,63ha

5 esparru, hauetatik bi belardiak.
o 1. esparrua:

Azalera: 1,55ha
Gaurko  erabilera:  belardia.  Espezie  berezien  artean  Poa  (Poa 
pratensis), zalkea (Vicia sativa), arrauka (Festuca pratensis) eta gune 
batzuetan  beronika   (Veronica  persica),  asunbeltza  (Lamium 
purpureum), eta astailarra (Lacirus aphaca) aurkitzen ditugu.
Aprobetxamendua:  zati  handienari  bi  korte  kentzen zaizko silorako, 
eta besteari korte bat belar ondua egiteko. Urte guztian zehar larrean 
erabiltzen da, kortea kendu behar zaionean zati horiek itxi ondoren. 
Malda: %11,45  mekanizagarria
Azpiegiturak:  lurrezko  pistak,  bateridun  itxitura  eta  ganaduarentzat 
edanlekua.

o 2. esparrua:
Azalera: 0,24ha
Gaurko  erabilera:  belardia.  Zalkea  (Vicia  sativa)  eta  leka-belarra 
(Vicia pyrenaica) inon baino ugariagoa da.
Aprobetxamendua: larrean aprobetxatzen da eta udazkenean eskuz 
desbrozatu.
Malda: %63,6- Ez mekanizagarria
Azpiegiturak: itxitura eta lurrezko pistak inguruan.

32



• Poligono 2, 26. lursaila

Izena: Etxe Azpia
Azalera: 1,11ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Belardia. 0,88ha
o Elkorra. 0,23ha

2 esparru, horietatik bat belardia
o 1. esparrua:

Azalera: 0,88ha
Gaurko  erabilera:  belardia  Espezie  ezberdinen  artean,  asko-motza 
(Cynodon  dactylon)  asuna  (Urtica  Dioica),  arbi-gaiztoa  (Sinapis 
arvensis),  ximaur-belarra  (Amaranthus  retroflexus),  kamamila 
(Chamomilla recutita) eta gezi-belarra (Setaria verticillata)  aurkitzen 
ditugu.
Aprobetxamendua:  larrean  aprobetxatzen  da  urte  guztian  zehar. 
Udaberri eta udazkenean eskuz desbrozatzen da.
Malda: %30,1- ez mekanizagarria
Azpiegiturak:  ganaduentzat  aterpea,  edanlekua,  komederoa,  itxitura 
eta lurrezko pista.

o 2. esparrua:
Azalera: 0,2281ha
Gaurko erabilera: eraikia, baserria, ikuilua eta borda.
Malda: %23,7

• Poligono 2, 27. lursaila

Izena: Arramendi Alde, Lizarreta.
Azalera: 1,27ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Belardia. 1,24ha
o Basoa. 0,02ha
o Bideak. 0,01ha

4 esparru, eta bat da belardia.
o 1. esparrua:

Azalera: 1,24ha
Gaurko  erabilera:  belardia.  Espezie  ezberdinen  artean  Poa  (Poa 
pratensis),  basa-alpapa  edo  argi-belarra  (Medicago  arborea)  eta 
alkebelarra (Dactylis glomerata) eta urrebotoia (Ranunculus bulbosus) 
aipa ditzakegu.
Aprobetxamendua: hiru zatitan berezitua dago. Handienari korte bat 
kentzen  diogu  belar  ondua  egiteko  (udaberriko  lehenengo  kortea 
larrean moztu ondoren) eta gainerakoak larrean aprobetxatzen dira. 
Bigarrena urte guztian larrean aprobetxatzen da eta urtean bi aldiz 
desbrozatu. Hirugarrenari, korte bat kentzen zaio silorako, batzuetan 
bigarrena ontzeko eta urtean zehar larrean aprobetxatzen da.
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Malda: %36,7-  mekanizagarria
Azpiegiturak: aldamenetik hormigoidun pista pasatzen da, eta lurrezko 
pistek  zeharkatzen  dute.  Bateriadun  itxitura  ere  bai,  zati  batean 
txarrantxadun itxitura, eta edanleku bat jartzea komeniko litzateke ez 
dagoen arren.

• Poligono 2, 28. lursaila

Izena: Pagoeta, Goiko sagastia
Azalera: 0,25ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Lur goldagarria. 0,25ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 0,25ha
Gaurko  erabilera:  belardia.  Besteetan  ez  bezala  sapa  belarra 
aurkitzen dugu (Stellaria media), eta belar gaizto ezberdinen kasuan 
suge-belarra  (Euphorbia  helioscopica)  eta  arbi-gaiztoa  (Sinapis 
arvensis) aurkituko ditugu.
Aprobetxamendua:  urtean  bi  edo  hiru  korte  kentzen  zaizkio  siloa 
egiteko.  Gainerakoan  larrean  aprobetxatzen  da.  Belar  silozko  bola 
gehienak ere bertan gordetzen dira.
Malda: %27,4-  mekanizagarria
Azpiegiturak: bateridun itxitura eta edanlekua.

• Poligono 2, 44. lursaila

Izena: Belakasoro
Azalera: 0,63ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Belardia. 0,63ha
Esparru bat

o 1. esparrua:
Azalera: 0,63ha
Gaurko erabilera:  belardia.  Espezie ezberdinen artean txori  belarra 
(Lamium Lamium), zalkea (Vicia sativa) eta belar txarretan astalarra 
(Cirsium arvense) eta garoa (Pteridium aquilinum) aipatu ditzakegu.
Aprobetxamentua: lehenengo kortea erdia ontzeko eta erdia silorako 
egiten da. Bigarrena berdin edo batzuetan dena ondu egiten da giroak 
laguntzen badu. Neguan artzaia ibiltzen da San Joseak arte.
Malda: %28-  mekanizagarria
Azpiegiturak:  Olaberriko  bidea  iristen  da  bazterrera.  Iskina  batean 
dauden  koska  eta  lurrezko  pista  zaharrak  berdintzea  komeni  da 
makinekin hobeto ibili ahal izateko. 
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1.5.4.- Baratza eta fruta-arbolak

Orain dela hamar bat urte arte baratza handiagoa egiten zen, baina azkeneko 
urteetan txikitzen joan da oraindik ere etxerako baino gehiago egiten den arren. 
Fruta-arbolei dagokienean gereziondo (Prunus avium) eta aranondoak (Prunus 
domestica) daude, baina lursail osorik hartzen ez dutenez hemen intxaurrondo 
(Juglans regia) eta hurritzak (Corylus avellana) bakarrik aipatuko ditugu. Hala 
ere lursail  hauetan ere, beste inguruetan aurkitzen ez ditugun zuhaitz batzuk 
aurkituko  ditugu,  hala  nola  erramua  (Laurus  nobilis),  mizpirondoa  (Mespilus 
germanica), Japoniako mizpirondoa (Eriobotrya japonica), irasagarra (Cydonia 
oblonga), Platanondoa (Platanus hispanica) pikondoa (Ficus carica)...

Baratzean lantzen diren espezieak,  letxuga (Lactuca sativa),  porrua  (Allium 
porrum),  tipulina  eta  tipula  (Allium  cepa),  baina  eta  babarruna  (Phaseolus 
vulgaris), eskarola liso eta kizkurra (Cichorium endivia), azelga (Beta vulgaris), 
borraja  (Borago  officinalis),  azenarioa  (Daucus  carota),  berenjena  (Solanum 
melongena), kalabaza eta kalabazina (Curcurbita pepo), tomatea (Lycopersicon 
esculentum),  lukainka  piparra,  gindilla  eta  pipar  morroa  (Capsicum anuum), 
perejiala (Petroselinum crispum), apioa (Apium graveolens), erremolatxa (Beta 
vulgaris), baratxuria (Allium sativum), baba (Vicia faba), ilarra (Pisum sativum), 
aza,  azalorea,  erreboiloa,  brokolia  eta  bruselako  azak  (Brassica  oleracea), 
patata  (Solanum Tuberosum).  Gainera  espezie  hauetatik  barietate  bat  baino 
gehiago aldatzeko joera daukagu. 
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22. irudia: lolobelarra (Lolium perenne) eta alkebelarra (Dactylis glomerata)



Hauekin  batera  barrabas-belarra  (Oxalis  latifolia),  sapelarra  (Stellaria  media) 
ezkerte  beltza  (Convolvulus  arvensis), beronika  (Veronica  persica),  ximaur 
belarra  (Amaranthus retroflexus),  pipar  belarra  (Mercurialis  annua)  eta  beste 
belar-gaizto  batzuk  ere  aurkituko  ditugu.  Guztira  0,54  hektarea  dira  beste 
erabilera batzuk dituztenak.

• Poligono 2, 27. lursaila

Izena: Arramendi Alde. Lizarreta.
Azalera: 1,27ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Belardia. 1,24ha
o Basoa. 0,02ha
o Bideak. 0,01ha

4 esparru, eta hauetatik bat frutarbolekin.
o 2. esparrua:

Azalera: 0,02ha
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23. irudia: baratza udazkenean



Gaurko  erabilera:  fruta-arbolak.  Intxaurrondoak  (Juglans  regia)  eta 
hurritzak (Corylus avellana) .
Aprobetxamendua: urritzondoak daude, eta azpia eskuz desbrozatzen 
da ontzeko edo zuzenean behiei emateko.
Malda: %39,6- Ez mekanizagarria
Azpiegitura: hormigoidun pistaren ondoan dago.

• Poligono 2, 26. lursaila

Izena: Etxe Azpia
Azalera: 1,1050ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Belardia. 0,88ha
o Elkorra. 0,23ha

2 esparru, horietatik bat erabilera anitzekoa
o 2. esparrua:

Azalera: 0,23ha
Gaurko erabilera: eraikia, baratza eta zuhaitzak.
Aprobetxamendua:  baserria,  ikuilua,  borda,  oiloentzako  txabola, 
baratza eta intxaurrondoak.
Malda: %23,7

• Poligono 2, 25. lursaila

Izena: Etxeaurre.
Azalera: 2,76ha
Nekazaritza erroldako sailkapena:

o Lur goldagarria. 1,55ha
o Belardia. 0,24ha
o Basoa. 0,63ha

5 esparru, hauetatik hiru baratza eta fruta-arbolekin.
o 1. esparrua:

Azalera: 0,05ha
Gaurko erabilera: baratza
Aprobetxamendua: urte guztian baratza edukitzen da. 
Malda: %11,45  mekanizagarria
Azpiegiturak: lurrezko pistak eta ura

o 2. eta 3. esparrua:
Azalera: 0,24ha
Gaurko erabilera: belardia eta fruta-arbolak.
Aprobetxamendua: belarra, gaztainak eta intxaurrondoak.
Azpiegiturak: itxitura eta lurrezko pistak.
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1.6.- Abereen elikadura:

1.6.1.- Etxeko errekurtsoak, belardien aprobetxamentua

Gure etxeko errekurtsoen oinarria belardiak dira. Belardia kontzeptu bezala ere 
ez  da  belarrez  osatutako  lur  eremu  batera  mugatzen,  haratago  doa,  larre-
belardiak beste izaki askoren bizileku dira, eta hauek ere belardia osatzen dute: 
zuhaitz  eta zuhaixkak, onddoak,  intsektuak, hegaztiak, ugaztunak, narrastiak, 
anfibioak…Hauen presentzia eta elkarren arteko erlazioak emango du belardi 
horren kontserbazio eta kalitatearen isla. Ikusi dugun bezala gure etxe inguruan 
hainbat ehunka bizidunek daukagu bizilekua hektarea gutxiko gune batean.

Gizakiak  ere  belardietan  izan  dezake  bere  elikadura  iturri.  Esate  baterako, 
udaberriko ziza (Lyophyllum georgii), txanpiñoi eta azpibeltzak (Psalliota sp. eta 
Agaricas sp.) bilduz, lehen aldiz soroak ereinez, untxi  (Oryctolagus cuniculus), 
erbi (Lepus capensis) eta zenbait hegaztiren ehiza eginez, jarduera asko bertan 
ematen ditu.

Gure kasuan gainera lursail askotan belarra eta basoa elkartzen dira aurreko 
atalean aipatu dugun bezala, eta honek aberastasun ekologiko handia dakar. 
Biodibertsitatea basoarekin lotu ohi  bada ere, gure inguruetan ezinbestekoak 
dira  ugaztun  etxekotuak  eta  belardiak  biodibertsitate  maila  egokiak 
mantentzeko:  belardietan  ganadu  zama  egokia  mantentzea,  zuhaitz  edo 
zuhaixkez osaturiko landare-hesiak edukitzeak eta baso-belardi sistema mistoak 
izateak garrantzi handia daukate biodibertsitaterako. 

Hausnarkari guztiak larratzen jakinda jaio badira ere, hauek, larrean sortutako 
eragina aldakorra da. Animalia-espezie bakoitzak eta momentuan azaltzen duen 
egoera  fisiologikoaren  arabera,  nutrizio  behar  ezberdinak  ditu,  gustukoen 
dituzten  belarrak  eta  erabiltzen  dituzten  larratze  moduak  ezberdinak  izanik. 
Beraz, nahitaezkoa da larreen kudeaketa-planifikazio egokia egitea, belardien 
eta ganaduaren ekoizpena, denboran zehar, luze mantendu nahi baldin bada 
behintzat. Belardiak baliatzeko modu nagusienak larrean, siloa eginez eta belar 
ondua  eginez  izaten  da.  Etorkizunean  gana-jana  berdetan  ematea  ere 
pentsatzen da, batez ere udazkeneko belarrak hobeto aprobetxatzeko.

Azkenik,  belardi  batean  egiten  diren  erabilera  jarduerek,  bai  gizakiaren 
ekintzagatik,  bai  larratzeagatik,  belardi  horren ekoizpenaren gain ere eragina 
dute. Gizakiarekin loturiko erabilera jardueren artean ongarritzea, kareztatzea, 
ereitea,  espezie  arrotzen  deuseztatzea  eta  ebakialdi-intentsitatea… aurkitzen 
dira (ikus hurrengo atala). Abereei loturikoa berriz, larratzearekin dator.

Belardietan, belar jaleen interesei begira, 2 helburu nagusi bilatzen dira, bata 
belardi  bertan  ahalik  eta  abere  kopururik  gehien  bazkatzea  lortzea,  bestea, 
bertan  ahalik  eta  belar  gehien  ekoiztea.  Guztiarekin  ere,  belardiak   larratze 
bitartez aprobetxatzea da modurik merkeena. Beste elikatze sistemekin erkatuz, 
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kosteak %tan ondorengoak lirateke:
• Larratze librea: 100
• Belar lehorra: 140
• Siloa: 187
• Artifizialki lehorturiko belarra: 294
• Pentsu, ale eta kontzentratuak: 314

Baserri intentsibo askotan garrantzi handien sanitate eta hobekuntza genetikoari 
ematen bazaio ere, belar espezie produktiboen ereintza, eta larratze txukun bat 
egiteak, beste horrenbeste edo gehiagoko garrantzia du. 

1.6.1.1.- Larratzea

Belar  gehiena  berdetan  aprobetxatzen  da.  Udaberri  eta  udara  osoan,  eta 
udazkenean eta neguan giroak uzten duenean behiak  gau eta egun larrean 
ibiltzen dira. Lursailek daukaten orografiagatik hauxe da belarra aprobetxatzeko 
modurik  zaharrena,  zabalduena eta  ekonomikoena .  Animaliak  berak  belarra 
moztu, bildu eta ukuilura haragitan edo esnetan bihurturik eramaten du. Aurretik 
segadora lana, eta atzetik simaur banatzaile funtzioa betetzen du abereak. Hori  
egin  ezean,  baserritarrak  egin  beharko  lukeen  lana  da.  Hala  ere  larrean 
aprobetxatutako  lursailetan  “bizkarreko”  desbrozadora  pasa  behar  da  behien 
atzetik hauek jan gabe utzi  dituzten belar txarrak (rumex, sasiak, almitza eta 
asunak batez ere) eta kaka egiten duten guneetako belarrak mozteko.

Animaliak larre tokietan ondo banatu ahal izateko heskai eta hesien diseinu on 
bat  egitea nahitaezkoa da.  Itzal  puntu,  urontzi  eta  itxitura  egituren banaketa 
egokia egitea ere oso garrantzitsua da. Haize indartsua eta hotza dabilenean 
nahiz eguzkia gogor jotzen duenean heskaiek babesa ematen diete animaliei. 
Gainera hesi bizi hauek, lokaztiak lehortzen lagun dezakete, leku aproposenak 
direlarik animalien atsedenaldirako. Bertan bere dietaren elikagai osagarriak ere 
aurkitzen dituzte.

Orotara urtero 250 egunetik gora egiten dituzte larrean, eta behien elikaduraren 
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ardatz  nagusiena  da.  Etengabeko  larratzearen  ondoan  txandakako  larratze 
sistema erabiltzen da. Udaberrian sailik onenak artzain elektrikoarekin ixten dira 
siloa edo belar ondua egiteko. Udara aurrera doan neurrian, eta urte horretako 
belar kantitatearen arabera sail hauek irekitzen joaten dira behiei nahiko larre 
ziurtatuz.  Hona  hemen  etengabeko  larratzea,  eta  gure  etxea  erabiltzen  den 
txandakako larratzearen ezaugarri nagusiak:

Etengabeko  larratzea.  Urtean  zehar  edo  belarraren  haziera  denboraldiaren 
gehiengoan  aziendak  libreki  egiten  du  bazka  eta  ez  da  beren  elikadura 
neurtzen.  Ezartzen  diren  abere-zamak  orokorki  txikiak  izaten  dira,  larratze 
sistema  estentsiboa  baita.  Larratze  mota  hau  mendiko  larre  eta  larredietan 
burutzen da.

Txandakako  larratzea.  Lursailaren  azalera  partzela  eta  larratze-unitatetan 
zatitzen  da,  abereak  denboraldi  motzetan  zati  bakoitza  txandaka  larratzen 
joaten direlarik.  Larratze denbora eta azalerak aurretik  ondo landurik  egoten 
dira,  urteko  sasoiaren  baldintzak  kontuan  eduki  behar  badira  ere.  Sistema 
honek ere urtaroko soberakinen probetxua onartzen du. Bazka eskaintza handia 
dagoen garaian zenbait lursailen ekoizpena ebaki egin daiteke, baliabide gutxi 
dagoen aldietarako gordeko delarik.

Belazeak modu zikliko eta intentsibo batez kudeatuta, belarra gutxiago zapaldu 
eta,  era  berean,  belardi  guztia  eta  momentu  hoberenean  larratzen  da, 
lursailaren errendimendu handiagoa lortzen delarik. Sistema honetan animaliak 
toki batetik bestera mugitu behar direnez kudeaketa lan handiagoa eta lur-sailak 
ukuilutik nahiko gertu egotea eskatzen du, eta baldintza hau oso ondo betetzen 
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25.  irudia:  etengabeko 
larratzea

26.  irudia:  txandakako 
larratzea



Sarrera Irteera

Behientzako 10-15 cm

Ardientzako 5-10 cm
3-4 cm

Belarraren altuera

da gure etxean; honetaz gain, lursailak itxitura eta edan tokiekin prestatuta egon 
behar dira. 

Belarditako landareak, nahiz larratu edo segaz moztu, berriro hazteko gai dira. 
Hala ere, belardi batean ekoizpen maximoa lortzeko, ondoz ondoko bi mozketen 
artean, belarrari erreserbak biltzeko astia utzi eta hazteko denbora zehatza utzi 
behar  zaio.  Beraz,  ez  da  komeni  sail  batean,  ganadua,  3-4  egun  baino 
gehiagotan egotea. Bertan, berriro hazitako belarra berriz larratu badaiteke ere, 
landarearen erreserbak agortu eta honen biziraupena kolokan jarri edo erabat 
atzeratu daiteke.

Askotan, begiratzearekin nahikoa da denbora tarte egokia kalkulatu, eta larre 
tokiaren  kudeaketa  egokia  egiteko.  Bi  aprobetxamenduen  arteko  denbora 
urtaro,  klima,  lurra  eta  beste  faktoreen  arabera  aldakorra  izaten  da.  Euriak, 
denbora tarte hauek nabarmen baldintzatu baditzake ere, erreferentziazko datu 
moduan,  jakin  kantabriar  isurialdeko  aranetan,  udaberri-udazkenean  20-30 
egunetakoa  izan  ohi  dela  eta  udaran,  berriz,  60  egunetakoa.  Etenaldi  garai 
hauek zelaiak ongarritzeko erabili daitezke, bide batez belarraren ber hazkuntza 
bizkortuz.

4. taula:Larratzera sartzeko une egokiena belar altueraren baitan:

  

belarraren altuera ezagutzeko gramineoen hostoa luzatu eta metroarekin neurtu lurretik hasita.

Behar  baino  denbora  gehiagoz,  belarra  hazten  uzteak,  kalitatea  (proteina  - 
hosto  kopurua)  murriztea  dakar,  nahiz  belar  kopurua  (zakarragoa  -  zurtoin 
gogortuak) igotzen den.

Larratzeko, erreferentziazko azalera 0,3 hektarea ALUko eta urteko litzateke (1 
ALU edo UGM = 1 behi = 0,6 biga = 7 ardi). Beraz, 5 ha larratzeak 16 behi buru 
inguru  onar  ditzake.  Komeni  da  larratzerako  erabilitakoaz  gain  ustiategian 
gelditzen diren belazeak kortetako ere erabiltzea.

Larreko belarra berreskuratzeko ezinbestekoa da larratze etenaldia finkatzea. 
Hemen, faktore garrantzitsuena ustiategiak duen larre-sail  kopurua da, honek 
ahalmentzen  du  larratze  txandakatua  egitea.  Larre  sailak  gutxi  badira 
abeltzainari ezinezkoa zaio malgutasunez aritzea, hau da, hauekin jokatu edo 
adaptatzea  txanda  pasa  eginez  eta  larrea  berreskuratzen  denean  berriro 
bueltatuz. Hau da kalkuluetarako erabili ohi den formula:
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1 lote 2 lote 1 lote 2 lote

2 egun (30/2)+1=16 17 31 (60/2)+2=32

3 egun (30/3)+1=11 12 21 (60/3)+2=22

4 egun 9 10 16 17

5 egun 7 8 13 14

6 egun 6 7 11 12

30 egun 60 egun
Lursailera bueltatzeko denbora   Talde 

bakoitzeko 
egonaldia

Adibidez:
• 30 behitako lote bakarra kudeatzen bada larratzeko soilik 9 hektarea 

beharko lirateke (30 UGM x 0,3 ha UGMko). 
• 4 egunetako  egonaldiarekin,  udaberrian  9  sail  beharko lirateke eta 

udaran  berriz  16.  Beraz  udaberrian  eta  udazken  garaian  7  sail 
kortetarako erabili daitezke.   

5. taula: larratze sistema kalkulatzeko adibide bat.

Belardien  kudeaketa  erraztearren  lursail  kopuru  gutxi  ezartzeko  joera  dago, 
talde bakoitzeko egonaldia luzatuz. Baserritar batek, lote bakoitza 4 egunetako 
egonaldia duen ekoizpeneko talde bat eta jarraian errekria eta antzuen beste 
bat gobernatzen baditu,  udaran 17 lursail  beharko dira baina sortutako belar 
berria  2.  taldeak jateko arrisku  handia  dago,  lursail  bakoitzean  8  egunetako 
egonaldi jarraitua baitago. Kasu honetan hobeago litzateke lursail kopurua 32ra 
handitzea  talde  bakoitzaren  egonaldia  2  egunetara  murriztuz.  Honek  asko 
zailtzen du larratze egokia egitea abere asko edo lote asko dauden kasuetan, 
baina ez da gure kasua.

Bi belazeen arteko egoera erabat ezberdina izan daiteke laiotza edo eguteran 
egon, lur hotza edo beroa izan, egindako ongarriketa edo maldaren arabera. 
Belardiaren egoerak agintzen du, baina abeltzainak bere irizpidea erabili behar 
du belardien kudeaketa egokia egiteko, ez dago beti errotazio ordena berdina 
eraman  beharrik.  Adaptazioa-malgutasuna  da  kudeaketa  sistema  hoberenen 
ezaugarri nagusia. Esate baterako belarraren egoera ezin hobea izanik, lurra 
hezeegia  egoteagatik  traktorea  edo  animaliak  sartzeko  prest  ez  dagoenean. 
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Kasu honetan komenigarria da egun batzuetan ur hori drainatzen uztea, eta ez 
ganadua sartzeagatik, gero hanka zuloak estaltzen ibiltzea.

Nola bizkortu edo moteldu (luzatu) daiteke zikloa?

Udaberrian  kortetarako  ditugun  belaze  batzuk 
larratzerako  errotazioan  sartzen  direnean  zikloa 
luzatuko  da,  sail  berdinera  bueltatzeko  denbora 
gehiago dago, udara aldeko belarra berreskuratzeko 
etenaldia  luzatu  egiten  da.  Sistema,  konpentsatuz 
errekuperazio aukera gehiago du, eta kudeaketarako 
malgutasun handiagoa. 

Lursail  gehiago  kortetarako  gordetzen  baditugu, 
lursailera  bueltatzeko  denbora  mozten  da  zikloa 
aurreratuz.  Lur  sailak presio  gehiago dauka.  Beste 
aukera  bat  animaliei  lursail-kanpoko  janarekin 
elikatzearena da.

Hauek  dira  larratze  egoki  bat  egiteko  irizpide 
nagusiak:

• Lurrari deskantsua eman.
• Belardia  20  zm  altuera  pasaz  gero  utzi  korterako,  berandu  da 

ganadua sartzeko.
• Hanka  zuloak  ekidin,  lurrari  begiratu  bustia  bada  edo  egonkor 

mantentzen den, ez pilatu leku berean abereak.
• Larratzeko belardiak aurrez ganaduarekin pasa, belardia atzeratu eta 

altuera desberdineko larreak izateko errotazioan, denak batera etor ez 
daitezen.

• Udazken  aldera  garbiketa  orokor  bat  eman  belardiei. 
Deskonpaktadorea  pasa  belarra  kaltetu  gabe,  lurraren 
iragazkortasuna hobetzeko.

1.6.1.2.- Belar ondua

Belar ondua ekainetik uztailera egiten da. Belarra naturalki eguzkia eta airearen 
eraginez  lehortzen  uztea  da,  bere  ur  edukia  %15-20ra  jaitsi  arte.  Lehortu 
ondoren  hondatzeko  arriskurik  gabe  gorde  daiteke.  Eguraldi  lehorra  (%60tik 
gorako hezetasun erlatiboa), beroa (15-20ºC-tik gora) eta ahal bada haize pixka 
bat da eguraldirik egokiena. Baserri askotan utzi egin zaio belar ondua egiteari 
daukan  lanagatik  eta  eguraldiarenganako  mendekotasun  handiagatik,  baina 
gure  etxean  beti  egin  da  neguan  behien  razioan  siloaz  gain  belar  ondua 
edukitzeak daukan garrantziagatik.  Belardiarentzat ere ona da noizean behin 
belar ondua egitea belar-haziak bertan geratzen direlako.

Orain arte belar ondua egiteko erabili den sistema ondokoa izan da: segadoraz 
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27.  irudia:  larretzeko  eta  
korterako  diren  belardien  
antolaketa adibidea

1

2

3
4

5

6

7
8

Korteko lursailak

Larretzeko lursailak



moztu, sardangoaz buelta eta errailak eskuare eta sardearekin dena eskuz, eta 
gero fardo txikiak (20-30 kg) egin. Eskuz lan egiteak lan asko eskatzen badu ere 
emaitza hobea lortzen da, makinarekin baino orri gutxiago jaulkitzen direlako. 
Urtean  600  fardo  (0,90  €/fardoa)  inguru  egiten  dira,  eta  garai  batean  siloa 
egiteko erabiltzen ziren zuloetan gordetzen dira. 

Belarra  ahalik  eta  momentu  onenean  moztu  eta  gero  ura  galdu  arazten  da 
ebaporazioz.  Uraren  %80a  kentzen  zaio  mikroorganismoen  eta  gainerako 
bizidunen  aktibitatea  mugatzeko.  Hala  ere,  beti  ematen  dira  galerak  belar 
berdearekiko:
• Arnasketa zelularragatik galerak: landarea bizirik dagoenean gertatzen da, 

ura %25-35 arte jaitsi bitartean. Normalean aberastasun nutritiboen %10-15 
galtzen  da  modu  honetan.  Arnasketan,  azukrearen  zati  bat  anhidrido 
karboniko, ura eta beroa bilakatzen da, materia lehorra eta digestibilitatea 
galduz.  Proteina,  karoteno  (probitamina  A),  klorofila,  B1  bitamina  eta  PP 
bitamina murrizten dira, D bitamina ugaritzen den bitartean (Demarquilly et 
al, 1990).

• Hondo eta  bakterien  fermentazioak:  aberastasun nutritiboen galeraz  gain, 
beroa sortzen dute digestibilitatea galduz (Martinez, 1995). Belarra ondo ez 
lehortzearen  ondorioa  da  eta  hautsa  sortzen  du.  Normalean  almazenatu 
ondoren gertatzen da.

• Orriak  eta  haziak  jaulkitzea  ontze  prozesuan:  Batez  ere  leguminosetan 
gertatzen da eta aberastasun nutritiboaren %2 eta %33 artean galdu daiteke. 
Erabilitako teknikak eta landarearen heldutasunak baldintzatzen ditu galerok 
(Garcia et al, 1995).

• Euria eta ihintza: materia solublea lixibiatzen da, arnasketa luzatzen da eta 
galera  mekanikoak  ere  ugaldu  egiten  dira  (Demarquilly  et  al,  1990). 
Digestibilitatea eta ingestabilitatea ere asko murrizten da (Martinez, 1995).

Giro onarekin eta modu egokian egin ezkero galera hauek ia erabat murriztu 
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daitezke,  belar  berdearen  propietateak bere  horretan mantenduz.  Hala  diote 
(Lopez et al, 1990) eta (Amella et al, 1990) Leon-en eta Gipuzkoan egindako 
ikerketek. Hauek dira Ontze egoki bat gauzatzeko aholkuak:

• Lehorketa bateratu eta ahalik eta azkarren egin. Gutxi gora behera 3 
eguzki aldi jasota.

• Moztera  sartzeko  momenturik  onena,  eguraldia  lagun,  gramineoa 
bada nagusi hauek loratzen direnean, eta lekadunak nagusi direnean, 
hirusta adibidez, hauek loratuta daudenean.

• Posible  den heinean lekurik  hezeenetatik  hasi  ebakitzen,  lehorrago 
dagoenarekin batera bildu ahal izateko.

• Aldizkako iraulketa bidez, eta belarra ongi zabalduz lehorketa erraztu. 
Ahalik eta denbora gutxienen, eguzkiak erre gabe, egun berean edo 
gehienez  2tan,  tarteko  bustialdirik  gabe,  euri  eta  basura  ekidinez. 
Euriak birritan jo ezkero balio nutritiboa %40 bat jaisten da.

• Euria egingo duela aurreikusten bada, ilarak edo zuhatzak egin.
• Arriskurik gabe gordetzeko 150-200 g/kg-ko eduki  lehor bat  lortzen 

saiatu. %15eko hezetasun edukia . Bi eskuez belar piloa estutu eta 
tolestean apurtzen denean seinale %18 tik bera dagoela, gordetzeko 
prest.

• Belar idor fardoak ongi eraikitako eta aireztaturiko instalazio estalietan 
gorde.

Kalitatezko belar onduaren ezaugarriak berriz ondorengoak dira:
• Kolorea berde bizia izan behar du.
• Testura leuna, hautsik gabea.
• Usain sarkor eta aromatikoa, gozoa.
• Kalitate baxuko belarren presentziarik gabea.
• Landare lehor hosto marroi presentziarik gabea.

1.6.1.3.- Belar siloa

Belar siloa, apirilaren bukaeratik urri-arte egiten da. Belar ondua egiteko baino 
denbora epe luzeagoa da, belar hezea delako gordetzen dena, hezetasunaren 
%70-80arekin. Siloratzea bazka hezetasun egoeran mantentzeko sistema bat 
da, oxigeno ezean hartzidura onberek (bakterio laktikoek gauzatuak) bazka hori 
usteltze  prozesuetatik  eta  hartzidura  okerretatik  babestuko  duten  sustantzia 
kontserbagarriak sortzen dituzte (azido laktikoa). 

Belar  silo  bolen sistema nahiz eta plastiko,  gasolioa,  makinaria  eta denbora 
koste  handia  izan,  Gipuzkoako  eguraldi  euritsua  bitarte,  belarra  epe  luzean 
kontserbatu ahal izateko modu nagusiena da. Gure etxean orain dela 40 urte 
hasi  ginen  siloa  egiten,  orduan  torre-zuloetan,  eta  belar  onduak  baino 
mendekotasun  gutxiago  dauka  eguraldiarekiko:  udaberri  eta  udazkenean 
belarra gordetzeko aukera eskaintzeaz gain, belarra mozteko heldutasun egokia 
aukeratzen uzten du. 
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Siloa egiteko prozesua ondua egiteko baino prozesu konplexuagoa da: kondizio 
anaerobioari eta fermentu laktikoei esker, fermentazio laktikoa lortu nahi da pHa 
jaitsiz  eta  azken  produktua  egonkortuz  (Ciria,  1995).  Prozesu  hau  pausu 
hauetan laburtu daiteke:
• Arnasketa: zelulak bizirik dauden artean energia lortzen dute oxidazioz, CO2 

eta  H2O  sortuz.  Azukreak  eta  proteina  solubleak  galtzen  dira  (Martinez, 
1995).  Belarra moztu, bola egin eta enzintatzean anaerobiosia lortzen da, 
entzimek segituan gastatzen dutelako dagoen oxigenoa galerak murriztuz. 
CO2aren eraginez, bizirik dauden zelulek azido laktikoa sortuz lortu behar 
dute energia. Azido laktikoaren ondorioz garapen klostridikoa mugatzen da, 
azido  butirikoa,  aminoazidoen  degradazioa  eta  nahi  ez  diren  lehengaien 
sorrera eragotziz.

• Fermentazio  azetikoa:  enterobakteriak  edo  bakteria  azetikoak  dira 
erantzuleak. Zelulak hildakoan, bakteria koliforme aerobioak garatzen dira, 
azukretik  azido  azetikoa  sortuz.  Bakteria  azetikoak  prozesuaren  hasiera 
dominatzen dute, pHa 6-7tik 4-5era jaisten dute karbohidratoak erabiliz eta 
azukrea azido azetikoan degradatuz. Prozesu honek motza izan behar du 
kalitatezko  siloetan,  azido  azetikoak  ingestabilitatea  jaisten  duelako 
(Mc.Donald et al, 1981). pHa 4,2ra iristean desagertzen da, eta siloari ozpin 
usaia ematen dio.  

• Fermentazio  laktikoa:  siloaren egonkortasuna eta  kalitatearen erantzuleak 
bakteria  azido  laktikoak  dira.  3-4  bitarteko  pHa  behar  dute  eta  glikolisia 
burutzen dute.  Bakteria  hauen artean homofermentatiboak (azido laktikoa 
bakarrik sortzen dute) eta heterofermentatiboak (azido laktikoa, CO2, etanol, 
manitol eta azido azetikoa sorrarazten dute) aurkitzen ditugu (Argamenteria 
et  al,  1997).  Azukre  solubleak  murriztean  eta  azido  laktikoa  ugaltzean 
amaitzen da prozesua.

• Bestelako fermentazioak:  komeni  ez direnak.  Garrantzitsuena fermentazio 
butirikoa da, klostridium sp.-k eragindakoa (proteolitikoak, eta sakarolitikoak) 
eta normalean belarra lurrarekin zikindu edo nahastearen ondorioa da. Azido 
butirikoaz  gain,  amoniakoa,  azido  azetikoa,  propionikoa,  etanol,  butanol, 
etab.  sortu  ditzake.  Amoniakoak  pH-a  igotzen  du  Bacillus  sp.  ugaltzea 
eraginez  eta  fermentazio  oso  kaltegarriak  sorraraziz.  Lizunek  eragindako 
fermentazio alkoholikoak ere kaltegarriak dira siloaren egonkortasunerako.

Gaur egun, segadora hileradorarekin ebaki, egun bat edo gehixeago lehortzen 
utzi  belarraren  ezaugarrien  arabera  eta  gero  bola  edo  rotopaka  egin  eta 
momentuan enzintatzen dugu plastiko zuriarekin (beltzak baino bero gutxiago 
xurgatzen duelako). Beste modu asko ere badaude belar siloa egiteko: trintxera, 
torre-zuloa, zanga, lur gainean, bazioan… Urtean 80 bola egiten ditugu (600-
700 kg/bolako) belar pikatuarekin, eta sistema merkea izan ez arren (14€/bola),  
ez du azpiegiturarik eskatzen, eskulan gutxi dauka, eta lursail bakoitzarentzat 
momenturik  onena  aukeratzea  ahalbideratzen  du  beste  sistemek  ez  bezala. 
Hala ere, bola batzuetatik besteetara kalitatean gorabehera asko izaten dira. 
Giroa, garaia, etab.ez gain hauek dira egon daitezkeen aldagaiak:
• Belar motak: egokiena artoa baldin bada ere, belardietan gramineak hobeak 
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dira leguminosak baino. Leguminosetan trebolak alpapa baino hobeak dira, 
eta  gramineetan,  raigras-ak,  fleo,  bromo eta  festukak baino  hobeak dira. 
Kondizio anaerobioa lortzeko kalte egiten dute zuztar lodiek, nahiz eta hau 
belarra pikatuz hobetu daitekeen.

• Karbohidratoak: Karbohidrato solubleen kopuruak %15ekoa izan behar du 
gutxienez,  mikroorganismoen  lanaren  ondorioz  pH-a  ahalik  eta  azkarren 
jaisteko (Argamenteria et al, 1997). 

• Tanpoi gaitasuna: pH-a jaistea ahalbideratzeko, baxua izan behar du: 350 
meq NaOH/kg Materia Lehorrekotik behera. Gatz zenbaiti lotutako propietate 
hau, heldutasunarekin hazten da eta baita belar motaren arabera ere. 

• Hezetasuna: pH-a eta hazkuntza klostridikoaren arteko oreka markatzen du. 
%25-30 arteko Materia Lehorra da egokiena (Galduroz et al, 1996), (Amelia 
et al, 1990), (Bravo et al, 1994), (Oteiza, 1986), (Argamenteria et al, 1997).

• Nitratoak:  bakterio  laktikoek  azukrea  erabiltzeko  daukaten 
eraginkortasunarekin dago lotuta, baita azukre fermentagarri kopuruarekin, 
azido butirikoaren sorrerarekin eta pHarekin ere. Ongarriketak baldintzatzen 
du nitrato kopurua, eta 5-10 gr/kg Materia Lehorrekoa izan behar du. Hauek 
baino kopuru baxuagoak edo altuagoak kaltegarriak dira.

• Lan  metodoa:  ebakitzekoan  akondizionatzea  (ez  dugu  egiten),  pixka  bat 
lehortzea  (egiten  dugu),  pikatzea  (egiten  dugu),  bola  homogeneoki 
presionatuz  egitea  (egiten  dugu),  bola  egin  eta  2  ordu  baino  lehen 
enzintatzea (Wilkinson, 1994) (egiten dugu), plastiko zuria erabiltzea (egiten 
dugu),  leku ordeka eta babesean gordetzea (Oteiza, 1986) (egiten dugu), 
modu  bertikalean  jartzea  (ez  dugu  egiten),  eta  ilara  bakarrean  jartzea 
(Foster,  1989)  (egiten  dugu).  Aditibo  ezberdinak  ere  erabili  daitezke  (ez 
ditugu  erabiltzen):  kontserbanteak,  inokulanteak,  lizunak,  eta  azukre 
industriaren subproduktuak. 

 
Hona hemen siloaren kalitatea aztertzeko parametroak (Alina de Castro, 2003):

6. taula: siloaren kalitatea aztertzeko parametroak
PARAMETROAK KALITATE ONA KALITATE ERTAINA KALITATE TXARRA
PH (m.l. > %35) < 4,8 < 5,2 > 5,2
PH (m.l. < %35) < 4,2 < 4,5 < 4,8
Azido laktikoa % 3-14 beste edozein beste edozein
Azido butirikoa % < 0a,2 0,2-0,5 > 0,5
Azido bakoitzaren portzentaia
Laktikoa > 60 40-60 < 40
Azetikoa < 2,5 25-40 > 40
Butirikoa < 5 5-10 > 10
NH3 Nitrogenoa (N osoarekiko %) < 10 10-16 > 16

Belar  onduarekin  bezalaxe,  beti  gertatzen  dira  belar  berdearekiko  galerak 
aberastasun nutritiboan. Galerarik ohikoenak ondokoak dira:
• Galerak  belardian:  txikiak  dira  normalean.  Belarra  24  orduz  lehortzen 

edukita, materia lehorraren %2a galtzen da gehienez.
• Arnasketa: bola ondo eginda, geratzen den oxigenoak eragindako galerak 

%1 ingurukoak dira. Oxigenoarekin kontaktua mantendu ezkero %75 arteko 
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galerak izan daitezke.
• Fermentazioa: nahiz eta fermentazioan aldaketa biologiko sakonak gertatu, 

galerak %5ekoak bakarrik dira bakteria azido laktikoen kasuan. Fermentazio 
txarretan, klostridium-arenak adibidez, galerak askoz handiagoak dira, gas 
moduan batez ere. 

• Galera  likidoak:  askotan  galtzen  da  likidoa  bolatik.  Belarraren  hezetasun 
mailari zuzenean lotuta dago: %32ko gai lehorrarekin apenas galerarik ez 
dagoen  bitartean,  %14ko  gai  lehorrarekin,  galerak  %17koak  dira.  Galera 
hauek oso garrantzitsuak dira ikuspegi nutritibotik.

Siloaren  kalitatea  txarra  denean,  gatzarria  jarri  behar  zaie  abereei  siloaren 
mineral galerak orekatzeko. Honetaz gain, gure etxean razioa moldatzen da silo 
kopurua murriztu eta belar onduarena areagotuz. Hala ere, hauek dira siloratze 
egokia gauzatzeko aholkuak:

• Eguraldiak utziz gero 12-24 ordutan bazka egokitu (aurre lehorketa), 
siloaren eduki lehorra %25 baino txikiagoa izan ez dadin eta behar 
izanez  gero  baimenduriko  gehigarriak  (erremolatxa  orea,  azido 
formikoa, formola…) erabili (hobezina: %30-35 EL). 

• Moztera  sartu  Llollobelarra  (Raigras  ingelesa  6  zm  duenean  eta 
Raigras  italiarra  7-  9  zm-tara)  6-9  zm-tara  dagoenean.  Ora  har 
gramineo ugarienen galburua ematen hasterako (%6 baten presentzia 
ikustean)

• Lur  edo  minda  kutsadurak  saihestu.  Belar  ebaketa  altuera  >7zm. 
Kontuz bilketarekin.

• Xehadura  finak  (gehienez 12cm) ahalik  eta aire  kantitate  handiena 
kanporatuz bazka trinkotzea, zapaltzea eta kontserbatzea errazten du. 

• Zanga siloa izanez gero, azkar bete, materiala uniformeki zabaldu eta 
ongi zanpatu (egun 1etik 4ra bitartean lehenbailehen betetzen saiatu).

• Zanga siloak plastiko on batekin hermetikoki estali. Gainazal guztiaren 
gainean  pisua  uniformeki  jarri  eta  okerren  zanpaturik  dagoen 
lekuetan, muturretan, pisu gehiago jarri. 

• Rotopakak erabiliz gero, bola uniforme, ongi formatuak eta dentsoak 
egin, eduki lehorra gutxienez %30koa izan behar duelarik. Egin bezain 
laster  bolak  bildu  eta  oinarri  sendo  baten  gainean  bata 
bestearengandik  ahalik  eta  estuen  gorde.  Ez  jarri  2  maila  baino 
gehiago  eta  posible  bada  bertikalean  (plastiko  gehiago  du  eta 
lurrarekin zarratatzeko aukera txikiagoa da)

• Siloa itxi ondoren, handik 25-30 egunetara hasi daiteke kontsumitzen.
• Irekitako silo rotopaka bat egun baten buruan kontsumitu behar da eta 

zangako siloaren kontsumoak eguneko 10-15 zm-ko aurrerapena izan 
behar du.

1.6.2. Erositako lehengaiak: pentsua eta lastoa.

Hiru pentsu ezberdin erabiltzen dira: esne behien pentsua, sei hilabetetik gorako 
txekorrak gizentzekoa eta txahalentzako hasteko pentsua. Urteko kontsumoaren 

48



bataz  bestekoa,  urrenez  urren,  15.800,  8.000  eta  300kg  ingurukoa  da. 
Pentsuaren konposizioak honakoak dira:

Behiak:  %15,90  proteina,  %2,2  koipea,  %6,40  errautsa  eta  %4,50  zelulosa. 
Lehengaiei  dagokienean,  %40 artoa,  %32 garagarra,  %19,3  soja  hirina, %8 
baba, %2,6 karbonato kalziko fina, %0,5 fosfato kalziko eta %0,4 gatz lodia.

Lehengai nagusiei dagokienez, artoa, orekatua eta energia kopuru handiduna 
da,  almidoi  eta  koipe  asko  eta  fibra  gutxirekin.  Pigmentu  kopurua  ere 
nabarmena  da.  Garagarrak,  energia  erabilgarri,  fibra  eta  proteina  kopuru 
egokiak  ditu  eta  oso interesgarria  da  hausnarkarien  pentsuan xantofilarik  ez 
eduki arren. Soja berriz transgenikoa izan daiteke. Proteina kopuru handia eman 
diezaioke  ganaduari,  %60-65  degradatzen  baita  estomagoan.  Flora 
mikrobianoak  gai  arriskutsuak  ezeztatzen  ditu.  Nutritiboki  daukan  ahulunerik 
handienak kaltzio kopuru txikia, eta fosforo asko eduki arren berau asimilagarria 
ez izatea dira.

Txekorrak: %13,30 proteina, %3,30 koipea, %5,50 errautsa eta %4,70 zelulosa. 
Lehengaiei  dagokienean,  %40  artoa,  %34  baba,  %14  soja  hirina,  %2,3 
karbonato kalziko fina eta %0,5 gatz lodia.

Oilo eta oilaskoentzat pentsu ekologikoa erabiltzen da gaur egun.

Abereei, egunean bi aldiz banatzen zaie pentsua behi eta txekor bakoitzaren 
asketan.  Pentsuaren  kopurua,  behien  kasuan,  normalean  gestazioaren  eta 
umaldiaren  fasearen  arabera  kalkulatzen  da  eta  txekorrei  dagokienez, 
hazkuntza  fasearen  arabera.  50  kiloko  zakuetan  ekartzen  da  astero  eta 
eskatzean gordetzen da.

Lastoari  dagokionean,  urtean  9  tona  inguruko  kamioi  bat  ekartzen  da  fardo 
handietan. Gehiena azpietarako baldin bada ere, txekorrei jateko ere ematen 
zaie haragiaren kolorea argitzeko oso egokia delako. Behiei oso noizean behin 
ematen  zaie,  normalean  neguan  edo  udaberri  hasieran  larrera  bidalitakoan 
simaurra lehortzeko.

1.6.3.- Behien, bigaien eta txekorren elikadura

Urteko esne ekoizpenaren kopurua 53.500 litrokoa da eta haragiarena 3.000kg 
kanal ingurukoa. Pentsua, belar ondua eta belar siloaren kantitateak ekoizpenari 
egokitzen dira. Neguko elikadura produktu hauetan oinarritzen da. Gainerako 
urtaroetan,  esne behien kasuan,  pentsuaren kantitateak mantentzen dira  eta 
belarkien iturria larrea da. Urtean 250 egunetik gora egiten dituzte larrean gau 
eta  egun.  Txahalen kasuan,  5  hilabete  arte  luzatzen da esnearen elikadura, 
gero pentsua eta lastoa dira txekorra bukatzeko elikaduraren oinarriak.

49



Behien elikadura

Behien  elikadurak  ekoizpenerako  eta  osasun  egoera  egokia  mantentzeko 
beharrizan  nutritiboak  biltzen  ditu.  Horretarako  energia  eta  proteina  kopuru 
egokiez  gain  ezinbestekoa  da  forraje  kantitatea  ere  nahikoa  izatea.  Esnea 
ekoizten duen abereak forraje kopuru handietan oinarritutako elikadura behar 
du. Behiko eta urteko 2000 kg. pentsu baino gehiago ez ematea gomendatzen 
da  (Alina  de  Castro,  2003),  eta  gure  etxean  1.460  kg  erabiltzen  dira. 
Gipuzkoako batez-bestekoa 4.000 kg-tik gorakoa da.

Elikadura egoki baterako proteina, energia, fibra, bitaminak eta mineralak modu 
orekatuan  eskaini  behar  zaizkio  animaliari.  Behiaren  esne  ekoizpenaren  eta 
haragitan daukan egoeraren arabera aldatuko da. Lehen aipatu bezala pentsu 
gutxi  eta  forraje  asko  komeni  zaie,  ariketa  fisikoa  egitearekin  batera.  Antzu 
daudenean kaltzio kopurua murriztu behar zaie, odoleko kaltzioa mugiarazi eta 
umea izandakoan kaltzio faltan ez erortzeko. Ez da antzualdi luzerik komeni, eta 
umatu baina 10-15 egun lehenago elikadura aldatzen hasiko gara pixkanaka 
pentsu kopurua handituz joateko. 

Udarako  razioa:  urteko  zatirik  handienean  ematen  dena.  Apiriletik  urrira 
gutxienez, baina askotan martxotik azarora luzatzen dena.  Hemen gehienbat 
belar  berdea jaten dute larrean gau eta egun,  2kg belar  ondu,  eta  aldaketa 
garaietan, hau da udaberri edo udazkenean 10 bat kg belar silorekin osatzen 
da.  Pentsua  berriz  ekoizpenaren  arabera  aldatzen  da,  baina  batez  beste 
egunean 4 kilo.

Neguko razioa: neguan ere egunean 5 kilo pentsu inguru erabiltzen dira, eta 
aldatzen direnak barruan emandako forrajeak dira. Egunean 30 kg belar silo, 4 
kg belar ondu eta nahi haina lastorekin osatzen da razioa.

NRCak 1989an argitaratutakoaren arabera, umatu ondoren gai lehorraren %17-
19ak  proteina  izan  behar  du.  Ekoizpen  altuan  dagoen  behi  batek  %40ko 
proteina ez degradagarria behar du, eta ekoizpen baxuan dagoenak %32-35. 
Hauek dira proteina egokien asimilatzeko behar diren portzentajeak.
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Ez  da  harritzekoa  proteina  kopuru  handiegiak  edo  desorekatuak  aurkitzea, 
ganaduaren ugalkortasunean arazoak sortu daitezkeelarik. Unerik delikatuena 
umea  egin  eta  esne  ekoizpenaren  puntara  iritsi  bitartekoa  da.  Honexegatik, 
laktazioaren hasieran bere erreserbak mugitzen dituenean sortu ohi dira zetosi 
kliniko edo subklinikoak, gibeleko gainkarga, katarro eta desoreka obarikoak...

Hausnar  egiten  duten  abereek  forraje  kantitate  handiak  behar  dituzte,  eta 
honekin murtxikatzeko eta hausnar egiteko erabiltzen duten denbora luzatzen 
da. Txistu kopuru handiagoa erabiltzen dute eta aldi gehiagotan, sodio kopuru 
handiak  barneratuz  eta  hausnarrerako  likidoaren  pH-a igoaraziz.  Hauek  dira 
ondorioak: 

• Forraje  kontsumo  handia,  behiaren  digestio  aparatuaren  eta 
metabolismoaren funtzionamendu egokia bermatuz.

• Jandako pentsuaren aprobetxamendua hobetzen da.
• Esneko koipe kopurua eta honen kalitatea hobetzen dira.
• Jandako  elikagaiak  esnea  ekoiztera  bideratzen  dira  haragi 

ekoizpenera joan ordez.
• Behiaren ongizatea eta osasun egoera hobetzen da.

Hausnarketa prozesu egoki batek baldintza hauek behar ditu:
• Hausnar aparatuaren kontrakzio gogor eta ugariak.
• Azido koipetsu bolatilen kopuru egonkorrak.
• pH-a 6 baino altuagoa.
• Elikagai zakarren eta forrajearen degradazio egokia bakterien lanari 

esker.
• Azido  koipetsu  bolatil  ezberdinen  arteko  oreka  egokia:  azetikoa, 

propionikoa eta butirikoa.

Txekorren eta bigaien elikadura

Txahalak 0,5-1 litro oritz edatea komeni da jaio eta berehala. 6-8 ordutara 1,5-2 
litro  oritz  eman,  eta  lehenengo  egunetan  4-5  litro  esne  eman,  eta  hiru 
emanalditan  bada  bitan  baino  hobe.  Esne  hutsarekin  eramaten  ditugu  4-5 
hilabete arte, edozein arazoren aurrean, lehenengo esne kopurua murriztuz eta 
beherakoa  badago  arroz  ura  emanez.  Oso  garrantzitsua  da  esnea  jetzi  eta 
segituan ematea hoztu baino lehen, eta ordezkoak 39ºtan. Jakina da goseak ez 
duela  txahalik  hiltzen  eta  esne  gehiegik  bai.  Hau  dena  ondo  eginda  ere, 
batzuetan tratatu beharra gertatzen da. 

Gehienak haragitarako gizentzen ditugu, tarteka arraza puruko batzuk aurrerako 
uzten ditugularik. Haragitako txekorren kasuan errazagoa da elikadura, bigaiekin 
argi  ibili  behar  delarik  ez  gutxiegi  eta  ez  gehiegi  elikatzeko.  Bigaiak,  beste 
baserritar  batzuekin  batera  hazten diren  gune  batera  bidaltzen ditugu  aldiko 
gutxi izaten direlako ondo kasu egin ahal izateko. Han, Altzolako Bigantxategi 
Elkartean albaitari batek eta langile batek hazten dituzte. Esne ikuiluetan, oso 
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garrantzitsua  da  nahikoa  bigai  edukitzea,  baina  gure  kasuan,  haragiaren 
salmenta zuzena dela eta errentagarriagoa da haragia ekoiztea. 
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1.7.- Abereen maneiua

Maneiu  orokorrak  baserriko  emaitza  ekonomikoak  eta  ekoizpen  faktoreak 
hobetzeko  egiten  diren  ekintza  guztiak  biltzen  ditu.  Kasu  honetan,  abereen 
ekoizpen baldintzak,  ugalkortasuna eta etekin  ekonomikoetan eragina izango 
duten ekintzak kontrolatzen dira. 

1.7.1.- Maneiu orokorra

Gure etxeko berezitasunez gain esne behien maneiuak ondoko arauak jarraitu 
behar ditu:

• Egontoki garbi eta lehorrak abereentzat.
• Elikadura orekatua eraso metabolikoak eragotziz.
• Fibra luzeari eta proteina gehiegi ez emateari so egin.
• Zelula somatiko kopurua kontrolatu.
• Kalifornia  testa  egin  antzutu  aurreko  astean:  beharrezkoa  bada 

antibiograma.
• Antzualdiak gutxienez 7-8 aste iraun behar ditu. 
• Umatze garbiak eta ahal den neurrian umaldi traumatikoak eragotzi.

Gure etxeko abereen maneiua larratze sistemak baldintzatzen du, izan ere gau 
eta egun larrean dabiltza eguraldiak uzten duenean, eta elikaduraren oinarria 
bertan jandako belarra da. Esne sektorean maneiu berezia izatera pasa da gaur 
egun, normalean ekoizpenean dauden animaliak ez direlako ikuilutik ateratzen. 
Larrean  ibilita  ekoizpen  kopuru  maximoak  lortzen  ez  badira  ere,  ekoizpen 
kostuak  txikiak  izateaz  gain  abereen  osasuna  eta  garbitasuna  hobetzen  da, 
biziraupena  luzatu  eta  kalitatezko  produktuak  lortzea  ahalbideratzen  du. 
Aipatzekoa da, gure baserriko behiak batez beste 12 urterekin kentzen direla, 
Gipuzkoako batez-bestekoa hirukoiztuz (Lurgintza koop. Gestio etxea, 2009).

Marmitara  jezten  dugu  ikuiluan,  banan-banan,  eta  ondorioz  denbora  asko 
pasatuz  baina  behiaren  azterketarako  behar  den  denbora  guztia  hartuz: 
behiekin  horrenbeste denbora egotea norberaren bizi  baldintzetarako ona ez 
bada ere, susaldiak eta mamitisak behar bezala kontrolatzeko aukera ematen 
du.  Behi  gutxi  izanda,  bakoitzari  banakako  tratua  ematen  zaie,  elikadura 
beharrak, gustuak eta laktazioaren etapak bakoitzari egokituz.  

Umatzeko  eta  gaixoaldietarako  gela  baldin  badago  ere  gure  arazo  nagusia 
behiak  barruan daudenean  dagoen  toki  falta  izaten da.  Urtean hiru  hilabete 
baldin badira ere, bi ikuilutan banatuta edukitzeaz gain, hauek egunean bi aldiz 
garbitu behar dira eskuz sardea eta palarekin. 

1.7.2.- Susaldia

Ugalkortasun tasa egokiak ezinbestekoak dira ikuilu baten garapen egokirako, 
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eta hori susaldiak ongi atzematearekin hasten da. Gaur egun, bost behitik bat 
momentu ezegokian intseminatzen da, susaldiak ez ezagutzeagatik edo gaizki 
begiratzeagatik. Susaldiak behar bezala atzematea da ugalkortasun egoki bat 
edukitzeko gakoa. Bi arazo nagusi aurkitzen ditugu susaldiak atzematerakoan:

• Susaldia pasatzen uztea behar bezala ez begiratzeagatik.
• Susaldiaren ezaugarriak oker interpretatzea.

Diru  galera  handia  dakar,  haziaren  galeragatik,  behia  ernai  badago  umea 
galtzeko arriskuagatik, eta umaldia atzeratzeagatik. Intseminazio okerrek %20a 
gainditzen dute. Esperientziak, susaldi isilak atzemate okerragatik ematen direla 
erakusten du abereen arazoengatik baino gehiago. Susaldiak nabarmenagoak 
dira behiak larrean dabiltzanean, behiak barruan daudenean baino.

Behia susa dagoen hala ez erabakitzeko seinale ezberdinak ezagutu behar dira, 
ez baitaude bat edo bi ezaugarri  bakarrik abeltzain askok uste duten bezala. 
Abereen  jokamoldeak  nabarmen  aldatzen  dira,  eta  ezaugarri  guztiak 
ezagutzeak susaldiak behar bezala atzematera eramango gaitu seinaleetakoren 
bat ez agertu arren.

Bestalde, seinale batzuk susaldia dagoela ziur esaten diguten bitartean, beste 
batzuk ez dira horren ziurrak: beste zerbaitek eragin ditzake eta datu osagarri  
bezala erabiltzen dira.

Seinale ziurrak:
1.- Behia geldi geratzen da besteren batek gainka egiten saiatuz gero.
2.- Bizkarraldean azkura egin ezkero, buztana altxa eta mugitzen du. 
3.- Bulba pixka bat hazita, eta ematutuaren sarrera gorrituta eta bustita. 
4.- Muki garbia eta luzagarria.
5.- Isatsa eta bulba inguruak lirdingatsu daude muki arrastoengatik.
6.- Isats-gaina ilerik gabe azaldu beste behi batzuk gainka egin diotelako. 
7.- Isatsean odol arrastoak ageri dira.

Seinale osagarriak:
1.- Beste behi batzuei gainka egin nahia. 
2.- Beste behi batzuk edo bere burua miazkatzea.
3.- Gerturatzea eta kontaktu bila ibiltzea.
4.- Egonezina. Begirada bizia eta urduria eta belarriak tente.
5.- Marruka egotea etengabe.
6.- Bizkarrezurra okertzea.
7.- Gutxiago jatea, edo jateari uztea.
8.- Esne ekoizpena murriztea (antzutzea ahaztu bazaigu).

Ezaugarriak  ondo  ezagutu  eta  irakurketa  egokia  egiteaz  gain,  susaldiak 
atzemateko modu antolatu bat jarraitu behar da. Egunean bi aldiz begiratzea, 
eta  beste  lan  batzuk  egiten  ari  garen  artea  bakarrik  ez  da  nahikoa.  Lotura 
zuzena  dago  bereak  ondo  begiratzearen  eta  susaldiak  ondo  atzematearen 
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artean,  eta  egunean  lau  aldiz  begiratuta  susaldi  guztiak  harrapatuko  ditugu. 
Susaldia ondo harrapatu ez badugu, eta obulazioaren ondoren odola botako du. 
Behi  kopurua  horren  murritza  izanda,  adi  jarraitu  behar  dira  zikloak  eta 
susaldien  arteko  hogeialdiak  (17  eta  24  egun  bitartean,  baina  18-20  artean 
bereziki).  Bigaiak  15  hilabeterekin  intseminatu  baldin  badaitezke  ere,  18 
ingururekin egin ohi da. Susa dagoela goizean konturatu ezkero arratsaldean 
intseminatu  behar  da,  eta  arratsaldean  ikusi  ezkero  hurrengo  goizean. 
Intseminatzeko momenturik egokiena susa dagoela ikusi eta 10-18 ordutara da.

1.7.3.- Umaldia eta umatzeak

Hazi  guztiak  intseminazioz  jartzen  dira.  3-4  urtez  behin,  behirik  gustukoenei 
esnetarako hazia jartzen bazaie ere normalean haragitarako hazia erabiltzen da, 
behien biziraupen luzea  dela  eta.  Umatzeko  7-8  aste  falta  direnean  antzutu 
egiten dira.

Umatzeko leku berezi bat dago, baina behi gazteek larrean egiten dute umea, 
zaharrenak  umatzeko  gelan  izaten  dutelarik.  Oso  garrantzitsua  da  umaldiak 
lasai hartzea, presaka ez ibiltzea, eta behiari dilatatzen eta indarka egiten uztea. 
Umaldien %92ak ez du laguntzarik behar (Alina de Castro, 2003).

Behin txahala jaio eta gero ondorengo pausuak jarraitu behar dira:
• Ahoko eta sudur-mintzeko zikinak kendu, eskua ahoan sartu gabe.
• Lasto seko eta garbiarekin bizkarraldea lehortu.
• Zilean iodo pixka bat bota.
• Behiari txahala miazten utzi lasaitasunez.
• Txahalari oritza edanarazi bere gisara, edo bestela eman jaio eta 12 

ordu baino lehen asko bezala, eta 2 ordu baino lehen ahal bada.
• Leku lehor eta garbian jarri txahala, inguruan janik gabe.

Behiari  dagokionean,  umatzeak  estresa  eragiten  dio,  eta  honi  bat-bateko 
elikadura aldaketa gehitu ezkero behiak arazoak izan ditzake ekoizpenean eta 
osasunean.  Behiak  berdin  jan  behar  du  ume  egin  aurreko  egunean   eta 
ondorengoan. Ohitzeko, umatze  eguna baino 10 egun lehenago (intseminazio 
eguna + 280 egun) umea izan ondorengo razioarekin egotea komeni da (Alina 
de Castro, 2003).

1.7.4.- Jetzaldia

Lehen  esan  bezala  behiak  banaka  jezten  dira  marmitara.  Jetzialdi  egoki 
baterako ondorengo pausuak jarraitu behar dira:

• Errapea paper lehorrarekin garbitu.
• Titiburuak kitzikatu.
• Iraina eskuarekin jetzi.
• Titiak esnez betetzen direnean pezonerak jarri.
• Adi egon esnea ondo jezten ari dela begiratuz.
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• Esnerik gabe jezten jarraitzea eragotzi.
• Bazioa kendu ondoren, pezonerak kendu.
• Mamitisa daukaten behiak azkenerako utzi edo aparte jetzi.
• Pezoiak iodoarekin bainatu (dipping).
• Marmita  eta  tankea,  edo zirkuitu  osoa garbitu  garbitzaile  azido  eta 

alkalinoak txandaka erabiliz.

1.7.5.- Osasun arazoak

Gure etxeko elikadura eta maneiua dela medio osasun arazo gutxi izaten ditugu, 
baina  ikuilu  guztietan  azaltzen  dira  gaixotasunak.  Esnetarako  ikuilu  askotan 
abeltzainak  gaixotasunekin  elkarbizitzen  ohitu  dira  hauek  dauzkaten  eragin 
ekonomikoetan  gehiegi  erreparatu  gabe.  Ondoren  azaltzen  da  gaixotasun 
ezberdinen eta hauen eragin ekonomikoen inguruko taula bat (Alina de Castro, 
2003):

7. taula: tratamenduen kostuak eta diru galerak €-tan.

Gaixotasunaren 
maiztasuna

Mamitisa 0,56 54,09 30,29 331,00 185,36
Titi buruetako kalteak 0,06 54,09 3,25 331,00 19,86
Antzutzea 0,10 15,03 1,50 13,91 1,39
Umatzea 0,07 105,18 7,36 152,98 10,71
Karena erretenitzea 0,10 37,74 3,77 69,54 6,95
Antzutasuna 0,10 20,80 2,08 19,47 1,95
Zetosia 0,04 76,18 3,05 222,52 8,90
Kalzio falta 0,05 72,42 3,62 139,01 6,95
Elikadura gaixotasunak 0,10 78,73 7,87 194,70 19,47
Errenak 0,08 56,01 4,48 139,01 11,12
Bestelako gaixotasunak 0,14 47,18 6,61 83,44 11,68
Txahalen tratamendua 0,10 0,82 0,82
Bigen tratamendua 0,05 0,50 0,50
Parasitoak 0,50 2,82 2,82
Behien heriotza 0,035 1112,58 38,94
Txahalen heriotza 0,12 278,15 33,38
Bigen heriotza 0,02 695,64 13,91

374,72

Behiko eta urteko

Gaixotasunak orotara

Gaixotasuna Kasu bakoitzeko Behiko eta urteko Kasu bakoitzeko

Tratamenduaren kostua
Galera osoa, tratamendua 

eta ekoizpen galeraren kostua

Arazoak ematen dituzten behiak, gizendu eta haragitarako kentzea da egokiena. 
Gaixotasunei begiratzen badiegu, tuberkulosia, bruzelosia eta behi eroen gaitza 
bezalako  zoonosiez  gain,  mingain  urdina  etab.  aurkituko  ditugu.  Hala  ere, 
kanpainan  begiratzen  diren  gaitz  askok  kalte  ekonomiko  izugarriak  eragin 
ditzakete,  hala  nola,  neosporak,  paratuberkulosia,  B.V.D.,  I.B.R.,  kuajar-eko 
arazoak. Hala ere, kalte ekonomiko handienak eragiten dituena mamitisa da: 
ezin da ekidin, baina maiztasuna asko murriztu daiteke. Esnearen analisietako 
zelula kopuruari eta filtroetako mami arrastoekin adi egon behar da, eta nola ez, 
garbitasuna, elikaduran gehiegizko proteina kopuruak eta jezteko ohiturak behar 
bezala zaindu. 
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1.8.- Ekoizpena eta salmenta

1.8.1.- Esnea

1.8.1.1.- Esne sektorearen egoera

Gipuzkoako  baserrien  ardatz  nagusia  izan  da  azken  hamarkadetan.  Frisoi-
Holstein arrazarekin lan egiten da gehienbat, eta aldaketa sakonak jasan ditu 
urte gutxian,  bai  ustiapenen kopuruan eta baita ekoizpen ereduan ere. Esne 
ekoizpena 2000.urtean 107 milioi litrokoa izatetik, orain 82 milioi litrokoa izatera 
pasa  da.  Hauetatik  79  milioi  litro  kaiku  kooperatibak  bildu  eta  Iparlaten 
eraldatzen dira.

Esne sektorearen egoera azaltzen duen datu adierazgarriena esne-ustiategien 
kopuruaren bilakaera da. 

8.taula: esne ustiategi kopuruaren bilakaera Gipuzkoan
Urtea Baserri kopurua

1989 4.289
1995 2.380
2004 1.126
2008 669

2000.  urtetik  hona  esnetako  dedikazio  nagusia  zuten  baserrien  %60.67-a 
desagertu dira, eta 2008an jarduera hau duten baserrien erdiak baino gehiagok 
(364) 1-4 behi artean dituzte, 305 direlarik 5 behi baino gehiagorekin ari direnak.

Kaiku-ren  prezioari  dagokionean,  2008ko  urtarrilean  408,688€/1000  litro 
kobratzetik  2010ko  urtarrilean  258,61€/1000  litro  kobratzera  pasa  gara. 
Espainiako  Ministerioak  duen  “Prezioaren  Behatokiak”,  2009ko  apirilean 
argitaratutako txostenaren arabera “Estudio de la cadena de valor de la leche 
líquida”, esne likidoaren salmenta salneurria, hau da, dendako salneurria, 0,759-
1,092 €/litro kokatzen zuen, eta esne ekoizpenaren kostua 0,365-0,415 €/l-koa 
da. Baserriko salneurriak (0,305-0,355€/L) ez du ekoizpen kostua gainditzen eta 
beraz jarduera ez errentagarria egiten du.

Europa  zein  Munduko  beste  herrialdetako  esnearen  salneurriak  ere  ez  dute 
itxaropenerako aukera handirik ematen. Europako Batasunean 2009ko batez-
besteko salneurria 27,24 €/100kg-koa da, iazko salneurria baino %25 baxuagoa. 

Elikagai  merkatuen liberalizazio  joerak,  eta Europako Batasunean 2015erako 
aurreikusten  den  kuota  sistemaren  desagerpenak,  kinka  larrian  jar  ditzake 
mendialdeetako eta oro har ekoizpen kostu altuak dauzkaten lurraldeetako esne 
ustiategiak.
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1.8.1.2.- Gure etxeko esne ekoizpena eta salmenta

2009an 43.800 litro  entregatu  zaizkio  industriari  Kaiku  kooperatibaren  bidez. 
Litro gutxi batzuk etxera esne bila etorri direnei saldu zaizkie, eta txekor guztiak 
euren  amaren  esnearekin  elikatzen  ditugu  lehenengo  hilabeteetan,  esne 
ekoizpenaren  %10  baino  gehiago  modu  honetan  erabiltzen  delarik.  Beraz, 
orotara 50.000 litro baino gehiago ekoizten dira.

Europako  (92/46/CEE)  Direktibak  ezartzen  ditu  esne  ekoizteko  eta  saltzeko 
gutxieneko  betebeharrak.  Betebehar  hauek  nahitaezkoak  dira  1998ko 
urtarrilaren 1etik (1679/1994 Errege Dekretua, BOE 24/9/94), eta ondorengoak 
dira:
• 400.000 zelula somatiko/ml baino gutxiago.
• Inhibitzaile hondarren gabezia.
• 100.000 bakteria/ml baino gutxiago.
• Usain eta zapore egokia.
• Urik ez.

Hori  egiaztatzeko,  hilean  15-20  eguneko  esnea  analizatzen  digute  modu 
aleatorioan,  analisiak  Lekunberriko  Esnekari  Erakundeak  egiten  dituelarik. 
Gutxieneko betebehar horiez gain,  industriak %3,7 koipea eta %3,1 proteina 
ezartzen ditu erreferentzi gisa esnea ordaintzeko. Hortik gora prima, eta behera 
berriz penalizazioa. Hona hemen gure etxeko eta Gipuzkoako 2009ko batez-
besteko analitikoen alderaketa.

9. taula: Lekunberriko Instituto Laktologikoko emaitza analitikoen alderaketa
Bakteriak Zelulak % Koipea % Proteina

Gipuzkoako batez-bestekoa 23100 304510 3,95 3,2
Gure etxeko emaitzak 14600 157300 3,99 2,97

Aipatzekoa  da  gure  esnean  ez  dela  sekula  inhibitzaile,  antibiotiko  eta  ur 
arrastorik  agertu  1968an esnea Gurelesa-ri  entregatzen hasi  ginenetik.  Datu 
hau  oso  esanguratsua  izan  arren,  esnearen  kalitatea  garbitasuna  eta 
koipe/proteina  portzentajeak  baino  gehiago  da.  Hala  ere,  analisi  guztietan 
neurtzen  diren  emaitzak  ere  bikainak  dira.  Garbitasunari  dagokionez 
(bakteriologia) oso ondo ibili  ohi gara esne-marmita eta tankea direlako garbi  
mantendu beharreko ontzi bakarrak. Zeluletan ere ondo ibiltzen gara, mamitis 
arrastoren bat atzeman orduko esne hori gizentzeko dauzkagun txahalei ematen 
diegulako.

Prezioari  dagokionez  ere,  oinarrizko  prezioa 2008an  408,688€/1000  litroko 
izatetik  258,61€/1000  litroko  izatera  pasa  da  direktibak  dioena  bete  ezkero. 
250.000  zelula  somatiko/ml  baino  gutxiago  eta  50.000  bakteria/ml  baino 
gutxiago atera ezkero 18€/1000 litroko gainsaria dago (ia beti jasotzen dugu), 
eta  esne  kantitatearen  arabera  48€/1000  litroko  adinako  gainsaria  ere  lortu 
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30. irudia: txekor haragiaren salneurriaren  
bilakaera KPIrekiko

daiteke (guk normalean 0€/litroko). Beraz, gehien baloratzen dena litro kopurua 
da  eta  ez  honen  kalitatea.  2009An  13.118  €  fakturatu  genituen  Kaiku 
kooperatibari entregatutako esnearekin.

Behien elikadurak eta maneiuak zerikusi  zuzena dauka esnearen osagaietan 
(Jahreis et al, 1997). Hala larrean elikatutako behiek %240 Omega 3 gehiago 
zeukaten  sistema  intentsiboan  elikatutakoekin  konparatuz.  Jakina  da  azido 
koipetsu esentzial  hauek osasunean dituzten eragin onuragarriak, baita azido 
alfa linoleikoa eta azido linoleiko konjugatuak belar berdearen kontsumoarekin 
daukaten  erlazioa  ere  (Bergamo  et  al,  2003).  Horrez  gain,  ezberdintasun 
nabarmenak  daude  E  bitamina,  beta-karoteno  eta  antioxidanteetan  (Jensen, 
1999).  Belarra  berdetan  jateak,  karotenoide  kopuruak,  azido  koipetsu 
insaturatuak eta bestelako lipidoen kopurua handitzen du (Velimirov et al, 2005).

Esne  guztiak  zuriak  eta  berdinak  direla  esatea  beraz  tokiz  kanpo  dago. 
Organoleptikoki  ere  ezberdintasun  nabarmenak  direla  ikusi  da  hainbat 
ikerketetan.  Horien  artean  dago  2008an  MARM-ek,  FEPECO-ren  (elikagai 
ekologikoekin lan egiten duten enpresen elkartea) zuzendaritzapean eta UEC-
en (Espainiako katatzaileen elkartea) laguntzarekin egindako azterketa. Bertan, 
esneari eskainitako atalean,  eta 22 esne ekologikorekin egindako dastaketan, 
laginen %62,45ak onetik oso onerako kalifikazioa lortzen dute, eta %13,64k oso 
onetik  bikainera.  Emaitza  hauek esne ekologikoak organoleptikoki  dauzkaten 
ezaugarri  bikainak  agerian  uzten  ditu.  Belarra  berdetan  jateak,  abantaila 
nutritiboak ez ezik esnearen zaporea hobetzen du (Velimirov et al, 2005).

1.8.2.- Haragia

1.8.2.1.- Haragi sektorearen egoera

Gipuzkoan,  2.778  ustiakuntza  daude  gutxienez  larre  behiren  batekin,  baino 
hauetatik  494 bakarrik  dauzkate  10  behi  baino  gehiago.  Euskal  Okelan 758 
baserritar daude, baina batzuk esne sektorekoak direla kontuan hartu behar da. 
Arrazei dagokionez, gehienek kruzeko behiekin (arraza purukoak ez direnak) lan 
egiten dute. Arraza purukoetan Pirenaikoa (bertako arraza) da nagusi, nahiz eta 

gertutik  jarraitzen  dion  Limousin 
arraza  frantsesak  ere.  Arraza 
ezberdinetako  elkarte 
profesionaletan  300  kide  inguru 
daude.

Azken  urteetan  behi  haragiaren 
salmentan egondako Kontsumorako 
Prezioaren  Indizearen  aldaketa 
(%45ekoa)ez da baserritarrarengana 
trasladatu,  honek  bere  gain  hartu 
dituelarik  pentsu,  botika,  gasolioa 
eta bestelako gastuen igoera. KPIak 
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eraldaturik, haragia, 5€ kilo kanaleko ordaindu beharko litzateke.

2008.  urtean  Lurgintzako  ustiategietan  lortutako  etekina,  jasotako  urteko 
laguntza zuzena  baino %36 txikiagoa izan da eta ustiategiko titular bakoitzak 
Erreferentziako Errentaren %35 jasotzen du bere lanaren ordainez.  Gaur egun, 
haragitako ustiategiek GALERAK dauzkate.

Esan  bezala,  “erosketako  ohiko 
saskian”  1ªko  txekor  haragiaren 
salneurria  igo  egin  da  (Elikadurako 
jatorri  eta  helmuga  prezioak, MARM, 
2009),  ekoizleari  ordaindutakoa 
mantendu egin den bitartean.

Ekoizleak,  soilik,  bukaerako 
salneurriaren  %21ean  parte  hartzen 
du,  gainontzekoa  bitartekari 
ezberdinen  artean  banatzen  delarik. 
Beraz,  ekoizlearen egoera hobetzeko, 
gertuko  salmenta  zuzena  bultzatu 
beharko litzateke. 

Jaten den haragiaren %55 ekoizten da 
Gipuzkoan,  "Euskal  Okela",  “Gitxegi” 

edo bestelako marken babesa eduki  dezaketelarik,  baino asko dira  markarik 
gabe komertzializatzen direnak ere. Marka hauek ez dute sektorearen egoera 
latza gainditzeko balio izan. Orain arte haragiaren salmenta zuzenik egiten ez 
bazen ere,  Frantziako eredua imitatuz,  baserritar  mordoxka bat  hasi  da bide 
honetatik azkeneko urteetan (haragia paketeetan zuzenean bezeroari).

1.8.2.2.- Gure etxeko haragi ekoizpena eta salmenta

Haragi  ekoizpenean,  Eusko  Labela  ziurtagiriarekin  egin  dugu  lan,  2009ko 
udaran  etxez-etxeko  salmenta  zuzenarekin  hasi  garen  arte.  Esne  behiak 
edukita,  eta  intseminazioa  erabiltzen  dugunez  txahalen  jaiotza  urte  guztian 
zehar  ondo  banatuta  dago.  Arrazei  dagokionean  Frisiar-Limousin  eta 
Montpeliard-Limousin kruzeak dira gizentzen ditugunak, beraz, ama esne behia 
eta aita  larrekoa izaten dute.  Frisiar  edo Montpeliard arraza puruko idiskoak 
izaten ditugunean, etxerako edo familiarako gizentzen ditugu. Esnetarako eta 
haragitarako arrazen nahasketatik jaiotako txekorren ezaugarriak erdi mailako 
morfologia,  pisu  txikia  (250-300  kg  kanal)  eta  engrasamentu  onekoak  dira. 
Organoleptikoki  kalitate  goreneko  haragia,  eta  morfologikoki  erdi  mailakoa. 
Kruzerako Limousina aukeratzea erditzerakoan ematen duen erraztasunagatik, 
eta arazoak ekiditeko egiten da. 
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31.  irudia:  txekor  haragiaren  salneurriaren  
bilakaera baserrian eta dendan
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Elikadurari dagokionez, bost edo sei hilabete arte amaren esnearekin bakarrik 
elikatzen  dira.  Ondoren  zereala,  belar  ondua  eta  lastoarekin  amaitzen  da 
gizenketa  txekorrek  14  hilabete  inguru  dituztenean.  Esnearekin  bezala 
haragiarekin  ere,  hainbat  ikerketa  daude  arrazak  eta  elikadurak  lipidoen 
osaketan, azido koipetsuetan, eta behi haragiaren kalitatean daukan eraginari  
buruz (Warren et al, 2002). Belarrarekin gizendutako haragiek, koipe gutxiago 
edukitzeaz gain, E eta C bitamina gehiago, %200-400 aldiz omega-3 gehiago, 
koipe  hobea  eta  azido  linoleiko  gehiago  dauka,  kolesterol  txarra  jaisten 
laguntzeraino (Smith, 2005).

Behi  haragiaren  kalitatea  eta  hauen  elikadura  sistemak  zeukan  erlazioa 
aztertzeko egindako ikerketa batean, belarrarekin gizendutako haragiak zituen 
hamar abantaila zehaztu zituzten (Duckett  et al,  2009): koipe gutxiago, beta-
karoteno gehiago, E bitamina (alfa-tokoferol) gehiago, tiamina riboflabina eta B 
bitamina  gehiago,  kaltzio  magnesio  eta  potasio  gehiago,  omega-3  gehiago, 
omega-3 eta omega-6 kopuruen arteko oreka hobea, azido koipetsu konjugatu 
gehiago (cis-9 trans-11), azido bazeniko gehiago eta koipe saturatu gutxiago. 
Ikerketa  asko  daude  beraz  modu  honetan  gizendutako  haragiak  osasunean 
dauzkan eragin onuragarriekin (Scineca et al, 1994).

Organoleptikoki  ere  ezberdintasun  nabarmenak  direla  ikusi  da  hainbat 
ikerketetan.  Horien  artean  dago  2007an  MARM-ek,  FEDECO-ren  (elikagai 
ekologikoekin lan egiten duten enpresen elkartea) zuzendaritzapean eta UEC-
en (Espainiako katatzaileen elkartea) laguntzarekin egindako azterketa. Bertan, 
txekor haragiari eskainitako atalean ekologiko moduan ekoiztutako sei lagin eta 
modu  konbentzionalean  ekoiztutako  beste  sei  erabili  ziren.  Ekologikoek  10 
puntutik 7,13 eskuratu zituzten bitartean, gainerakoek 5,78 eskuratu zuten. Gure 
baserriko esperientzian, harakinak egun garrantzitsuetarako nahi izaten zituen 
gure txekorrak:  herriko  festak,  gabonak,  euskal  jaiak...  Horrek ere,  azterketa 
propioen faltan, konfiantza ematen digu gure haragiaren kalitatearekiko. 

2009an harakinari 6 txekor saldu genizkion, Eusko Label izendapenarekin eta 
Ordizian saltzeko. Txekor guztien prezioa 4,30€/kg izan zen. Udaran zuzenean 
saltzen hasi ginenetik 3 txekor eta behi bat saldu dugu zuzenean. 74 bezeroko 
zerrenda  daukagu,  eta  txekorra  hil  aurretik  saltzen  dugu.  Zestoako  Urkaiko 
hiltegian hil, zintzilik eduki, despiezatu eta 5 edo 10 kiloko paketeetan jartzen 
dute.   Paketean  txuletak,  xerra  berezia,  1.mailako  xerra,  2.mailako  xerra, 
saiheskia  edo  kostila,  gisatzekoa,  zankarroia  eta  haragi  pikatua  egoten  dira 
bakoitza  bere  aldetik  berezituta,  eta  10  kg-ko  paketeetan  solomilloa  edo 
azpizuna ere sartu ohi dugu. Hiltegiak 1,9€/kg-ko kobratzen digu lan honegatik. 
Ondoren, kamioi frigorifikoarekin hartu eta etxez etxe banatzen dugu egunean 
bertan, txekorraren kasuan 12€/kg-ko prezioan eta behia 10€/kg-ko. Lana baldin 
bada  ere  etekina  askoz  handiagoa  da  guretzat,  eta  eroslearentzat  kalean 
erostea baino merkeago. 2009an 7.920€ fakturatu genituen harakinarekin eta 
9.600 € zuzeneko salmentarekin, denera 17.520 €. Datu hauek hobeak lirateke 
dena zuzenean saldu izan bagenu.
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1.8.3.- Egurra

1.8.3.1.- Basogintza sektorearen egoera   

Lurraldearen  okupazioan  eta  Gipuzkoako  paisaian  eraginik  handienetakoa 
daukan sektorea. 125.000 hektarea baso dauzkagu (71.000 hektarea konifera, 
eta 54.000 hektarea hostozabal), hau da Gipuzkoako lurraldearen %65 hartzen 
du basoak. 125.000 hektarea horietatik 79.000 hektarea landatutakoak dira, eta 
hauetatik  51.000  Radiata  pinua  (Insignis-a)  hektarea  kopuruetan  oso  atzetik 
jarraitzen dute baso nahasiak  19.000 hektarearekin,  pagoa 17.000 hektarea, 
haritza  8.000  hektarea,  pinu  larizeoa  7.000  hektarea  eta  alertzea  6.500 
hektarea. 

Botatako  basoaren  %90  eta  landatutakoaren  %65  Radiata  pinua  da.  Lur 
publikoetako landaketa asko eta ikerketa publiko guztia ere Radiata pinuaren 
inguruan  egin  da,  eta  orain  arazo  sanitarioak  eta  ekonomikoak  dauzkan 
monolaborantza batekin aurkitzen gara beste bide batzuk jorratu ez direlako. 
Logikaren  aurkakoa  badirudi  ere,  preziorik  hoberena  ere  berak  egiten  du 
momentuz (gaztainondoa edo alertzeak baino hobea) industria egur horrekin lan 
egiteko prestatuta dagoelako. Kanpoko egurra geroz eta gehiago sartzen dela 
eta, Insignis-aren prezioak jaitsiera nabarmena izan du azkeneko urteetan 2000. 
urtean 80€/m3 kobratzetik 50€/m3 kobratzera pasa bait gara. 

Gipuzkoako baso ekoizpena “matarrasa” sistemaz egiten da eta beraz sistema 
intentsiboa da. Pinu Insignisaren (Radiata Pinua) monokultiboa oso zabalduta 
dago  eta  prozesionariaren  gaitzak  jo  ostean  (hau  Dimilin  hegazkinetatik 
fumigatuz “konpontzen” da nahiz eta ingurugiroarentzat kaltegarria izan), orain 
Diploidia eta batez ere Fusarium gaitz gogorra sartu zaio. 

Errenta osagarri gisa du garrantzia nahiz eta lurrazalaren %65 baso izan. Diru 
sarrera  garrantzitsuak  eman  ditzake,  baina  jarraikortasunik  gabe.  Baserriko 
inbertsioei  aurre  egiteko  erabili  izan  ohi  dira  sarrera  hauek  kasu  askotan. 
Nekazaritza lurrei toki asko kendu ondoren, errentagarritasunik gabe geratzen 
ari den sektorea da, epe luzerako inbertsioak eskatzeaz gain errentagarritasunik 
ez daukalako momentuan. Inbertsioa egiten denetik etekina jaso arte dagoen 
urte  kopuruak,  etorkizuneko  merkatua  irudikatzeko  gaitasuna  eskatzen  duen 
sektorea  da.  Errentagarritasunaren  galerak  suteetan  eta  lurraldearen 
kudeaketan ekarri ditzaken arazoak benetan larriak dira.

1.8.3.2.- Gure etxeko egur ekoizpena eta salmenta

Etorkizunerako  espezie  kopurua  asko  dibertsifikatu  baldin  badugu  ere, 
azkenaldian  bota  ditugun  basoak  eta  etorkizun  hurbilean  botako  ditugunak 
Insignis pinua edo Radiata pinua motakoak dira. Zuhaitzak zutik daudela saltzen 
ditugu,  eta  egur  zerrategiak  arduratzen  dira  ateratzeaz  eta  ondorengo 
prozesuaz. Bi zerrategirekin egiten dugu lan, eta prezio hoberena eskaintzen 
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digunari saltzen diogu. 

Pinudiaren  tasazioa  geuk  egiten  dugu  Gipuzkoako  Baso  Elkarteko  teknikari 
baten  laguntzarekin,  eta  ondoren  zerrategiarekin  negoziatu.  Azkenengo  5 
urteetan 1.837,125 m3 pinu Insignis saldu ditugu. Neurketa egiteko ondorengo 
pausuak jarraitu behar dira:

• Lursaileko zuhaitzak banan banan kontatu.
• Zuhaitzen diametroak neurtu banan banan, 1,30 metroko altueran, eta 

zuhaitz bakoitza bi aldiz neurtuz perpendikularki.
• Zuhaitz guztien %10aren altuera neurtu diametroaren arabera taldeak 

osatuz.
• Kubikazioa egin “Baskongadetako Pinu Insignisaren kubikazio taula” 

jarraituz.
• 25  zentimetro  baino  diametro  handiagoa  daukaten  egurrak 

oholetarako  erabiltzen  dira,  eta  7-25  zentimetro  bitartekoak 
papelerarako. Gehiena tableroetarako izan ohi da.

• Prezioa  kalkulatzeko,  zuhaitzen  adar  kopurua  eta  ateratzeko 
erraztasun  edo  zailtasunak  (pistarik  badagoen,  non  eta  nolakoak) 
kontuan hartzen dira merkatuaren egoerarekin batera.

Pinudien neurketak  egiteko unitate  ezberdinak erabili  daitezke.  1M3 = 1,538 
estereo = 950 kg. Bolumenaren eta pisuaren arteko erlazioa aldatu egiten da 
dentsitatearen  arabera:  normalean  gero  eta  zaharrago  eta  arinago.  Pinu 
Insignisaren kasuan 35-40 urtetik gora arintzen hasten delarik.

Prezioa kalkulatzeko berriz, egurraren diametroak eta kalitateak markatzen du 
zertarako  erabiliko  den,  eta  ondorioz  zenbat  balio  duen.  Beste  gauza 
garrantzitsua  basoa  ateratzeak  daukan  gastua  da,  norberak  atera  ezean 
toneladako 12tik  35  €-arte  aldatzen baita  pisten  egoeraren eta  kokapenaren 
arabera. Hona hemen zerrategian edo papeleran entregatuta Pinu Insignisak 
izan zituen batez-besteko prezioak (Gipuzkoako Baso Elkartea, 2010):

10. taula: Insignisaren aprobetxamendua eta prezioa, ezaugarrien arabera

EZAUGARRIAK DIAMETROA ZERTARAKO € /TONAKO

Adarrik gabe dentsitate egokia eta 
kalitate gorena

28 zentimetro baino 
gehiago

aroztegirako 84,15

Adar txikiak eta kalitate ona 28 zentimetro baino 
gehiago

eraikuntzarako 66,12

Adar txikiak eta kalitate ona 18 eta 28 zentimetro 
bitartean

eraikuntzarako 51,09

Adarduna eta kalitate ertaina 16 zentimetro baino 
gehiago

enbalajerako 42,08

Kalitate txarra 7 zentimetro baino gehiago papelerarako 12,24
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Ikusi  daitekeen  bezala,  kalitate  ertaineko  edo  txarreko  basoetan,  zuhaitzak 
ateratzearen  kostua  balioa  baino  handiagoa  izan  daiteke.  Gure  kasuan, 
azkenengo  5  urteetan  5  pinudi  bota  ditugu  4  bota-alditan.  Hona  hemen 
balorazioen laburpena:

 2005. urtean Añoa eta Sail Txiki

385 pinu oholetarako eta 74 papelerarako (32 pinu hautsita). 41,65 zentimetroko 
batez-besteko diametroa eta kalitate oneko pinua baina oso ona izatera iritsi 
gabe tontorreko pinuek haizea dela eta dauzkaten adarrengatik eta 40 urteak 
gaindituta  izateagatik.  559,86  m3  orotara,  oholetarako  balio  dutenak  eta 
laukituta 368,82 m3 (72,13 €/m3), eta oholetarako balio dutenak laukituta eta 
azala kenduta 335,37 m3 (79,32 €/m3).

Salmenta prezioa: 27.267,03 €

2006. urtean Hiru Mugata

175 pinu oholetarako eta 24 papelerarako (18 pinu hautsita). 46,63 zentimetroko 
batez-besteko diametroa eta kalitate onekoa. 329,02 m3 orotara, oholetarako 
balio  dutenak  eta  laukituta  224,82  m3  (87,16  €/m3),  eta  oholetarako  balio 
dutenak laukituta eta azala kenduta 204,36 m3 (95,85 €/m3).

Salmenta prezioa: 19.872,45 €

2007. urtean Tellerialde

134  pinu  oholetarako  eta  bakarra  papelerarako.  49,37  zentimetroko  batez-
besteko  diametroa  eta  kalitate  oso  onekoa,  bikaina  izateko  dentsitate  baxu 
xamarra zeukalarik. 289,63 m3 orotara, oholetarako balio dutenak eta laukituta 
203,45  m3  (85,65  €/m3),  eta  oholetarako  balio  dutenak  laukituta  eta  azala 
kenduta 184,99 m3 (94,21 €/m3).

Salmenta prezioa: 17.580,65 €

2009. urtean Andramaiztegi

253  pinu  oholetarako  eta  4  papelerarako.  Izugarrizko  pinua,  batez  beste 
zuhaitzeko 2,6 m3 eta 53 zentimetroko batez-besteko diametroa eta bikaina, 
adarrik  gabe eta dentsitate  egokikoa.  658,616 m3 orotara,  oholetarako balio 
dutenak eta laukituta 469,87 m3 (76,31 €/m3), eta oholetarako balio dutenak 
laukituta eta azala kenduta 184,99 m3 (83,93 €/m3).

Salmenta prezioa: 36.115,27 €

2005etik gaur arte botatako pinudien balioa: 100.835,4 €
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Basogintza sektorearen egoeran azaltzen den prezio jaitsiera nabarmen ikusten 
da  hemen  ere.  Izan  ere  ez  da  gordetzen  kalitatea  eta  prezioaren  arteko 
proportzionaltasunik.  Prezio  jaitsierek  maila  ertaineko  eta  txarreko  pinudiei 
eragin die gehien.
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1.9.- Gaur egungo egoeraren balorazioa

Baserri txikia eta dibertsifikatua. Etxeko ekoizpena oso gutxi aldatu da azkeneko 
40  urteetan:  8  esne  behi,  euren  txekorrak  gizendu,  baratza,  8ha  baso,  eta 
oiloak, oilaskoak, fruta-arbolak… Gaur egunera egokitzapena derrigorrezkoa da 
lan  baldintza  eta  errentagarritasunari  dagokionez,  beti  ere  bere  txikitasuna, 
dibertsitatea eta ikuspegi soziala mantenduaz. Ekoizpenen kalitatea objetiboki 
oso ona, baina beti dago zer hobetua. 

Lursailak  oso  malkartsuak,  makinak  sartzeko  zailtasunekin  esku  lan  handia 
eskatzen  dutenak.  Kokapena  ona  da  bai  komunikazioei  eta  zerbitzuei 
dagokienez, bai egutera delako eta bai lurrik gehienak etxetik gertu daudelako 
larratzea ahalbideratuz. Lurren kalitatea ona ez izan arren, ongarriketa egokiak 
eta klimatologiak lurraren emankortasuna bermatzen dute. 

Azpiegitura oso zaharkituak eta murritzak, azkenengo inbertsio garrantzitsuak 
orain dela 40 urte egin zirelako. Azpiegitura murritzak ere esku lana ugaritzen 
dute.  Makinaria  eta  oso  ondo  zainduta  badaude  ere  derrigorrean  aldatu 
beharrekoak  dira.  Baserriaren  ekoizpenaren  tamainak  egin  daitezkeen 
inbertsioak mugatzen ditu. Ikuilua egoki egitea oso garrantzitsua da, gastuaren, 
norberaren erosotasunaren eta abereen erosotasunaren arteko oreka aurkituz. 
Ikuilu ereduak, beharrezkoa den makinaria ere baldintzatzen du.

Salmenta bide ofizialek baserri  hauen errentagarritasuna asko murriztu  dute. 
Abeltzaintza intentsifikatuz ekoizpena handitu edo ekoiztutakoari balio erantsia 
aurkitu  behar  zaio.  Ideologiaz  ordea  intentsifikazio-industrializazioaren 
aurkakoak  gara,  eta  gure  baserriak  ez  ditu  nekazaritza  industriala  egiteko 
baldintzak  betetzen:  ekoizpena  handitzeko  modu  bakarra  gehiengo 
dibertsifikatzea  dela  ikusten  dugu,  ekoizpen  ezberdinen  arteko  sinergietan 
sakonduz. 

Egungo ekoizpen eredua, ekologiko zigiluarekin ekoizteko Europako araudiak 
zehazten  dituen  834/2007  eta  889/2008  legedietatik  oso  gertu  dagoela  eta 
kalitate goreneko produktuak lortzen dituenaren jakitun, ekoizpeneko sinergiak 
hobetzen  ere  saiatu  nahi  da:  basoa-behiak,  behiak-txekorrak,  abereak-
belardiak-baratza, gatzura-txerriak.

Errentagarritasunaren  gakoa,  ekoizpenaren  efizientzia  eta  produktuaren 
kalitateari  behar  duen  balioa  ematea  dira.  Haragi  ekoizpenean  salmenta 
zuzenarekin  lortu  ditugun  emaitza  honek,  beste  ekoizpenekin  ere  bide  hori 
lantzera animatzen gaitu (adb. esnea Kaiku-ri entregatu beharrean eraldaketa 
eta salmenta zuzena). Komunikazio egokiak eta inguruan bizi den jende kopuru 
handia,  abantaila  garrantzitsua  dira  salmenta  zuzena  lantzeko.  Gurasoen 
adinak,  eta  helburu  daukagun  bizi  kalitate  mailak  esku  lana  murriztera  ere 
behartzen gaitu. 
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Salmentari  dagokionez,  esnearen  kasuan,  urtean  55.000  litro  inguru  saltzen 
ditugu,  baina  salmenta  modua  aldatu  behar  da  lana  ordaindu  nahi  bada. 
Aukeretako  bat  makina  expendedora  baten  bidez  saltzea  litzateke.  Gehiena 
salduko genuke modu honetan (40.000-50.000 litro) dauzkagun datuen arabera. 
Antzeko 3 adibide daude Gipuzkoan, 4 Araban eta 2 Nafarroan: beraiekin hitz-
egin  dugu  kokapenak  salmentan  daukan  eraginari  buruz,  kantitateei  eta 
prezioari  buruz… Esku  artean  dauden  datuen  arabera,  3.000-4.000  biztanle 
inguruko herrixka bateko plaza nahikoa litzateke, 1€/litroko prezioan, egunean 
150  litro  esne  pasteurizatu  (5-6  eguneko  iraupenarekin)  saltzeko. 
Gainerakoarekin gazta egin daiteke. Esnearen salmenta prezioa 1€/litroko kasu 
honetan  ere.  Gazta,  barazkiekin  batera  salduko  genuke  udarako  azoka 
berezietan. Ez dira esnea zuzenean saltzeko beste bideak erabat baztertzen, 
eta  proiektuan  aukera  guztiak  sakon  aztertuko  dira  euren  abantaila  eta 
eragozpenekin. 

Haragiari  dagokionean,  urtean  8  txekor  eta  behi  bat  inguru  hiltzen  ditugu, 
denera 2.500-3.000 kg kanal inguru. Zestoako Urkaiko hiltegian hil, eta bertan 
xerratu eta parte guztiekin osatutako 5 kg-ko poltsetan jartzen da airerik gabe. 
Auto-hozkailuan hartu eta errepartoan kontsumitzaileei banatzen zaie kg-ko 12 
€-tan txekorren kasuan eta 10 €-tan behi  zaharrarena.  Dagoeneko egindako 
proben emaitza oso pozgarria izan da, batez ere bezeroen erantzun onagatik. 
Bezeroak  gune  eta  perfil  ezberdinekoak  dira:  Bilbo  inguruan,  Lizarraldean, 
Iruñan,  Donostian,  eta  azkenik  geure  baserri  inguruan  dauzkagun  lagun  eta 
bezeroak. Denei eutsi behar bazaie ere gertuenekoa indartu nahi dugu, nahiz 
eta momentuz ahoz-ahokoarekin nahikoa izan den bezeroz osatzeko. 
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2.- HELBURUA

GURE  BASERRIA  BIZIBERRITZEN:  gure  baserrian  daukagunetik  abiatuta 
etorkizunerako prestatu bere izaera mantenduz eta merezi duen balioa emanez.

Horretarako, gaur egungo sistemaren deskribapena eta azterketa sakona egin 
behar  dira.  Errentagarritasunaren  gakoa,  ekoizpenaren  efizientzia  eta 
produktuaren kalitateari behar duen balioa ematea  dira. Hiru urteko epean, bi 
lanpostu ordaintzeko adinako errentagarritasuna nahi da, gutxienez 50.000 €.

Proiektuaren helburuak, bizitza kalitatea hobetzea, belaunaldi erreleboa erabat 
gauzatzea,  ekologikora konbertsioa,  instalakuntza eta makinariaren berritzea, 
lursailen  egokitzea,  ekoizpenaren  dibertsifikazioa,  eraldaketa  eta  salmenta 
zuzena lantzea dira.

Salmentari dagokionez, esnearen kasuan, helburua esne litro bakoitzari 0,70 € 
garbi  ateratzea  da.  Haragiari  dagokionean,  helburu  nagusia  ekoizpen  guztia 
zuzenean saltzea eta bezeroak fidelizatzea da.

Azpiegiturei dagokienez lan baldintzak hobetzearen eta ikuspegi ekonomikoaren 
arteko oreka aurkitzea da helburu. 

Sistema osoa teknikoki egingarria, ekonomikoki bideragarria eta pertsonalki bizi 
kalitate egokia eskaintzen duena izan behar da.
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3.- METODOLOGIA

Proiektua garatzeko metodologia baserriaren gaur egungo egoeraren azterketa 
eta  hausnarketa  burutzetik  abiatzen  da.  Horretarako  informazio  bilketa, 
kontrastea,  antolaketa  eta  azkenik  hausnarketa  burutzen  da.  Etorkizunerako 
helburuak markatu ostean, aukera ezberdinak aurkezten dira euren abantaila 
eta alde txarrak baloratuz: alternatiba bat aukeratu eta garatu egiten da, azkenik 
markatutako  helburuak  betetzen  diren  edo  ez  neurtuz.  Aipatzekoa  da,  10 
urteetan nekazari  kooperatiba batean eta sindikatuan lan egin izanak gureaz 
gain  beste  baserri  asko  ondo  ezagutzea  ahalbideratu  didala.  Elkarte 
ezberdinetako  teknikariekin  ere  harreman  sakonak  egin  ditut,  jardunaldi  eta 
mintegi ezberdinetan parte hartu eta batez ere baserriak ikustera Euskal Herriko 
herrialde  guztietara,  Austriara,  Suitzara,  Italiako  Alpeetara,  Frantziako  Jura 
eskualdera,  Hungariara  eta  Iberiar  penintsulako  iparraldera  egindako 
ateraldietan ere esperientzia asko ikusi eta jaso ditut azkeneko urteetan.

Lan honek ekoizpen sistema dibertsifikatua (esne behiak, haragitako txekorrak, 
basoa,  baratza...),  lurra  eta  ongarriketa,  maneiua,  elikadura,  beharrezko 
azpiegitura berrien proiektuak, komertzializazioa, etab. lantzen dituenez atalez 
atal aurkeztuko dira erabilitako lan metodologiaren ildo nagusiak:

1. atala: gaur egungo baserriaren egoeraren azterketa eta hausnarketa: 

Atal oso garrantzitsua eta proiektu honetan zehar egiten den ibilbidea ulertzeko 
ezinbestekoa. Kokapenaren eta baserriaren deskribapenetik abiatuz, lurren eta 
klimaren sailkapena egiten da horretarako zehaztuta dauden sistemen bidez: 
lurren kasuan FAO-UNESCO, USDA eta mapa agrologikoen sailkapenak egiten 
dira,  informazioa  Foru  Aldundiaren  ikerketa,  etxeko  lurren  azterketa  eta 
bestelako argitalpenekin osatuz. Edafologia jakintza esparrutzat duten NUP-eko 
irakasleekin  ere  4  elkarrizketa  sakon  eduki  ditut  informazioa  kontrastatuz. 
Klimari dagokionez, inguruko estazio meteorologikoetako datuak eta bibliografia 
erabili dira ondoren Papadakis eta beste sistema batzuen araberako sailkapena 
egiteko.  Klimak  belar  ekoizpenean  dauka  eragina  aztertzeko  Goimen Landa 
Garapenerako  Elkarteak  eta  Neiker  Ikerketa  Zentroak  egindako  “Goierriko 
belardien kudeaketarako gidaliburua” erabili da.

Ondoren baserriko lursailen inguruko azterketa egin da lau taldetan banatuta: 
baso lurrak, baso-larreak, belardiak eta baratze-frutarbolak. Lursailen kokapena, 
malda,  erabilera,  azpiegiturak  etab.  aztertzeko  Sig-pac  sistema  erabili  da 
lursailen ezagutzak ematen duen jakinduriaz osatuta. Bertan, dauden laboreez 
gain  landareri,  ugaztun,  hegazti,  narrasti  eta  anfibio  espezieak  sailkatu  dira 
sailkapen  liburuen,  NUP-eko  botanika  eta  EHUko  zoologia  eta  ekologia 
irakasleen  laguntzaz.  Horretarako  egun  osoko  hiru  txango  egin  dira  etxeko 
lursailetan irakasle eta liburuen laguntzarekin. 

Abereen elikadura aztertzeko etxeko razioak neurtu dira urtebetez, eta pentsu 
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analisiekin,  bibliografia  espezializatuarekin,  eta  Lurgintza  Kooperatibako 
programa  informatikoekin  osatu  da  informazioa.  Esfortzu  berezia  egin  da 
larratze  sistemak  aztertzen  gure  etxean  daukan  garrantziagatik,  Frantzian 
egindako,  eta  “Biharko  Lurraren  Elkartea”  bidez  zabaldutako  ikerketa  eta 
sistemak  erabiliz.  Belar  ondua  zein  siloa  egiteko  prozesuak  eta  kalitatea 
hobetzeko  egin  beharrekoak  ere  sakon  aztertu  dira  NUPeko  proiektuak,  eta 
Neiker  Ikerketa  Zentroak  Gipuzkoako  belar  analisiekin  egindako  azterketak 
baliatuz.  Azkenik  maneiu  orokorra  aztertzeko  etxeko  praktikak,  beste 
baserrietan  ikusitakoa  eta  baserritarrekin  hitz-egindakoa,  eta  bibliografia 
ezberdinak dioena alderatu dira. 

Esnea, haragia eta egurraren ekoizpena eta salmenta aztertu dira bakoitza bere 
aldetik.  Estatistika  iturri  ezberdinak  erabiliz  sektore  bakoitzaren  egoeraren 
diagnosia egin da, ondoren gure etxeko datuekin, produktuaren berezitasunekin 
eta salmenta moldeekin osatzeko. Honetarako ere, sektore bakoitzeko hainbat 
elkarte, enpresa, erakunde eta ikerketa ezberdinen datuak erabili dira.

4. atala: aukera ezberdinen azterketa.

2. eta 3. atala hurrenez hurren helburuak eta metodologiari eskaini ondoren, 4.  
atalean  etorkizunerako  aukera  ezberdinak  aztertu  dira,  bakoitzaren 
deskribapena, alde onak eta alde txarrak nabarmenduz.

Ekoizpen sistemak aztertzeko araudi ezberdinen azterketa izan da lan nagusia, 
honek  ekoizpena  nola  baldintza  dezakeen  eta  ze  salmenta  aukera  ematen 
dituen  begiratuz.  Eusko  Labelaren  kasuan  dagoeneko  ezagutzen  dugu 
baserrian hala egiten dugulako, eta ekologikoari dagokionean Euskal Autonomia 
Erkidegoan behi  esnea ekologikoan ekoizten duten baserritar  guztien etxean 
egon naiz, heurekin hitz-egin eta azpiegiturak zein maneiua ikusteko.

Egin nahi den maneiuarekin zuzenean lotuta dago ikuilu eta almaizen eredua. 
Horretarako ikuilu ezberdinak ikusten egon naiz Gipuzkoan zehar, denera hamar 
ikuilutik gora. Ikuiluak ikusterakoan bertako baserritarrarekin hitz egiten nuen, 
zer mantenduko lukeen edo zer aldatu, abantailak-desabantailak,  estabulazio 
eta  jezteko  sistemak,  forrajea  gordetzeko  modua,  minda  edo  konposta... 
Aipatzekoa da belarra lehortzeko sistemak ikusten ere egon naizela Frantziako 
lau ikuilutan, eta Laborantza Ganbarak antolatutako belarra lehortzeko sistemei 
buruzko  jardunaldian  parte  hartu  nuela,  nahiz  bukaeran  ez  egitea  erabaki. 
Aukera ezberdinen kokapena, diseinua eta planoak egiteko Autocad programa 
erabili  dut.  Bakoitzaren  kostuak  kalkulatzeko  Foru  Aldundiak  argitaratutako 
moduluak eta eraikuntza enpresa ezagun baten iritziak hartu dira kontuan.

Esne salmenta aztertzeko “Vending” makina aztertu da lehenengo. Horretarako, 
Altsasun,  Elizondon,  Gasteizen,  Ordizian,  Lazkaon,  Tolosan,  Donostian, 
Oiartzunen,  Errenterian  eta  Usurbilen  makina  jarri  duten  10  baserritarrekin 
elkarrizketak  mantendu  dira  aurrez  aurre,  eta  makinak  saltzen  dituzten  bi 
enpresetako komertzialekin ere egon naiz. Era berean, Atarrabian 2009ko urrian 
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esne makinei buruz antolatutako jardunaldietan parte hartu dut, baita Gipuzkoan 
baserritarren artean gai hau aztertzeko egin diren hainbat bileretan ere.

Esne pasteurizatu  enboltsatua eta  gazta  egiteko aukerari  dagokionez,  modu 
honetan  dabilen  baserritar  batengana  joan  nintzen  Errigoitira  (Bizkaia).  Egin 
beharreko inbertsioak,  salmenta,  etab.  aztertu  ondoren gazta egiteko probak 
egiten  aritu  gara  2009ko  udazkenean  Aretxabaletako  artzain  baten 
gaztandegian: gazta freskoa, pasta biguneko Kamenbert erakoa eta Kabrales 
erakoa, pasta gogorreko Parmesano eta Komte erakoa, eta Idiazabal moduan 
egindako gaztekin egin dugu proba. 

Esne  pasteurizatu  enboltsatuaren  eta  jogurt-aren  aukera  eginda  etorri  zait. 
Gipuzkoan ni hasi arte esnetan ekologikoan ari ziren bi baserritarrak elkartu egin 
baitira salmenta elkarrekin egiteko. Biek aurretik zekarten salmenta zuzenaren 
kultura, eta heurekin hainbat elkarrizketa eduki ostean ate guztiak ireki dizkidate 
elkarrekin hasteko. 

Dibertsifikazio  aukerak  lantzeko,  aukera  batzuetan  Kalitatea  Fundazioak 
argitaratutako fitxak erabili  dira, beharrezko inbertsioa, lan orduak eta etekina 
kalkulatzeko: basa-txerriak,oilo arrautzak eta Tolosako babarruna modu honetan 
kalkulatu  dira,  Eusko  Labelaren  datuekin  eta  baserritar  nahiz  teknikoekin 
edukitako aurrez aurreko elkarrizketekin osatuta. Esnetarako edo haragitarako 
ahuntzak aztertzeko ahuntzak dauzkaten 6 baserritarrekin egon naiz: hauetatik 
bi esnetarako eta ahuntzak jarduera nagusia izanik, eta beste lau ahuntz talde 
murritzekin  bazterrak  garbitzeko  eta  jarduera  nagusia  behiena  zutelarik. 
Baserriko  ogi  ekologikoaren  gaia  2007an  Ezkio-Itsason  ogia  egiten  ikasteko 
egindako  kurtsoan  hasi  zen.  Ogia  jarduera  osagarri  bezala  daukaten  bost 
baserritarri  egin diet bisita, labeak ikusi, eta inbertsioei, lanari,  salmentari  eta 
etekinari buruz hitz-egiteko. Baserrian hezkuntza proiektu bat garatzeko aukera 
ere horretarako antolatuta dauden baserri talde baten gonbitearekin hasi zen. 
Hutsunea  ikusten  dut  maila  ertain-altuko  eskaintza  didaktikoan  eta  gure 
baserriak hori eskaintzeko baldintzak betetzen ditu. Adin bakoitzeko kurrikulum-
ak begiratu ditut zer erakutsi daitekeen aztertzeko.

5. atala: alternatibaren aukeraketa.

Atal  honetan  ekoizpen  sistema,  ikuilu  eredua,  esnea  saltzeko  modua  eta 
dibertsifikatzeko  bidea  aukeratu  dira.  Horretarako,  neure  esperientzia  eta 
gogoa, egin beharreko inbertsioa, esku lan beharra, salmenta eta aurreikusitako 
etekina hartu dira kontuan. Oso garrantzitsua izan da baita ere atal ezberdinen 
arteko osagarritasuna kontuan hartzea. 

6.  atala: transizioa: alternatibaren garapena.

Trantsizioan aldaketa nagusienetakoa azpiegituretan dator.  Ikuilua aztertzeko, 
obrari dagozkion bi aurrekontu eskatu dira: EFZ (Lazkao) eta Albitxu eraikuntzak 
(Beasain).  Jezteko azpiegiturarentzat hiru aurrekontu: Seikin-Westfalia (Irura), 
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Txokoeder-DeLaval  (Aia),  eta  Berri-Fulwood  (Alegia).  Ikuilu  barruko 
materialentzat bi aurrekontu: Azkue (Zarautz) eta Gurdi kooperatiba (Anoeta). 
Makinariari  dagokionez  bi  aurrekontu:  Egimendi  (Irura)  eta  Talleres  Berri 
(Alegia).  Lursailetako  azpiegiturak  egiteko  berriz  Gainera  enpresarekin 
(Olaberria) hitz-egin da. 

Antolaketa  orokorrari  dagokionean  lurren  ongarriketa  antolatzeko  simaur  eta 
kareztatze plangintza burutu da hurrengo 5 urteetarako. Horretarako minda eta 
simaur analisiez gain lursail bakoitzaren analisiak egin dira eta ondoren Neiker 
Ikerketa Zentroaren eta Goierriko Landa Garapen Elkarteak ongarriketari buruz 
argitaratutako  azterketetan  oinarritu  naiz  hau  burutzeko.  Larratze  sisteman, 
belar  onduarekin  eta  belar  siloarekin  lehenengo  atalean  ondorioztatutakoa 
aplikatu  da,  eta  behien  elikaduran  razio  orekatuak  lortzeko  lehengaien 
analisiekin  eta  Lurgintza  kooperatibaren  razioak  kalkulatzeko  programarekin 
egin  dira  udarako eta  negurako razioak.  Basoari  dagokionean ere,  hurrengo 
bost urteetako lan plangintza landu da baso bakoitzaren adina, espeziea etab. 
kontuan hartuta.  Dibertsifikazioa berriz  2012tik  aurrera landuko da,  esne eta 
haragi  ekoizpenaren  salmenta  finkatu  ondoren.  Horretarako  esperientzia 
propioa, ekologikoko araudia eta baserritar ezberdinekin izandako elkarrizketak 
izan dira oinarri.

Ekoizpenaren eraldaketa eta salmentari dagokionez, nik haragi salmentarekin 
eta  beste  biek  esne  salmentarekin  daukaten  esperientziaz  gain,  merkatu 
azterketa  bat  ere  egin  da.  Jogurtari  dagokionez  hiru  ikastetxeekin  (Ibarra, 
Ordizia eta Beasain) eta euskara ikasteko barnetegi batekin (Lazkao) jarri gara 
harremanetan eta erantzun baikorra izan dugu. Ondoren marketin estrategia, 
prezio  politika  eta  marka  irudia  landu  dira  antzeko  produktuen  prezioak  eta 
estrategiak analizatu eta konparatuz. 

Bideragarritasun  azterketa  ekonomikoa  egiteko  Bultz-Lan  Consulting 
enpresaren “Enpresak sortzea eta bultzatzea” eta Gestiona XXIen “Creación y 
consolidación de empresas” kurtsoak baliatu ditut. Horrez gain. Lurgintza gestio 
kooperatibak erabiltzen duen metodologia ere aplikatu dut bertako tekniko baten 
laguntzarekin.  Azkenean  kronogramarekin  hurrengo  urteetako  pausurik 
garrantzitsuenen kronologia zehaztu da.

7.    Anexoak:

Anexo  Ia  egiteko  EHNELUR Zerbitzu  Kooperatibaren  ereduak  eta  programa 
informatikoak  baliatu  ditut  teknikari  baten  laguntzarekin.  II.  Anexoa  egiteko 
Lurgintza Kooperatibaren ereduak erabili ditut. Anexo III Autocad programarekin 
egin da, eta Anexo IV berriz Fraisoro eta Neikerren egindako analisiekin eta 6. 
atalerako eskatutako aurrekontuekin osatu da.
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4.- AUKERA EZBERDINEN AZTERKETA

4.1.- Ekoizpen sistema: ekologikoa, Eusko Labela edo arrunta 

73

Ekologikoa
Ekologikoaren deskribapena: urte askoan 2092/91 araudiarekin funtzionatu 
ondoren 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera 834/2007 araudiarekin eta honen 
aplikazioarekin lan egiten da. 
Alde onak: ideologikoki eta etxean betidanik eduki dugun ekoizpen sistemari 
jarraiki  ekologikoa  da  gure  ekoizpenari  gehien  gerturatzen  zaion  sistema. 
Merkatuan  ere  ezberdintzeko  aukera  eskaintzen  du.   Esne  eta  haragi 
ekoizpenari dagokionez gutxi  garatutako sektorea da, eta denok ezagutzen 
dugu elkar.
Alde txarrak:  ekoizpen sisteman aldaketa handirik behar ez bada ere, erosi 
behar den guztiak ekologikoa izan behar duenez, pentsua tartean, ekoizpen 
kostuak  handitzen  ditu.  Kostu  horiek  salmenta  prezioari  eranstea  eta 
kontsumitzaileari zergatik den azaltzea ez da beti erreza izaten.

Eusko Labela
Eusko Labelaren deskribapena:  Euskal Autonomi Erkidegoan ekoiztutakoa 
izateaz gain, abereen kasuan elikadurari dagozkion muga batzuk eta batez 
ere  azken  produktuaren  ezaugarri  batzuk  bete  behar  dira.  Dagoeneko 
betetzen dugu. 
Alde  onak:  ez  dugu  inolako  aldaketarik  egin  behar,  eta  gure  ekoizpen 
sistemarekin ez digu murrizketarik suposatzen. Kontsumitzaileak marka eta 
kalitate  ziurtagiriekin  daukaten  nahasketarekin,  irudi  ona  dauka 
kontsumitzaileen artean.

Alde txarrak: haragi eta esnearen kasuan ezin da erabili  salmenta zuzena 
egiten denean. Haragia harakinari saldutakoan zigiluarekin saltzen da baina 
ez  paketeetan  egiten  dugunean.  Esnearen  kasuan  irizpideak  bete  arren 
industriak erabiltzen du eta ez digu balio erantsirik suposatzen.

Arruntaren deskribapena: legedi orokorra bete behar da bakarrik.
Alde  onak:  Ez  dago  mugarik  ekoizpenean  legeak  agintzen  duenetik 
haratago. Ez dago kontrol sistema espezifikorik, eta ondorioz burokrazia ere 
asko  murrizten  da.  Ekoizpen  sistemak  hau  da  ekoizpen  kostu  baxuenak 
ahalbideratzen dituena.
Alde  txarrak:  salmenta  zuzena  egin  ezean  ezinezkoa  da  balio  erantsia 
lortzea. Ekoizpen industrialarekin lehiatu behar da merkatuan, gure kasuan 
oso  kopuru  murritzeko  ekoizpenarekin.  Ez  dauka  zentzurik  gure  ekoizpen 
ereduarekin produktua ezberdintzeari uko egiteak.



4.2.- Ikuilua eta almaizena. 

4.2.1.- Estabulazio eta jezteko sistemak.
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Plaza fijoa eta jezteko sistema zuzena
Deskribapena: behiak aska aurrean egoten dira normalean katearekin lotuta 
(autokapturan ere bai). Ikuiluan daudenean lotuta daude beraz, eta jetzi ere 
bertan  egien  dira  aldamenetik  teterak  jarrita.  Jezteko  sistema  zuzenarekin 
esnea  zuzenean  tankera  joaten  da.  Azpian  koltxoneta  egon  daiteke,  edo 
lastoa,  karea,  txirbila  edo  garoa  erabili  azpiak  egiteko.  Hau  da  instalazio 
gutxien eskatzen duen sistema.
Alde onak: instalazio gutxien eskatzen duen sistema izaki, bera da merkeena 
ere. Horrez gain ikuiluaren tamaina ere asko murrizten da eta orokorrean ikuilu 
txikietara  egokien  moldatzen  den  sistema  izan  daiteke.  Behiekin  ere  tratu 
zuzena ahalbideratzen du, kontaktu fisikoa egunero dagoelako.
Alde  txarrak: barruan  daudenean,  azarotik  martxora,  ezin  dute  mugitu. 
Ekologiko legedian ez dago onartuta, Europako leku batzuetan salbuespenak 
ikusi  arren.  Jezterakoan  ostikadak  jasotzeko  edo  bestelako  istripuak 
edukitzeko arriskua handiagoa da. 

Estabulazio librea eta jezteko sala
Deskribapena: estabulazio  libreak  leku  handiagoa  behar  du  (ekologikoan 
6m2/behiko gutxienez) eta behiak ez dira lotzean. Harrapatu nahi izan ezkero 
jaten ari diren bitartean autokaptura ixten zaie. Jezteko, albora eramaten dira, 
eta  zu  70  zm-ko  fosa  batean  zaudela  jezten  dituzu.  Etzateko  kubikoloak 
jartzen dira normalean, banaka etzateko eta koltxoneta karearekin edo lastoa 
erabiltzen da.
Alde onak:  Behiak libre ibiltzeko aukera daukate. Jezteko ere erosoagoa da 
eta istripu arriskua ia erabat murrizten du. Normalean, esneak tankera egin 
beharreko bidea motzagoa da honek dauzkan garbitasun onurekin. 

Alde  txarrak: garestiagoa  izateaz  gain  askoz  leku  gehiago  eskatzen  du: 
bikoitza  baino  gehiago.  Behiekin  kontaktu  fisiko  gutxiago  dagoenez, 
dagoenetan arriskutsuagoa bilakatzen du. Zaila da behiak bereiztea eta tratu 
pertsonalizatua ematea hala behar dutenean. 



4.2.2.-  Forrajea:  belar  ondua,  belar  siloa  eta  arto  siloaren  aukerak  eta 
sistemak.
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Belar ondua
Deskribapena: ezinbesteko  aukera  behien  fisiologiara  hoberen  egokitzen 
dena  delako  berdearekin  batera.  Egiterakoan  klimatologiak  ematen  dituen 
arazoak gainditzeko lehortzeko sistema jarri daiteke. Teilatuaren beroarekin, 
gasolioarekin,  egurrarekin,...  funtziona  dezakete,  eta  bentiladorearekin 
botatzen da beroa, azpitik gora belarra zeharkatuz. Belarra,  zabaltzeko eta 
biltzeko makinariaz  gain  autokargadora  ere  eskatzen du.  Belarra  sartu  eta 
ateratzeko, eskuz, haizezko sistema batekin, zintarekin edo garabi motaren 
batekin egin dateke.
Alde onak:  lehortzeko sistemekin lortzen den belarraren kalitatea hobea da, 
eguzkiak horrenbeste erretzen ez duelako eta basurarekin ere bustitzen ez 
delako.  Eguraldiaren  baldintza  errazten  du,  eta  belar  onduak  esnean 
butirikoen presentziarekin egon daitezkeen arazoak murrizten ditu.
Alde txarrak: lekua behar du, eta aukeratutako sistemaren arabera garestia 
izan  daiteke  ikuilua  egiterakoan  planteatuta  merkeago  ateratzen  bada  ere. 
Makineria eskatzen du, eta belardian hezetasunaren %50 kentzea komeni da 
energia gastu altuak eta berotze arriskuak ekiditeko. Eguraldiarekin zeuden 
arazoak ere murriztu egin dira egun askotarako aurreikuspenak hobetu diren 
heinean.

Belar siloa
Deskribapena: lehen  kortean  belar  kolpe  handia  datorrenean  belarra 
kontserbatzeko modurik  erosoena.  Kalitate  onekoa izan ezkero oso egokia 
esne ekoizpenerako. Orain arte bola egiten dugu etxekonekoak makinekin lan 
egiten  dutelako.  Zangan  ere  egin  daiteke,  lekua  eta  autokargadora  eduki 
ezkero. Kasu honetan azukrea daukaten lehengaiak (pulpak edo azalak) edo 
kontserbanteak erabili daitezke siloaren kalitatea hobetzeko.  
Alde onak: bola oso praktikoa da mugitzeko, eta baita egiterakoan ere. Gure 
belar  kopuruarekin  autonomoa  izan  nahi  ezkero  ordea  zanja  da  sistema 
onena.  Ikerketek  kalitate  antzekoa  daukatela  badiote  ere,  zanjak  hobeto 
kontserbatzeko produktuak erabiltzea ahalbideratzen du.
Alde txarrak: bola besteek egin behar dutenez eurenganako menpekotasuna 
eta nahi denean egin ezina dakar. Zangan egiteak berriz, lan askoz gehiago 
eta  makinaria  beharra  dakar.  Kontuz  ibili  behar  da  bi  sistemetan  belarra 
lurrarekin ez nahasteko, esnean butirikoak eta behietan osasun arazoak ekar 
ditzakeelako.



4.2.3.- Minda edo konposta.
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Arto siloa
Deskribapena: ongarritu, lurra prestatu, erein, belarrak galdu, eta urri aldean 
biltzen da heldutasun egokira  iritsitakoan.  Ezinezkoa da gure tamainarekin 
dena  egiteko  makinaria  edukitzea  eta  etxekonekoek  bildu  beharko  lukete. 
Pentsuaren  ordezkoa  izan  daiteke  nahiz  eta  proteina  falta  izan,  eta 
hektareako  ekoizpena  oso  handia  da.  Urrian  biltzen  denetik  martxo  arte 
neguko laboreren bat egin daiteke: rai-grass, txerta eta oloa...
Alde onak: baserriaren autonomia izugarri hobetuko luke. Pentsu kontsumoa 
murriztuko litzateke, eta bai esnetarako eta bai gizenketarako ezaugarri onak 
dauzka. Gure kontsumorako nahikoa litzateke hektarea batekin.

Alde  txarrak: lur  egokia  eta  partzela  handia  eskatzen  du.  Ereiteko  eta 
biltzeko garaian arazoak egon daitezke eguraldiarekin. Kontsumoa gehienez 
egunean  250  kilokoa  izanda,  arazoak  egon  daitezke  siloa  ez  berotzeko 
beharrezkoa den abiaduran jateko.

Minda
Deskribapena: behien gorotz solido eta likidoak, parrilla baten bidez azpian 
edo aldamenean egoten den zulo batean pilatzen dira. Urarekin ere nahastu 
ohi  da,  eta  ondoren  zisternarekin  edo  lursailak  gertu  egon  ezkero  bonba 
batekin zabaltzen da. Udaberri eta udaran zabaltzea komeni da, eta traktore 
handi bat eta zisterna eskatzen du. Gure kasuan etxekonekoek egingo lukete. 
Elementuen edukiari dagokionez, 10.000 litro behi mindatan 15-30 kg N, 2,5-
10 kg P2O5 eta 40-60kg K2O daude.
Alde onak: praktikoa eta erraza lanerako. Leku malkartsuak ongarritzeko ere 
oso  egokia  lanari  dagokionez,  nahiz  eta  %25etik  gorako  aldapetan  ez 
gomendatu.  Udaran  botatzen  denez,  korte  tartean  botata  belar  ekoizpena 
izugarri laguntzen du eguraldiak laguntzen badio. Behiei azpiak egiteko lana 
erabat murrizten du. 
Alde  txarrak:  gehiegizko  aplikazioak  eragin  kaltegarriak  dauzka  bai 
ingurugirorako, bai lurrerako eta bai belar ekoizpenerako. Udaran zabaldu eta 
euririk egiten ez badu ere erre egiten du lurra.  Beharrezko fosa egitea eta 
aplikazioa ere garestiak dira. 



4.2.4.- Aukera ezberdinen kokapena, diseinua eta planoak. 

Lau  ikuilu  ereduren  planoak  egin  dira  distribuzio  eta  kokapenik  egokienak 
aurkitzeko. Lehenengo hirurek kokapen berria daukate, eta aukeran dagoena 
lursail malkartsua izanik, %30ekoa, ikuilu luzea eta estua egitera eta bi solairuen 
aukera planteatzera bultzatzen gaitu ahalik eta lur mugimendu gutxiena egiteko.

Laugarren aukeran 2.ikuilua eta almaizena bota eta berria egitea planteatzen 
da. Argi-indar kableak, ur zikin eta garbien arketak, herriko urak etab. dauzka 
gertuan, eta hauek asko baldintzatzen badute ere bertan beharko litzateke lur 
mugimendurik txikiena. 

Behin ikuiluak aukeratuta materialen inguruan ere badago zer hausnartua, hau 
aurrerago  egingo  bada  ere.  Estrukturarako  aukerak  ugariak  dira:  hormigoi 
aurrefabrikatua, burdin galbanizatua, altzairua, egur mazizoa, egur laminatua... 
Baita  teilatuarekin  ere:  teila,  agropanela,  uralita...  Hona  hemen  lau  aukera 
ezberdinen abantaila eta desabantailak:

1. Ikuilua

Estabulazio  librea  11  behirentzat,  3x1eko  jezteko  sala,  belarra  lehortzeko 
sistema 5,35x9,60x3,50 metrokoa eta esnetegia, pasteurizadora, enboltsadora, 
gaztandegia eta kamarekin. Bi solairutan banatzen da: goikoan biltegia, belarra 
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Konposta
Deskribapena: behien  simaurra  pilatu  egiten  da  karbonoa  duen  gairen 
batekin  nahastuta.  Urtean behin  edo bi  aldiz  nahastu  egiten  da usteltzeak 
ekiditeko.  Ondoren  bi  posibilitate  nagusi  daude:  bata  humifikazio  prozesua 
amaitzea,  horretarako beharrezkoak diren pilak  eginez,  eta bolteadorarekin 
nahastuz.  Bestea  simaur  freskoa  lursailetan  uztea  pilo  txikitan  ondoren 
zabaltzeko.  Lan  hauek  eskuz  edo  espartzidora  batekin  egin  daitezke. 
Aplikazioa  lehentasunez  udazkenean  egin  behar  da,  eta  geroz  eta  simaur 
freskoagoa izan udaberrira gerturatu. Elementuen edukiari dagokionez,10.000 
kg behi simaurreko 40kg N, 25kg P2O5 eta 55kg K2O daude.
Alde  onak: karbono  eta  nitrogeno  kopuruen  arteko  oreka  egokiagoa  da 
lurrerako. Simaurrak hartzen duen tenperatura medio higienizazioa gertatzen 
da, haziak eta gai patogenoak deuseztatuz. Askoz egokiagoa da baratzerako 
eta orokorrean lurraren estrukturarako. Haserako inbertsioa txikiagoa da, eta 
gure kasuan Landa Garapen Elkarteak baserritarren esku jartzen du konposta 
egiteko beharrezkoa den bolteadora. 
Alde txarrak: lan gehiago eskatzen du, izan ere simaurrak prozesu bat behar 
du zabaldu aurretik. Makinariari dagokionez, pala, espartzidora eta bolteadora 
beharrezkoak dira.  Traktorea sartzeko malkartsuegiak diren lurrak ezin dira 
ongarritu. Ekoizpenean daukan eragina ez da mindarena bezain bizkorra.



lehortzeko sistema eta esnetegia joango lirateke, denera 19,79x12,60 metroko 
dimentsioekin.  Beheko  solairuan  behiak,  jezteko  sala  eta  txahalak  joango 
lirateke  19,79x8,21  metroko  dimentsioekin.  Simaurtegiak  3x3,45x3  metroko 
dimentsioa izango luke eta arrobaderarekin funtzionatuko luke. Guztira 411,83 
m2 izango lituzke eta simaurtegia aparte.

Goiko solairua errepidearen altueran joango litzateke, errepidetik 2,50 metrotara 
hasita.  Beheko solairuak sarbide oso ona eduki  behar du eta %20tik gorako 
malda edukiko luke. Belarra lehortegian sartzeko haize bidezko sistema, zinta 
edo  garabia  behar  litzateke  gora  igotzeko.  Gero  behiei  ematea  errazena 
litzateke goitik behera delako. Tamaina ez da oso handia esnetegi osoa bertan 
joanda baina arazo batzuk ere baditu. Eskaatzeak 1,88 metro edukiko lituzke 
eta  aukeran  txiki  xamarra  da.  Beheko  solairuan ez  legoke tokirik  behientzat 
behar  diren  pentsuak  eta  lastoa  biltzeko:  goitik  bota  beharko  lirateke. 
Txahalentzako  tokia  ere  txikia  da,  5,75x2,90  m,  eta  hauen  jantokia  behien 
jezteko salatik bueltatzeko toki berean legoke: zikina da. 

Beheko  solairuan  derrigorrezkoa  da  zutabe  ilara  bat  sartzea  etzalekuen 
bukaeran, eta honek ere traba egiten du. Beheko solairua hain handia izateak 
desmonte  beharra  murriztuko  luke,  baina  hormigoietan  gastu  handia  egin 
beharko  litzateke:  goiko  solairua  eta  behekoa  bereizteko  162,5  m2 dituen 
hormigoizko  forjatua  egin  behar  da,  eta  beheko  solairua  lurrezko  paretatik 
isolatzeko 63,32 m2 dituen horma. 

Lehengo  ideia  ikuilua  horrela  egitea  bazen  ere  arazo  asko  eta  kostu  altua 
dauzka.
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33. irudia: 1. ikuiluaren ebakia. Planoak eskalan III. anexoan.

32. irudia: 1. ikuiluaren kokapena. Planoak eskalan III. anexoan.



2. Ikuilua

Estabulazio  librea  11  behirentzat,  4x1eko  jezteko  sala,  belarra  lehortzeko 
sistema 5,35x3,65x6,50 metrokoa eta esnetegia, pasteurizadora, enboltsadora, 
gaztandegia eta kamarak jartzeko aukerarekin. Bi solairutan banatzen da hau 
ere  baina  1.ikuiluari  buelta  emanda:  goikoan  behiak,  jezteko  sala  eta  esne 
tankea, txahalak, biltegia eta belarra lehortzeko sistema (bi solairutan), denera 
30x12  metroko  dimentsioekin.  Beheko  solairuan  biltegi  txiki  bat,  belarra 
lehortzeko sistemaren oinarria eta esnetegia joango lirateke 30x4,90 metroko 
dimentsioekin. Simaurtegiak 4x4x3,14 metroko dimentsioa izango luke, eta hau 
ere arrobaderarekin. Guztira 507 m2 izango lituzke eta simaurtegia aparte.

Goiko solairua errepidearen altueran joango litzateke, errepidetik 2,50 metrotara 
hasita. Ikuilu honekin lehengoak zeuzkan toki arazoak konponduko genituzke, 
baina  507m2 behi  kopuru  horrentzat  asko  izateaz  gain  kokapenarekin  ere 
arazoak emango lizkiguke sarbideak egiteko toki  faltagatik.  Beheko solairuko 
sarbideak ez luke lehenengo ikuiluan bezain ona izan behar, kamioiarekin joan 
beharrik ez leukakeelako. 

Belarra  lehortegian  ateratzeko  “polipasto”  moduko  garabia  behar  da,  eta 
kargatzerakoan  goiko  solairutik  behekora  erraz  botatzen  bada  ere,  goiko 
solairuan  haizezko  sistemarekin  edo  eskuz  bete  beharko  litzateke. 
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34. irudia: beheko solairuaren eta lehenengo solairuaren bistak. Planoak eskalan III. anexoan.



Txahalentzako tokia lehenengoan baino handiagoa bada ere, 7,35x2,40 m, justu 
xamarra izaten jarraitzen du. Biltegian eta esnetegian nahi adina leku geratzen 
da.

Beheko solairuan ez da derrigorrezkoa zutabe ilara bat sartzea, eta bi solairutan 
egiteagatik  hormigoietan  gastatu  beharrekoa ere  mantendu egiten  da ikuilua 
asko  hazi  arren:  goiko  solairua  eta  behekoa  bereizteko  147  m2 dituen 
hormigoizko  forjatua  egin  behar  da,  eta  beheko  solairua  lurrezko  paretatik 
isolatzeko 90 m2 dituen horma. Hala ere gehiegizko gastua da 500 m2-tik gorako 
ikuilua egitea.
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35. irudia: 2. ikuiluaren kokapena. Planoak eskalan III. anexoan.
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36. irudia: 2. ikuiluaren ebakia. Planoak eskalan III. anexoan.

37. irudia: ikuiluaren eta beheko solairuaren bistak. Planoak eskalan III. anexoan..



3. Ikuilua

Bigarren ikuiluaren ideia berarekin baina lau metro motzagoa: goiko solairuak 
26x12  metroko  dimentsioa  dauka.  Horrez  gain,  bigarrenarekin  ezberdintasun 
nagusiak, behien pasillo handiagoa lau metrorekin, belarra lehortzeko sistema 
handiagoa 4,90x6,35x7 metrokoa, aprobetxamendu hobea eta biltegi txikiagoa 
edukitzea  dira.  Altueran  ordea  handiagoa  izango  litzateke,  goiko  solairuaren 
bazterretan 4,50 metroko altuerarekin,  eta simaurtegia ere handiagoa izango 
litzateke 4,90x4,85x3,14 metroko dimentsioarekin, eta hau ere arrobaderarekin. 
Beheko  solairuan,  belarra  lehortzeko  sistema  eta  esnetegia  bakarrik  joango 
lirateke 26x4,90 metroko dimentsioekin. Guztira 439,4 m2 izango lituzke bigarren 
ikuiluak baino 67,6 m2 gutxiago.

Beste  aldaketa  kokapenean  dago:  errepidetik  sei  metro  urrunduta,  eta  0,76 
metroko  sakoneran.  Ikuilua  motzagoa  ere  badenez,  kokapena  egokiago 
gelditzen da sarbideen aldetik. Txahalentzako tokia ere lehenengoarena baino 
erosoagoa da,  9,85x2,60 metrorekin.  Beheko solairuan makinaria  gordetzeko 
lekua geratu daiteke esnetegia txikiagoa egin ezkero. 

Goiko  solairua  eta  behekoa bereizteko 127,4  m2 dituen hormigoizko forjatua 
egin behar da, eta beheko solairua lurrezko paretatik isolatzeko 78 m2 dituen 
horma, aurrekoarenak baino gutxiago.
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38. irudia: 3. ikuiluaren kokapena. Planoak eskalan III. anexoan.

39. irudia: 3. ikuiluaren ebakia. Planoak eskalan III. anexoan.



4.Ikuilua

Aurreko ikuiluetatik aldaketa sakonak dauzka honek. Aldaketa hauen iturburua 
kokapenaren aldaketan dago, ikuilu zaharra eta almaizena bota eta berria egitea 
planteatzen delako. Argi-indar kableak, ur zikin eta garbien arketak, herriko urak 
etab. dauzka gertuan, eta hauek asko baldintzatzen badute ere bertan beharko 
litzateke lur mugimendurik txikiena. Argi-indarra lurperatu edo isolatu eta euri-
uren arketa lekuz mugitu beharko litzateke.

Bi solairutan banatzen da: goran almaizena eta beheran ikuilua joango lirateke. 
Ikuiluan estabulazio librea 11 behirentzat parrillarekin, 4x1eko jezteko sala eta 
tankea. Mindarentzat 3,1x14x2 metroko zuloa, urte guztiko mindak gordetzeko 
adinakoa eta zirkuitu batekin, irabiatzaile batekin eragin ahal izateko. Bestalde, 
txahal jaio berrientzat 4,5x1 metro, eta txekorrentzat 9,2x4,50 metro eta nahi 
dutenean kanpora ateratzeko aukerarekin. Kasu honetan simaurrak 0,80 metro 
zabaleko kanal batera biltzen dira, isuriak minden zulora joaten dira eta simaur 
lehorra, lastoarekin nahasian, simaurtegira moldatutako segadora baten bidez. 
Simaurtegiaren dimentsioak 2x5x2 metrokoak dira.  Ikuiluak orotara 256,9  m2 
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40. irudia: ikuiluaren eta beheko solairuaren bistak. Planoak eskalan III. anexoan..



izango lituzke. Gaur egun lurra eusten duen horma mantentzen ahaleginduko 
ginateke  zutabe  ilara  bat  jarriz.  Zutabe  ilara  honetaz  gain  beste  hiru  ilara 
beharko lirateke, denera 20 zutabe. Sarbiderako ere, gaur egungoa mantenduko 
litzateke 2,5 metro inguru zabalduta.

Goiko solairua errepidearen altueran joango litzateke, eta 218,73 m2 dituen lauki 
itxurako  almaizen  bat  joango  litzateke  batere  zutaberik  gabe,  25  m2 dituen 
terraza batekin  batera.  Almaizenean,  makinaria  eta forraje  guztia  gordetzeaz 
gain nahi adinako lekua geratzen da baratzerako herramientak, errepartorako 
furgoneta etab. gordetzeko ere balioko luke. Baztar batean jarritako zulo batekin 
bi solairuak komunikatuko dira garabia erabiliz. Guztira 475,63 m2 izango lituzke 
eraikin berriak.

Ikuiluaren  aldamenean  bi  tolba  txiki  joango  dira,  6.000  kilogramokoak,  bata 
behientzako eta bestea txekorrentzako. Tolba hauek goiko errepidetik kargatuko 
dira, eta pentsua ganaduaren komedero aurrean hustuko da hodi baten bidez.

86

41. irudia: 4. ikuluaren kokapena. Planoak eskalan III. Anexoan.
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42. irudia: 4. ikuiluaren beheko solairuaren (behitegia) goiko  
bista. Planoak eskalan III. anexoan.

43.  irudia:  4.  ikuiluaren  A-A  ebakia.  
Planoak eskalan III. anexoan.

44.  irudia:  4.  ikuiluaren  B-B  ebakia.  
Planoak eskalan III. anexoan

45.  irudia:  4.  ikuiluaren  lehenengo  solairuaren  
(almaizena) goiko bista. Planoak eskalan III. anexoan.



4.3.- Esne salmenta:
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AUKERA: 4.3.1.- Vending makina

DESKRIBAPENA:

2008an jartzen hasi zirenetik momentuan 8 makina daude jarrita (1 Goierrin) 
eta beste 11 eskaera daude eginda (2 Goierrin). Bizkaian beste 20 jartzeko 
proiektua  dago,  Araban  5  jarrita  daude  eta  Nafarroan  2  makina  daude 
baserritarrek jarrita. Sektorez kanpoko jendea ere hasi da makinak jartzen.

Goierrin  jarrita  dagoen makina bakarra Ordizian dago (10.000 biztanle)  eta 
egunean  300-400  litro  saltzen  ditu.  Litroa  1  €an  saltzen  da,  eta  makinak 
mezuak  bidaltzen  dizkizu  mobilera  60  litro  baino  gutxiago  geratzen  diren 
momentutik aurrera. Orduan makina kargatzera joan behar da berriz. 

15.000 €-tik 30.000 € bitartera doa makina hauen salneurria, tamainaren eta 
gehigarrien  arabera:  150  litroko  kapazitatetik  600  litrorarte,  garbiketa 
automatikoa edo ez, botileroa bai  edo ez, kaseta bai edo ez…Horrez gain, 
pasteurizadora eta esnea garraiatzeko eta esnea garraiatzeko kotxe isotermoa 
beharrezkoak dira. 

ALDE ONAK:

Ez  da  errepartorik  egin  behar  esnea  puntu  bakarrean  utzi  behar  baita. 
Boltsaratzeko lanik ez dago, eta ontzia aparte kobratzen da. Botilak berrerabili  
egiten  direnez,  ikuspegi  ekologikotik  ere  zuzena da.  Kontsumitzailearentzat 
erosoa  da  24  orduz  dagoelako  zerbitzua,  eta  perfil  ezberdinetako 
kontsumitzaileetara iristea ahalbideratzen du. 

ALDE TXARRAK:

Ekoizpenaren  gora-beherak  eta  kontsumoaren  gora-beherak  esne 
soberakinarekin  zerbait  egitea  eskatzen  du,  adibidez  gazta.  Haserako 
inbertsioa handi xamarra da, eta esne soberakinari irtenbidea bilatu ezkero are 
handiagoa.  Gainerako  makinetan  prezioa   1  €/litroko  izanda  zaila  da 
garestiago  saltzea  “ekologikoa”  izateagatik,  edo  ezberdintasunak 
kontsumitzaileei esplikatzea. 
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AUKERA: 4.3.2.- Esne pasteurizatu boltsaratua + gazta

DESKRIBAPENA:

Esnetegia  ikuiluaren  behealdean  jarriko  litzateke,  80  m2  inguru  beharko 
genituzkeelarik.  Pasteurizadora,  enboltsadora,  gaztandegia,  hozkailuak, 
kamerak... dena etxean bertan edukiko genuke. Inbertsioa 50.000 € ingurukoa 
litzateke. Horrez gain errepartorako autoa ere erosi beharko genuke. 

Esne  gehiena  poltsetan  saltzea  litzake  asmoa  1,10  €/litroko  prezioan: 
astelehen goizean (4 jetzaldi) eta ostegun goizean (4 jetzaldi) egingo litzateke 
goierrialdeko errepartoa. Astearte goizean (2 jetzaldi)  eta ostiral  goizean (2 
jetzaldi) egingo litzateke beste ruta. Larunbat goizean (2 jetzaldi) gazta egingo 
genuke ondo dauden soberakinak ere gehituz.

Esnearekin bezeroak bilatzea litzateke lan nagusia. Goierriko errepartorako 80 
bezero behar dira gutxienez, eta bigarren errepartorako beste 40. 120 bezero 
denera gutxienez. 

Gaztarekin  ere  aukera  asko  leudeke,  izan  ere  behi  gazta  gutxi  egiten  da 
inguruotan. Gaztak egiteko probak egiten aritu gara eta bost talde nagusitan 
banatuko  ditugu:  gazta  freskoa,  lizun  zuriko  gaztak  (kamenbert  edo  brie 
estilokoak),  lizun  urdineko  gaztak  (kabrales  edo  rokefort  estilokoak),  pasta 
egosiko gaztak (parmesano edo komte estilokoak) eta Idiazabal estiloko gazta 
entzimatiko “arruntak”. 
ALDE ONAK:

Etxean  esnetegia  edukitzeak  lanerako  erosotasun  handia  dakar.  Esnea 
eraldatzerakoan dauden denbora hilak ondo aprobetxatzen dira. Esne litroko 
ateratzen den etekina handiagoa da. Prozesuaren eta produktuen kalitateari 
dagozkien kate begi guztien arduradun bakarra zara, eta era berean esnea ez 
da ia ontziz aldatzen honek kalitatearekiko dakartzan onura guztiekin. Neguan 
bizilagun  batek  dauzkan  50  latxa  ardien  esnea  ere  erabili  daiteke  gazta 
egiteko. 
ALDE TXARRAK:

Inbertsio handia da egunean 130 litrorentzat. Ikuiluan ere leku gehiago behar 
da eta horren kostua ere erantsi  behar litzaioke. Lan ezberdin asko daude 
pertsona  bakarraren  gain  egoteko.  Baserrian  lan  asko  dagoenean,  gaizki 
ibiliko ginateke lan guztiak behar bezala egin ahal izateko. Goierrin badaude 
beste bi baserri esne pasteurizatu boltsaratua komertzializatzen dutenak eta 
merkatua bilatzerakoan esne “ekologikoa”ren ezberdintasuna zertan  datzan 
esplikatu beharko nuke.
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AUKERA:  4.3.3.-  Esne  pasteurizatu  boltsaratua  +  jogurta  beste  bi 
baserrirekin elkartean
DESKRIBAPENA:

Gipuzkoan dauden bi behi esne ekoizle ekologikoek proiektu bat landu dute 
eta martxan jartzen ari dira. Momentuan esne pasteurizatu boltsaratuarekin ari 
dira lanean, eta epe laburrean kristalezko botilekin hasteko asmoa daukate. 
Salmenta etxez etxe egiten dute. Bigarren fase batean jogurta egiten hasteko 
asmoa ere badaukate. 

Baserritar batek 6 esne-behi dauzka eta besteak 19. Ekoizpenaren erdia baino 
gehiago saltzen dute zuzenean, gazta pixka bat ere egien dute eta gainerakoa 
Kaikuri entregatzen diote. Hala ere, orain arte esne gordinarekin aritu direnez, 
orain pasteurizatuarekin gehiago saltzea espero dute. Salneurria 1,10 €-koa 
izango da. Hasera batean litroa 0,60 € kobratuko dute eta elkarteak dauzkan 
etekinak erdibana.

Esnea  pasteurizatu,  poltsetan  edo  botilan  sartu  eta  botilak  garbitzeko 
sistemaren  inbertsioa  60.000  €-koa  da.  Inbertsio  honen  barnean  dago 
Usurbilen beste ekoizle  ekologiko batzuekin batera jartzekoa den “vending” 
makina. “Vending” makina horretan ahuntz gazta, ardi gazta, behi gazta eta 
behi esnea salduko da. Bigarren faserako aurreikusten den inbertsioa berriz 
beste 25.000 €-koa da. 

ALDE ONAK:

Momentuan  Gipuzkoan  behi  esne  ekologikoa  ekoizten  dugun  guztiok 
komertzializazio  proiektu  bateratua  edukitzeak  probintzi  osoa  lantzea 
ahalbideratzen  digu.  Euren  jarrera,  ni  beraiekin  hastearen  oso  aldekoa  da 
lehendik ezagutzen garelako, eta erraztasun guztiak jartzen dizkidate. Denon 
artean, egunean 500 litro edukiko genituzke soilik. Inbertsioak murriztu egiten 
dira hiruron artean banatuta. Ikuilua ere txikiagoa izango da eraldaketa gunea 
Altzon dagoelako.
ALDE TXARRAK:

Altzon dagoen eraldaketa gunera 15 minutuko bidea dago gure baserritik, eta 
gutxienez bi egunez behin esnea eramatera joan beharko litzateke. Esnearen 
eraldaketan  lan  egiteko  ere  Altzora  joan  behar  azpiegitura  han  dagoelako. 
Hartu beharreko erabakietan ere neure iritzia besteenekin kontsentsuatu behar 
da. Proiektua ere, maila batean behintzat definituta dago ni sartzerako. 



4.4.- Dibertsifikatzeko aukerak
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AUKERA: 4.4.1.- Basa-txerriak basoan

DESKRIBAPENA: 

“Basa-txerri”  izenarekin  komertzializatzen  bada  ere,  Kalitatea  Fundazioak 
urteak daramatza lanean, laster produktu hau Eusko Labelaren ezaugarriekin 
bereizteko. Kanpoko arrazak erabiltzen dira, amatasun izaeragatik hautatutako 
txerramen  eta  libre  hazteko  duten  gaitasunagatik  hautatutako  apoen 
nahasketatik sortutakoa. 

Txerriak, txikitan jaso eta larratzean elikatzen dira, laharrak, belarra, sustraiak, 
ezkurrak, gaztainak, eta abar jaten dituzte, horrez gain garia, garagarra, artoa, 
baba eta soia ematen zaielarik. Gizendutakoan txerriak eraman egiten dituzte, 
ondoren eraldatu eta basa-txerri bezala saltzeko.

110 txerriz osatutako bi lote gizentzen dira urtean, lote bakoitza bost hilabetez 
eduki  ostean hilabete bateko atsedenaldia  egiten da,  eta 50.000 m2 behar 
dira.  Lurraz  gain  28.000  €-ko  inbertsioa  aurreikusten  da  instalazio  eta 
ekipoetan,  eta  beste  20.000  €  animali  eta  elikagaietan.  Beti  ere  Eusko 
Labelaren datuen arabera, egunean hiru ordu lan eginez, eta urtean 2.800 € 
amortizatuz, hamar urtetan amortizatzen da urtean 11.000 €-ko margen garbia 
ematen duelarik.

ALDE ONAK:

Ez du lan handirik eskatzen eta oso ondo egokitzen da “Arramena” eta “Goiko 
Harizti”  lursailetara.   Bertako hariztietako ezkurrek  lehengai  ona eskaintzen 
dute txerrientzako, eta lursail horiei aprobetxamendu gehiago emateko modu 
egokia  da.  Basa-txerrien  hazkuntzan  diharduten  eta  ezagutzen  ditudan 
baserritarrak oso gustura daude, ematen duen etekinerako lan gutxi  delako, 
buruhauste gutxikoa eta salmentaz ere arduratu beharrik gabekoa.

ALDE TXARRAK:

Txerria gutxi  ezagutzen dudan animalia da. Etxean ez dut txerririk ezagutu, 
neure  gurasoek  ezagutu  bazituzten  ere.  Itxiturak  egiten  ere  lan  dezentea 
egongo litzateke baso guztia  ixteko.  Baso horretan uso postuak daude eta 
ehiztariak ibili ohi dira: horrekin ere arazoak eduki ditzakegu. Bide ona baldin 
badago ere, pentsu kamioia larri larri ibiliko litzateke iristeko, eta ezingo luke 
eguraldi txarrarekin joan: ura eraman eta bidea hobetu beharko litzateke.
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AUKERA: 4.4.2.- Ahuntzak esnetarako edo haragitarako

DESKRIBAPENA:

Dauzkagun belardi  malkartsuenak eta etxe inguruko basoetan itxitura onak 
egin behar lirateke eta momentuan urik ez dagoen baso batera ura eraman. 
Ahuntz kopuru murritza jarri ezkero kateekin ere maneiatu daitezke. 

Aukera nagusiak esnetarako ahuntzak jartzea (parda alpina arrazakoak) edo 
haragitakoak jartzea (arraza nahasiko mendiko ahuntzak) lirateke. Esnetarako 
ahuntzak jarri  ezkero gaztandegia daukan aukera bat  hartu  behar  litzateke 
esnetegirako.  Antzu  dauden  garaian,  abuztutik  urtarrilera,  etxetik  aparte 
dauden basoetan egon daitezke, otsailean umatzen hasi aurretik etxe ingurura 
ekarri behar liratekeelarik. Umatu eta esnea ematen ari diren denboran etxe 
inguruko  sailetan  ibili  beharko  lukete  behiak  dabiltzan  gune  berean.  Ikuilu 
zaharra  ahuntzak  edukitzeko  prestatu  beharko  litzateke.  Jetzi  eskuz  edo 
behien sala egokituz egin beharko litzateke.

Haragitakoak jarri ezkero berriz lan gutxiago eta etekin txikiagoa emango luke 
antxumea bakarrik saltzen delako. Esnetarako ahuntzekin ez bezala umatzeko 
garaian  bakarrik  egon  beharko  lukete  etxe  inguruan,  urtarrila  bukaeratik 
martxo-arte. Beste posibilitate bat hasieran haragitako ahuntz gutxi batzuk jarri  
(merkeagoak dira), eta esnetarako aker on batekin, pixkanaka jezteko adina 
esne emango luketen ahuntzak lortzen joatea litzateke.
ALDE ONAK:

Garbi mantentzeko bizkarreko desbrozadora pasa behar den hainbat belardi 
ahuntzek eurek garbituko lituzkete. Ahuntzen larratze ohiturak oso ongi datoz 
behientzat, ahuntz-behi larratze mistoa bientzat onuragarria delarik. Inguruan 
dauzkagun  hariztietako  errekurtsoak  (ezkurrak  batez  ere)  aprobetxatuko 
lituzkete.  Inbertsioa  ez  da handia,  animali  erosketa,  itxiturak  eta  ikuiluaren 
moldaketa  liratekeelarik  gastu  handienak.  Esnetarako  ahuntzak  aukeratu 
ezkero, ahuntzen gazta laktikoak oso modan daude.
ALDE TXARRAK:

Maneiu zaileko animalia da, eta inbertsioa handia ez bada ere lan asko legoke 
itxiturak egin eta ikuilu zaharra pixka bat moldatzen. Etxetik aparte dauden 
basoetara  ura  eraman eta  txabolaren bat  ere  egin  behar  litzateke.  Behiak 
ibiltzen diren larreen barruan gune malkartsuak bakarrik ixteak arazoak sor 
ditzake  puntualki.  Orokorrean  arazo  nagusiak  lana  eta  maneiu  arazoak 
lirateke.



93

AUKERA: 4.4.3.- Oilo arrautzak

DESKRIBAPENA:

Merkatuan arrautza  ekologikoentzat  tokia  egon arren,  kasu honetan Eusko 
labela duen Euskal Baserriko Arrautzaren aukera aztertuko dugu. Oilo hauek 
egunez  libre  ibiltzen  dira,  eta  gauez  barrura  sartzen  dira.  Elikadurari 
dagokionez  kanpoan  jaten  dutenaz  gain  pentsua  erabiltzen  da,  nagusiki 
zerealak erabiltzen direlarik, eta %50 baino gehiago artoa izanik.

Ezaugarri  horiei  kalitate kontrola,  banaketa azkarra eta trazabilitatea gehitu 
behar zaizkio, arrautza freskoak eta kalitatezkoak lortzen direlarik.

Eusko  Labelaren  arauen  eta  kalkuluen  arabera,  gehienez  6.000  oilo  jarri 
daitezke,  horretarako 20.000 m2 behar  direlarik.  Lurraz gain,  240.000 €-ko 
inbertsioa behar da instalazio eta ekipoetan eta beste 25.000 € animali eta 
elikagaietan. Urteko amortizazioa berriz 15.000 €-tan kokatzen da.

Ekoizpen  aldia  12  hilabetez  mantendu  ondoren  hilabete  bateko  hutsunea 
uzten  da.  Ekoizpen  aldian,  egunean  4  orduko  lana  dedikatu  behar  zaiola 
kalkulatzen da, eta urtean 22.000 €-ko errendimendu garbia ematen duela.

ALDE ONAK:

Esnearekin batera saltzeko bikote ona osatzen du arrautzak, biak ere freskoak 
behar direlako eta eguneroko lehengaiak direlako. Eraldaketa gunea Zaldibian 
dago gure baserritik nahiko gertu. Aurreikusitako etekina oso interesgarria da, 
daukan lana kontuan hartuta.

ALDE TXARRAK:

Momentuan ez dauzkagu 25.000 m2 ekoizpen honi  dedikatzerik.  Inbertsioa 
ere handia da, eta arrautzekin haste ezkero oilo gutxiagorekin izan beharko 
luke.  Ekologikoaren  aukera  aztertzea  ere  komeni  litzateke  oiloak  jartzea 
pentsatu ezkero.
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AUKERA: 4.4.4.- Baserriko ogi ekologikoa

DESKRIBAPENA:

Labean  astean  pare  bat  aldiz  ogia  egitea  litzateke.  Hemen  ere  bi  aukera 
nagusi  leudeke:  ondoko baserri  batean badago ogia egiteko labe bat orain 
dela hamar bat urte jarritakoa eta dagoeneko erabiltzen ez dena. Labe hori  
erabili edo etxean bertan beste bat jartzea lirateke bi aukerak. Ogia berriz gari  
ekologikoarekin eta legami amarekin egingo litzateke, bai ogi zuria eta baita 
integrala ere.

Beste aukera labea jartzea izango litzateke.  Mota ezberdin  ugari  dago bai 
funtzionamenduz  eta  baita  erabiltzen  duen  energiaren  arabera  ere: 
elektrikoak,  gasarekin  dabiltzanak,  gasolioarekin,  egurrarekin...  Egurrarekin 
dabilen labe sinple batek, 18.000 € inguru balio ditu, bueltaka dabilena, eta 
berotualdi bakoitzeko 100 baserriko ogi egiten dituenak (80 kilogramo masa). 
Hala  ere  inbertsio  gehiago  ere  eskatzen  ditu:  garia  gordetzeko  tokia, 
amasadora, ura eta obra zibila... Lekua ere dezentea eskatzen du.

Berez  beharrezkoak  diren  inbertsio  guztiei,  osasun  baimena  lortzeko 
beharrezkoak  diren  inbertsioak  gehitu  behar  zaizkio:  aldagelak,  komuna, 
paretak, ateak...

ALDE ONAK:

Etekin handia daukan produktua da, esnearekin bikote ona osatzen duena eta 
ogi industrialetik ezberdintzen oso erraza. Lurrik ere ez du kentzen garia erosi 
egiten delako. Egurrarekin berotzen den labea aukeratuta etxean nahiko egur 
daukagu.  Behin  labea  edukita  pastak  eta  antzekoak  ere  egin  daitezke. 
Goierrin ez legoke konpetentzia handirik baserriko ogi ekologikoarekin, nahiko 
hurbil hiru ekoizle baldin badaude ere.

ALDE TXARRAK:

Ez dakit  ogia egiten eta ez dut  neure burua horretan ikusten.  Ogia egiten 
ikasteko kurtsoa egin beharko luke ogia egin behar duenak.  Ezkio-Itsason, 
etxetik hamar minutura dago Gipuzkoako ogizale guztiei ogia egiten erakutsi 
dien baserritarra. Auzoko labean egitea erabaki ezkero beti handik bueltaka 
ibili  behar,  eta  labea  jartzea  erabaki  ezkero  inbertsioa  eta  lekua  eskatuko 
lituzke. 
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AUKERA: 4.4.5.- Tolosako babarruna

DESKRIBAPENA:

Tolosako babarruna Eusko Labela zigiluaren barne dago, eta gero ekologikoa 
ere izan daiteke horrez gain. Hautatutako barietatetakoak izan behar dute, eta 
artisau  erara  ekoizten  dira.  Tradizio  handiko  produktua  da,  eta  Babarrun 
Elkarteak bildu eta gero makinaz aletzeko aukera ere ematen du. Salmenta 
prezioa kiloko 10, 12 edo 15 €-koa izan daiteke, salmenta ereduaren, urtearen 
ezaugarrien eta babarrunaren kalitatearen arabera.

Eusko Labelekoen datuen arabera, 1.250 kg ekoizteko 5.000 m2 behar dira, 
eta lurraz gain 3.250 €-ko inbertsioa behar da instalazio eta ekipoetan, eta 750 
€ hazi, ongarriketa eta abarretan. 10 urteko amortizazioa egin ezkero, urtean 
325 € bakarrik amortizatu behar dira.

Ekoizpen aldiko lanari dagokionez, 6 hilabetetan burutzen dira lan guztiak, eta 
180 egun horietan  egunean 2  ordu dedikatu behar  dira  aipatzen ari  garen 
bolumenarekin. Guzti honekin urtean 5.800 €-ko errendimendu garbia lortzen 
dela kalkulatzen da. 

ALDE ONAK:

Inbertsio txikia eskatzeaz gain, edozein momentutan utzi daiteke dirurik galdu 
gabe.  Gaur  egun  etxerako  adina  babarrun  ekoizten  dugunez  ekoizpen 
ezaguna da. 

ALDE TXARRAK:

Lanaldia  belarreta  garaian  eta  baserriko  beste  lanaldi  batzuekin  batera 
tokatzen  da.  Ez  da  ekoizpen  segurua  erregadiorik  eduki  ezean  behintzat. 
Inguruan badaude dagoeneko ekoizpen honetan ari direnak. 
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AUKERA: 4.4.6.- Nekazaritzaz kanpoko dibertsifikazioa: hezkuntza

DESKRIBAPENA:

Hezkuntza  aldetik  14  eta  18  urte  arteko  gazteekin  hutsune  bat  dagoela 
iruditzen zait. Gure baserriaren ezaugarriak kontuan hartuta gazteak naturara 
eta  baserrira  gerturatzeko  abantaila  asko  dauzka:  zuhaitz  espezie  ugari, 
baratza,  behiak,  oiloak,  gazta...  Gaur  egun Gipuzkoan  badago “Sastarrain” 
baserri eskola, baina hark “museo” ikuspegira daukan bezala, gureak “baserri 
bizia”  eskainiko  luke.  Etxean  berriz  bi  Nekazari  Ingeniari  gaude  irakaspen 
horiek emateko prestatuta.

Adinaren  eta  sakondu  nahi  denaren  arabera  aukera  ezberdinak  eskainiko 
lirateke. Modu parte-hartzailean eta erakutsi nahi dena ikusiz gaiak erakusteko 
modu egokia litzateke. Aurretik adin bakoitzeko kurrikulum-ak begiratuz gaiak 
prestatu  behar  lirateke  egun  beteko  iraupenarekin,  ondoren  inguruko 
ikastetxeetan aurkezteko. 

Eskaintza  azarotik  martxora  egingo  litzateke  asteko  egun  bat  horretara 
dedikatuz.  Momentuan  ere  Lazkaoko  “Maizpide”  euskaltegikoekin  badago 
baserri  ezberdinak  ikusteko  ruta  prestatu  bat  eta  bertan  parte  hartzeko 
gonbitea ere jaso du.

ALDE ONAK:

Ez  du  inbertsio  handirik  eskatzen.  Diru  sarrera  polita  izateaz  gain,  etxeko 
produktuak saltzen ere lagundu dezake. Bidearen parte bat ere egina legoke 
horretarako prestatuta dagoen baserritar taldetik gonbitea jaso dudalako. Zer 
erakutsia badaukagula uste dut eta hezkuntzari begira ere paper garrantzitsua 
joka  dezakegu.  Biodibertsitatea,  naturaren  kudeaketa  elikagaiak  eta  egurra 
ekoizteko,  baserriko  bizitza,  lan  aukera,  historia  eta  kultura,  etab.  erakutsi 
genezake ikuspegi ekonomiko-praktikotik.

ALDE TXARRAK:

Kanpoko  jende  taldea  baserrian  atenditu  beharra.  Lan  gutxien  dagoen 
urtaroetan eginagatik egun guztiak ez dira onak jendea jasotzeko eta baserriko 
giroa  apurtuko  luke.  Aukera  hau  badagoela  ezagutarazten  ere  lana  egin 
beharko litzateke ikastetxe, administrazio etabarrekin. Eguraldi txarra tokatzen 
denerako  alternatibak  prestatu  beharko  lirateke,  eta  gu  geuk  berriz  adin 
horretako  gazteekin  lan  egiteak dauzkan  berezko  zailtasunetarako  prestatu 
beharko genuke. 



5.- ALTERNATIBAREN AUKERAKETA

EKOIZPEN EREDU EDO SISTEMAri dagokionez, modu ekologikoan ekoiztea 
erabaki da. Ekoizpen Ekologikoaren Kontseilu Erregulatzailean ere alta eman 
dugu, eta 2011eko maiatzerako zigilua edukiko dugu. Etxean betidanik eduki 
dugun  ekoizpen  sistemara  egokien  egokitzen  dena  da,  eta  pentsuaren 
prezioaren eraginez ekoizpen kostuak handitu  arren,  salmentan balio  erantsi 
hori berreskuratzeko aukera ikusten dugu dirudien bezain erreza ez izan arren. 
Ikuspegi  ekonomikotik  ikuilu  intentsiboak  galtzen  ateratzen  dira  ekologikora 
konbertsioa eginez, eta estentsiboak berriz irabazten (Berentsen et al, 1998). 
Behiko  kostuak  handiagoak  dira  ekologikoan,  baina  salmenta  sarrerak  ere 
handiagoak  direnez,  behiko  etekina  altuagoa  da  orokorrean  (Morisset  et  al, 
2000). Teknikoki esne ikuilu arruntetan emaitza hobeak dira (esne litroak/behiko, 
esne  litroak/hektareako,  esne  litroak/lanpostuko)  baina  emaitza  ekonomikoak 
hobeak dira baserri ekologikoetan (Stonehouse et al, 2001)

Gure baserria ekonomikoki, ekologikoki eta sozialki jasangarria eta iraunkorra 
izateko  ekoizpen  sistemarik  egokiena  da,  eta  ideologikoki  ere  atsegina  da 
gustatzen  zaizun  moduan  ekoiztea.  Mugarik  handienak  ikuilua  egiterakoan 
dauden betebeharrak eta erosi beharreko lehengaien prezioak dira. Maneiu edo 
tratamendu aldetik ez daukagu aldaketarik egin beharrik.

IKUILUAri dagokionez, laugarren ikuilua egitea erabaki da. Izan ere toki faltak 
eraginda eta haserako kokapeneko lekuak zeukan %30eko maldarekin garesti 
ateratzen  zen  ikuiluko  m2 bakoitza.  Proiektuarekin  batera  hasi  genuen 
hausnarketa epean, ideiaz aldatzen joan behar izan dugu, nahi dena eta ahal 
denaren arteko oreka aurkitu nahiean. Azkenean, ikuilu zaharra bota eta bertan 
berria egiteko aukera hartu da lur mugimenduak eta belardiaren txikizioa ekidite 
aldera.  Malda  berdina  izanda  ere,  lur  mugimendua  egina  zegoen,  lurra 
egonkortuta  eta  ikuilu  zaharra  botatzerakoan  ateratzen  diren  eskonbroak 
nahikoak  dira  egin  beharreko  betelanak  egiteko.  Estrukturan  erabiliko  den 
materiala  hormigoia  izango  da  beheko  solairuan  eta  burdin  galbanizatua 
goikoan.  Teilatua  berriz  agropanel  modukoa  izango  da.  Belarra  idortzeko 
sistema  momentuz  ez  jartzea  erabaki  da,  gastu  bat  kentzeagatik  eta 
eguraldiaren aurreikuspenak asko hobetzen ari direnez kanpoan belarra ontzea 
geroz eta errazagoa delako.

Etxeko  elikadura  errekurtsoen  oinarria  belarra  izango  da  orain  arte  bezala. 
Artoaren  aukera  baztertu  egin  da,  eguneko  kontsumo  baxuak  (gehienez 
egunean 250 kg arta-berde) siloak ez fermentatzeko edo berotzeko eskatzen 
duen  kontsumo  abiadura  baino  txikiagoa  delako.  Belar  siloa  dena  boletan 
egitetik, zatirik handiena zanga sisteman egitera pasako gara. Modu honetan 
kanpoko  makinaria  dependentzia  murrizten  da,  lana  egiteko  egunak 
aukeratzeko  askatasun  handiagoarekin.  Siloaren  kalitatea  oso  ondo  zaindu 
beharrekoa  da,  eta  zanga  sistemak  pulpa  bezalako  produktuak  erabiltzea 
ahalbideratzen du kontserbaziorako prozesuak lagunduz. Udaberriko lehenengo 
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korteekin siloa eginda, Ekainaren erditik aurrerako belar guztiak lehortuko dira, 
bai animalientzat eta bai produktuarentzat aukerarik onena delako.

Ikuiluan  sortzen  den  simaur  gehiena  txahalek  egiten  dute,  barruan  denbora 
gehiagoan daudelako, eta honekin konposta egitea hobetsi da, simaur lehorra 
eta  lastozko  azpiak  simaurtegian  pilatuz,  eta  Goimen  Mendi  Nekazaritzako 
Elkartearen bidez daukagun konpostadora erabiliz. Hala ere, behien etzalekuen 
atzean 1,85 m + 1,35 m dituen parrilla jarriko da eta txekorren zangan sortzen 
diren likidoekin  batera 90 m3 dituen pixa putzu batera bidaliko dira. Urte guztiko 
likidoak  gordetzeko  gaitasuna  izango  du,  ateratzeko  garaia  lasai  aukeratze 
aldera.  Irabiagailu  bat  jarri  eta  hamabost  egunez behin nahastuko da minda 
zahartze aldera. Korteen ondoren aplikazio arinak egiteko eta bost sei urtetik 
behin toki malkartsuetara botatzeko erabiliko da. 

SALMENTAri  dagokionean,  haragiarekin  ez  da  dudarik  egon  hasieratik  ikusi 
ditugulako  paketeetan  kontsumitzaileei  zuzenean  ematearen  abantailak. 
Esnearen kasuan erabakia zailagoa izan den arren, Gipuzkoan dauden beste bi 
esne ekoizle ekologikorekin elkarlanean egitea erabaki da. Kasu honetan ere 
prozesuan  zehar  ideia  ezberdinak  hobetsi  ditugu  momentu  bakoitzean. 
Lehenengo  ideia  “vending”  makina  bat  jartzea  izan  zen,  baina  makinaren 
inbertsioaz  gain  soberakinak  eraldatzeko  inbertsioa  ere  eskatzen  zuen. 
Prozesuaren  gain  dagoen  kontrola  ere  murriztu  egiten  da,  eta 
kontsumitzailearekin  ez  da  harreman  zuzenik  sortzen.  Gainera  inguruko  bi 
herrietan  beste  abeltzain  batek  ere  makinak  jarri  ditu  eta  esne  ekologikoak 
behar  duen balio  erantsia  ordainaraztea ez  litzake erraza.  Esnetegia  etxean 
jartzeak ere bere abantailak ditu,  batez ere komoditateagatik,  baina inbertsio 
handia eskatzen du litro  gutxirentzat.  Gregorio  Zuaznabar eta Fermin Murua 
abeltzainek bidea erraz jarri didate heurekin hasi nahi izanez gero, hiru ikuiluak 
nahiko antzekoak gara bai esne kopuruz, bai abereen maneiuari dagokionean 
eta baita pentsaeraz ere. Horrelako proiektu batean talde lan egoki batek ilusioa 
sortzeaz  gain  abantaila  komertzialak  ere  badakartza,  hirurok  bait  gara 
momentuan  Gipuzkoako  esne  ekologikoaren  merkatua  lantzeko  aukera 
daukagunak. Beraiek dagoeneko esne gordinaren salmenta zuzena egiten dute, 
orain  pasteurizatzen  hasiko  dira,  eta  jogurta  egiten  hasi  behar  dira  epe 
laburrean:  partikularrez  gain,  errestaurazioan  eta  batez  ere  ikastetxeetako 
jantokietan salmenta aukerak dauzkagula aurreikusten da.  

DIBERTSIFIKAZIOAri  dagokionean,  2011-2012.urtetik  baserria  gehiago 
dibertsifikatzen joango gara.  Dibertsifikazioa hiru  norabideetan gauzatuko da, 
hiruretan ia inbertsiorik behar ez delarik:

• Oiloak: oilo kopurua ugarituko dugu 150 oilo inguru arte: ikuilu ondoko 
gune  bat  egokitu  behar  da  horretarako.  Kopuru  honekin,  ez  da 
beharrezkoa baimen sanitarioa, eta nahikoa da autorizazio sanitarioa 
Euskal  Autonomi  Erkidegoan  saltzeko,  beti  ere  zuzenean  edo 
bitartekari bakarrarekin. Adibidez, autorizazio sanitarioarekin arrautza 
bakoitza tindatu ordez nahikoa da kutxan jartzea errute data.  Gure 
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kasuan esnearekin batera saltzeko oso produktu interesgarria da.
• Haragitarako  ahuntzak:  8-10  ahuntzez  osatutako  taldea  jarriko  da, 

gaur egun txahal txikientzako den ikuilua egokituta. Antxumeak erraz 
salduko  badira  ere,  ahuntzak  jartzeko  arrazoia  ez  da  komertziala. 
Dauzkagun lursail malkartsuenak garbitzeko erabili  nahi dira behiak 
handik irten ondoren. Gaur egun bizkarreko desbrozadorarekin egiten 
diren hainbat lan murriztuko lituzte, eta ahuntzaren larratze moldeak 
behientzako egokiak diren espezieak ugaltzea ere badakar (Osoro, 
1995). 

• Baratza:  2000.urtean  1.300m2 zituen  baratza  izatetik,  momentuan 
600m2 dauzkan baratza edukitzera pasatu gara lan ezintasunagatik. 
Berriz  1.500m2 inguruko  baratza  jarri  nahi  da,  babarrun  soro  txiki 
batekin, eta barazkien ekoizpena ere handituz. Momentuan daukagun 
eskariarekin  eta  esne  errepartoan  salduz  badakigu  egiten  dugun 
guztia salduta daukagula. 
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6.- TRANSIZIOA: ALTERNATIBAREN GARAPENA

6.1.- Azpiegiturak

6.1.1.- Ikuilua

Anexo Iean dago garatuta ikuilu berriaren eraikuntzari dagozkion gora-behera 
guztiak.  Ikuilu  zaharra  botatzeak,  logistika  arazoak  sorraraziko  dizkigu  lanek 
dirauten bitartean. Lana hasi eta bukatu ahalik eta azkarren egitea komeni da, 
eta aukeratu den urte-garaia udaberri amaiera da, ganadua kanpoan dagoela 
eta almaizena hutsik dagoela aprobetxatuz. Esne tankea eta makinaria guztia 
kanpora atera beharko da, hauek gordetzeko leku egokirik ez daukagularik, eta 
ikuilua  egin  behar  dutenei  gehienez  bi  hilabetetan  amaitzeko  konpromisoa 
eskatuko  zaie.  Gehiago  luzatzeak  arazoak  ekarriko  lizkiguke  makinariarekin 
baina baita 2011eko uzta gordetzeko leku gabeziagatik ere. 

Ikuiluaren  estrukturako  materialak  aukeratzeko  funtzionaltasuna,  prezioa  eta 
estetika hartu dira kontuan, bakoitza bere garrantziarekin. Aukerak ere ugariak 
dira: hormigoi aurrefabrikatua, burni galbanizatua, altzairua, egur mazizoa, egur 
laminatua...  Azkenean  beheko  solairua  hormigoiarekin  eta  goikoa  burdin 
galbanizatuarekin egitea erabaki da. Kasu honetan, egurra nahiago izanda ere 
prezioari  eman zaio  garrantzi  gehien.  Antzekoa  gertatu  da  teilatuarekin  ere: 
teila,  agropanela,  uralita...zeuden  aukeran,  baina  agropanelarekin  egitea 
erabaki da prezioa dela eta.

Hau da ikuiluaren eraikina egiteko kalkulatu diren aurrekontuen laburpena:
• Ikuilu zaharra botatzea:.............................................................. 2.436,32 €
• Lur mugimenduak:..................................................................... 2.709,81 €
• Zimentazioa:............................................................................ 38.269,53 €
• Estruktura:................................................................................ 36.533,20 €
• Teilatua:...................................................................................... 8.255,94 €
• Igeltseritza eta bukaerak:......................................................... 25.398,52 €
• Kanpoko eta barneko arotz lanak:............................................. 6.696,89 €
• Iturgintza eta saneamenduak:.................................................... 3.984,15 €
• Instalakuntza elektrikoa eta suteen aurkako azpiegitura:.......... 7.087,86 €
• Urbanizazio lanak:..................................................................... 5.360,95 €
• Hondakinen kudeaketa eta paisai integrazioa:............................. 318,52 €
• Eraikuntza orotara:................................................................. 137.555,03 €

Aurrekontu orokorra kalkulatzeko badaezpada beste gastu batzuk ere erantsi 
dira:

• Gastu orokorrak %13................................................................17.882,15 €
• Irabazi industriala %6..................................................................8.253,30 €
• Aurrekontu orokorra:...............................................................163.690,48 €
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Aurrekontu  hauek  gora-beherak  izango  dituzte  kalkulu  teorikoak  direlako. 
Hipotesirik txarrenekin kalkulatuta daude. Lanaren zati  bat geuk egingo dugu 
alde batetik, baina bestetik abereentzat behar diren materialak eta makinaria ere 
kontatu  behar  dira.  Ondoren  doaz  material  hauentzat  lortu  diren  aurrekontu 
ezberdinak:

Jezteko sistemaren aurrekontuak:
• Westfalia berria 4 punturekin:....................................... 18.619,28 € + BEZ
• Westfalia berria 4 punturekin eta erretiradorearekin:.... 21.455,68 € + BEZ
• Westfalia bigarren eskukoa 4 punturekin, erretiradorearekin eta neurgailu 

digitalarekin:....................................................................... 10.800 € + BEZ
• α DeLaval berria 4 punturekin:...................................... 24.854,20 € + BEZ
• α DeLaval berria 4 punturekin eta erretiradorearekin:.. 21.655,10 € + BEZ
• α DeLaval plaza fijoa:................................................... 16.638,40 € + BEZ
• Fullwood berria 4 punturekin:............................................ 13.924 € + BEZ
• Fullwood berria 4 punturekin eta erretiradorearekin:......... 15.276 € + BEZ 
• Flaco berria 4 punturekin:................................................. 12.736 € + BEZ 

(mantenimenduan arazoak)

Hauek dira arrobaderen aurrekontuak:
• Deltamaster:.................................................................... 6.208,60 € + BEZ
• Deltawing:....................................................................... 8.273,40 € + BEZ

Behientzako eta txekorrentzako materialak (Agritubel):
• Autokapturak  behientzat  (6  buru/4  metrotan):  497,41  x  2 

unitate:............................................................................... 994,82 € + BEZ
• Autokapturak txekor handientzat (5 buru/4 metrotan):....... 526,11 € + BEZ
• Autokapturak txekor ertainentzat (8 buru/4 metrotan):...... 534,31 € + BEZ 
• Txahal jaioberrientzat polietilenozko box-ak: 272 x 3 unitate: 816 € + BEZ
• Etzalekuak edo kubikoloak: 93 x 11 unitate:...................... 1.023 € + BEZ
• Koltxoneta: 134,33 x 11 unitate:...................................... 1.477,63 € + BEZ
• Edanlekuak mihiarekin: 22,67 x 3 unitate:........................... 68,01 € + BEZ
• Urontzi galbanizatuak: 169,30 x 3 unitate:......................... 507,90 € + BEZ
• Langak:.............................................................................. 2386,1 € + BEZ
• Tolbak, 4.000 kg: 1.556,25 x 2 unitate:.............................. 3.112,50 + BEZ
• Bestelakoak:...................................................................... 642,06 € + BEZ

Simaurrentzako materialak:
• Parrila:.................................................................................. 2.395 € + BEZ
• Irabiagailua:......................................................................... 1.381 € + BEZ
• Bestelakoak:........................................................................... 978 € + BEZ
• Segadoraren moldaketa simaur lehorrarentzat:.......................... 0 €
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6.1.2.- Makinaria

Traktoreen aurrekontuak: 
• Same Explorer 3-85 TB E-3:......... 28.395 € + 417,60 € (poliester estalkia)
• Same Explorer 3-100 TB E-2:....... 30.993 € + 417,60 € (poliester estalkia)

Pala eta pintxoen aurrekontuak:
• Pala Tenias B0 kazoarekin:..................................................... 3.582 + BEZ
• Pintxoak:................................................................................. 720 € + BEZ

Belarra ilaratan jartzekoaren aurrekontuak:
• Pottinger Eurotop 340 N, 3,40 metroko zabalerarekin:.............. 4.373,10 €
• Khun GA 300 G, 3,00 metroko zabalerarekin:........................... 2.935,72 €
• Galfre AG 200/8, 2 metroko zabalerarekin:................................ 2.604,78 €

Belarrari buelta ematekoen aurrekontuak:
• Khun GF 22 NP, 2,20 metroko zabalerarekin:............................ 2.139,15 €
• Galfre GTS 310 DE, 3,10 metroko zabalerarekin:..................... 1.640,84 €
• Galfre PGS 320 DE, 3,20 metroko zabalerarekin:..................... 1.906,34 €

6.1.3.- Lursailetako azpiegiturak: drenaiak, pistak, itxiturak, edanlekuak...

Beste  azpiegiturekin  gertatu  den  bezalaxe,  lursailetako  azpiegiturak  ere 
zahartzen  joan  dira.  Horien  artean  derrigor  konpondu  beharreko  batzuk  ere 
badaude. Hona hemen lehentasunen arabera:

• Drenaia Etxaburun (poligono 2, 25. lursaila, 1. eremua):

Drenaia  zaharra  jausten  ari  da,  eta  momentuan  dagoen  zuloak  belardiaren 
mekanizagarritasuna asko zailtzen du.  Gainera  denbora  laburrean lur  eremu 
hori erabat jausteko arriskua dago. 80 metro luzeko drenaia berria egin behar da 
lehengoa  zegoen  toki  berean.  2010-ko  udazkenean  egingo  da,  belar  korte 
guztiak kendu ondoren eta etxekonekoekin batera hauen drenaiak ere izorratuta 
daudelako.

• Edanlekuak Arramendialden (poligono 2, 27. lursaila):

90.  hamarkadan  eraman  zen  ura  larrean  aprobetxatzen  ziren  belardietara. 
Belardi guztietara Arramendialde izan ezik. Bai animaliaren ongizaterako eta bai  
ekoizpenerako ezinbestekoa da larretokiek itzala eta ura edukitzea. Gaur egun 
bero  handia  dagoenean  ez  ditugu  Arramendialdera  bidaltzen  baina  larratze 
sistemako errotazioa puskatzen du baldintza honek. Ura eramateko 2 aukera 
zeuden: poligono2, partzela 28an dagoen edanlekutik goitik behera edo etxe 
ondoko tomatik  behetik  gora.  Bigarren aukera erabaki  da,  eta 240 metrotan 
zehar pasa beharko da hodia gero bi edanleku jartzeko. 2010-ko udazkenean 
egingo da.
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• Lurra berdindu eta pista zabaldu Belakasoron (poligono 2, 44. lursaila):

Belardi honen bazter batean 1.000 m2-ko eremu batean erdia baino gehiago 
eskuz  ebaki  behar  da  lurrazalaren  koska  eta  gora-beherengatik.  Beste 
muturrean 1,5 metro zabal eta 25 metro luze den pista batek zeharkatzen du 
belardia behealdetik. Gaur egun ezin da traktorerik sartu pista horretara: pista 5 
metroko zabalera izan arte zabaldu nahi da, eta 40 metroko luzera eman. Hor 
ateratzen  den  lurrarekin  beste  bazterrean  dauden  irregulartasunak  berdindu 
nahi dira lursail osoa mekanizagarria izate aldera. 

• Pistak  zabaldu,  Etxaburun  (poligono  2,  25.  lursaileko  eremu 
ezberdinetan) eta Arramandialden (poligono2, 27. lursaila):

Lursail hauetako pistak garai batean egindako gurdi bideak dira oraindik ere. 
Makina handiak ez dira pista horietan sartzen, eta denborarekin gaur egungo 2 
metroko zabaleratik 4 metroko zabalera izan arte zabaltzea komeni da. Denera 
300 metro pista  Etxaburun eta  100 metro pista  Arramendialden.  Ez da data 
zehatzik zehazten ez daukalako horrelako presarik.

• Itxiturak  berritu  Arramendialden  (poligono  2,  27.  lursaila),  Etxeazpian 
(poligono 2, 26. lursaila), Etxaburun (poligono 2, 25. lursaila) eta itxitura 
berria  egin  Arramenan  (poligono  2,  202.  lursaila)  eta  Goiko  Hariztian 
(poligono 2, 24. lursaila):

Ez dira lursail hauetako itxitura guztiak berritu behar, baina ia denetan daude 
berritu  beharreko  guneak.  Denen  artean  1.600  metro  inguru  dira  berritu 
beharrekoak, edo zaharra kendu eta berria jarri beharrekoak. Hala ere ez dauka 
presarik,  oraindik  urte  batzuetan  egoteko  moduan  daudelako.  Gure  behien 
izaera  dela  eta  errazagoa  litzake  kanpoko  ganadua  gure  sailetara  sartzea 
gureak  ateratzea  baino  (ez  zaigu  inoiz  gertatu).  Horrez  gain,  eta  ahuntzak 
larretu nahi diren tokian, itxiturak egokitu edo jarri  eta kendu egiteko itxiturak 
egin beharrean daude, esne behiekin nahikoa delako ilara bakarreko bateridun 
alanbrea. Goiko Hariztian eta Arramenan ordea ahuntzak denbora luzez eduki 
ahal izateko sare moduko itxitura egitea komeni da, 1,5 metroko altuerarekin eta 
700 metroko luzerarekin.  Lursail  honetara ere ura eramatea eta ahuntzentzat 
estalpe  bat  egitea  komeni  da.  Ura  eramaten  oso  erraza  dago  bertatik  100 
metrora  pasatzen  delako.  Goiko  Hariztian  eta  Arramenan  egin  beharreko 
inbertsioak 2012. urtean egin behar dira.
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6.2.- Antolaketa orokorra

Beti  izan  gara  dibertsitatearen  zaleak.  Esne  behietan  arraza  ezberdinak 
dauzkagu,  basoan  Gipuzkoan  nekez  aurkitzen  diren  espezieak  dauzkagu, 
baratzean gauza bakoitzeko barietate ezberdinak landatzea gustatzen zaigu eta 
inguruan daukagun dibertsitate naturala ere atsegin dugu eta aberastu egiten 
gaitu.

Baserri  txikia  izanik,  ekoizpen  dibertsifikatuak  baserriaren  potentzialtasuna 
hobeto  aprobetxatzen  laguntzen  digu.  Lurraren  ezaugarrien,  maldaren  eta 
etxetik  daukan urruntasunaren arabera egokitzen da erabilera:  baratza tokia, 
belardi mekanizagarriak, larre tokiak, baso-larreak eta basoak. Atal ezberdinak 
elkarren  osagarri  ere  badira:  hausnarkari  handiak,  hausnarkari  txikiak, 
monogastrikoak, baratza... Sistema osoa ezin da atalka baloratu, batean egiten 
denak  bestean eragiten  baitu.  Gainera  ekoizpenaren  dibertsifikazioak  arrisku 
ekonomiko eta sanitarioak murrizten ditu. 

Aipagarria da, intsekturik kontuan hartu gabe 217 espezie ezberdin klasifikatu 
ditugula  1.5.  atalean  zuhaitz,  landare,  barazki,  hegazti,  ugaztun,  anfibio  eta 
narrastien artean.  Gainera jakitun gara beste asko geratu zaizkigula oraindik 
klasifikatu gabe. Espezie horietako batzuk, mehatxatuak (adibidez argi-oilarra, 
Upupa  epops)  edo  interes  berezikoak  (adibidez  ipurtatsa,  Mustela  putorius) 
bezala katalogatuta daude.

Inguruaren eta naturaren ezagutzak asko lagundu dezake baserriaz gozatzen 
baino  baita  erabaki  zuzenak  hartzen  edo  ekoizpen  ekologikoan  hain 
garrantzitsua den oreka biologikoa mantentzen ere. 1.5.3. atalean ikusi dugun 
bezala,  belar indikatzaileen ezagutzak lur  bakoitzaren ezaugarriak adierazten 
dizkigute eta bakoitzean egin beharreko hobekuntzak eta ongarriketa moduak 
erakusten dizkigu. Hurrengo atalean azalduko diren lur analisiak, normalean sail 
bakoitzeko lagin batekin egiten dira, bestela oso garestia litzatekeelako. Belar 
indikatzaileek aldiz, informazio zehatzagoa ematen dute, izan ere lursail berean 
humus asko daukan gunea, edo non nitrogeno gehiegi pilatzen dena. 
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.
6.2.1.- Lurren maneiua eta ongarriketa

Ongarritzearen helburua lurzoruaren emankortasuna mantendu edo handitzea 
da,  galtzen  edo  landareen  bidez ateratzen  diren  elementu  elikagaiak  berriro 
lurrera  itzuliz,  eta  landareei  berriro  aukeran  eskainiz.  Ongarriketa  landareen 
beharrei  egokitzea oso garrantzitsua da, hau eginez ekoizpen handiagoa eta 
belarraren  kalitate  hobea  lortzeaz  gain  ingurugiroaren  aurkako  efektuak 
minimizatzea lortzen baita. 

Orain  arteko  ongarriketa  belardi  bakoitzari  zenbat  korte  kentzen  zaizkion 
kontuan  hartuz,  baina  lekurik  errazenetara  gehiago  atereaz  eta  beharrak 
intuitiboki  edo  behaketaren  bidez  sortutako  iritzien  arabera  egiten  zen 
laborategiko azterketarik gabe.

Lurren  ongarriketan  aldaketa  garrantzitsu  bat  aurreikusten  da  mindaren 
erabilerarekin. Hemendik aurrera minda partzialki fermentatua (irabiagailuarekin 
nahastuz  eta  airea  sartuz)  eta  konposta  (txahalen  simaurra  eta  lastoa 
konpostatuz) erabiliko dira lurren ongarriketan. Udazken eta neguan konposta 
zabalduko da belardietara  giroak uzten duenean,  eta  udaberri-udaran minda 
aplikazio arinak egingo dira belardietan lehenengo kortea kendu bezain laster. 
Ongarriketari  behar bezalako jarraipena egiteko urtean bina azterketa egingo 
zaizkie  lur  guztiei:  bata  metodo  arruntekin  Fraisoro  Ingurumen  eta  Nekazal 
Laborategian,  eta  bestea  Herody  metodoarekin  Biolur  Nekazaritza 
Ekologikorako  Elkartearen  bidez.  Azterketa  hauek  eta  lan  honek  dauzkan 
kostuak ordaintzeko, Nekazaritza eta Abeltzaintzako laguntzetan “Simaurrak eta 
mindak  zein  lurralde  oinarria  duten  abeltzaintza  ustialekuetako  ongarritzea 
kudeatzeko plana” izenburutzat duen jarduera lerroan izena eman dut: ondorioz, 
azterketa  eta  aplikazio  guztien  berri  eman  beharko  diet  Gipuzkoako  Foru 
Aldundiko abeltzaintza zerbitzuei. 

Nola  ongarritu,  zer  bota,  noiz,  zenbat…ez  dago  formula  garbi  eta  zehatzik. 
Belardiei  ateratzen  zaien  beste  bueltatzea  ezinbesteko  dela  jakina  da: 
“Berrezarpenaren  legea”.  Elementu  nagusiak,  larreetan  kantitate  gehien  eta 
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sarrienen  aurkitzen  direnak  N,  P,  K,Ca,  Mg…eta  beste  neurri  batean 
mikroelementu garrantzitsuak Fe, Mn, Cu, eta Zn dira. Animalien elikadurarako 
oinarrizko eta landare bitartez irensten direnak izanik, ezinbestekoa da hauek 
eskuragarri  egotea  landareentzat.  pH  egokia  ziurtatzea  giltzarrizkoa  da, 
azidoegia bada arazoa eman dezakeelarik pH 5,5 azpikoa bada, kasu. Honek 
zenbait elementuen eskuragarritasuna baldintza dezake. Lurrak ere, duen gai 
organiko  portzentajea  %8  –  10-a  gainditzen  badu  arazoak  sor  ditzake 
mineralizazio eta elementu hauen absortzioan.

Horretarako  lehen  pausua  lur  analisiak  eginez  diagnostiko  bat  burutzea  da. 
Belardi baten oinarrizko analisiak gutxienik pH, P eta K edukiak izan behar ditu. 
Nitrogenoa  mineral  mugikorra  denez  lurraren  erreserbetan  etengabeko 
aldakuntzak izaten ditu, ongarritzea belardien erabilpenaren arabera izaten da, 
ez  analisien  emaitzen  arabera.  Analisi  fidagarri  bat  egiteko  funtsezkoa  da 
lursailaren lagin adierazgarriak hartzea. Horretarako kontuan hartu behar da:

- Garaia: Batez ere irailetik abendua bitartean, belardiaren azken erabilera eman 
ondoren.  Azkeneko  ongarriketa  edo  purin,  simaur  banaketatik  gutxienez  3 
hilabete pasa ondoren.
-  Sakonera:  5-7  cm,  zelaian  zehar  “Z”  –  eginez  han-hemenka  hartu  eta 
nahastuta.
-  Laginorde  kopurua:  25  laginorde  hektareako  poltsa  bakarrean.  Lursailak 
bakarra bezala hartu, erabilpen eta maneiu berdina duenean.

Belardi berdinean egon daitezkeen ezberdintasunak ezagutzeko oso baliagarria 
da 1.5.3. atalean agertzen diren belar indikatzaileei so egitea. Jarraian belardi 
batek mantendu behar dituen pH, P eta K maila gomendagarriak, eta Goierri 
bailarako zein gure etxeko batez-bestekoak jasotzen dira:

11. taula: lur analisien batez-besteko emaitzak eta emaitza gomendagarriak

pH Fosforoa (P2O5), mg/l Potasio (K2O), mg/l

Larrerako belardietan gomendagarria 6 – 7,5 16-32 120-240
Belardi mekanizagarrietan gomendagarria 6 – 7,5 20-40 240-300
Goierriko belardien batez-bestekoa 6,46 43 277
Etxeberri  Goikoa  (gure  baserria)  batez-
bestekoa

6,23 46 153

2004. urtean Goierriko 80 lursailetan eginiko lur analisiek gehiegizko ongarritze 
baten  seinale  ematen  dute.  Analizaturiko  lursailen  %68,6ak  P  maila  altua 
agertzen dute eta %56,6ak berriz K maila altua. Honek salinizazio, gatz ugaritze 
arazoa ekar dezake, larreen ekoizpen gaitasuna galduaz. Gure etxeko batez-
bestekoak Goierrikoen oso antzekoak dira, baina gure kasuan K maila ez da 
altuegia. Halere,  batez-bestekoek ez bezala,  lursail  bakoitzaren analisiak eta 
beraren  maneiuak  nabarmen  erakusten  digute  nola  egin  datozen  urteetako 
ongarriketa.  Hona  hemen  modu  intentsiboenean  maneiatzen  diren  lursailen 
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emaitzak,  Goierriko  batez-bestekoarekin,  minimoarekin  eta  maximoarekin 
alderatuta:

12. taula: lur analisien emaitzak banan banan
Lursaila pH Fosforo 

(P2O5) 
mg/l

Potasio 
(K2O) 
mg/l

 Gai 
organiko 
oxidagar

ria %

C/N  Nitrog
eno 

Kjeldah
l %

Azidez 
aldaga

rria 
meq/1
00 ml

CICe
f

meq/
100m

l

CICe
f-n 

dago
en Al 

%

Kaltzi
oa

(Ca) 
mg/l

Magn
esioa 
(Mg) 
mg/l

Goierriko batez-bestekoa 6,46 43 277

Goierriko maximoa 7,2 110 625

Goierriko minimoa 5,4 6 91

Pol2,par27,1.eremua, Arramendiald 6,4 34 138 10,1 10,7 0,55

Pol2,par28,1.er, Pagoeta Goikosag 6,2 33 103 11,6 12,0 0,56

Pol2,par26,1.er, Etxeazpia 6,3 62 249 12,4 11,4 0,63

Pol2, par25,1.er-2, Etxaburu Etxaur 6,7 73 258 11,8 10,9 0,63

Pol2, par23,1.er, Kanposantu Alde 5,8 43 101 8,35 10,6 0,46

Pol2, par44,1.er, Belakasoro 5,4 37 68 10,19 11,4 0,52 1,6 8,25 19,4 1050 119

P eta K egokitzat jotzen diren mailan badaude (AURREKO TAULA) mantentze 
ongarritze  bat  egitea  besterik  ez  da  beharko.  P eta  K  mailak  balio  egokien 
gainetik  badaude  ez  ongarritzea  da  zuzenena.  Ph-a  oso  mugatzailea  izan 
daiteke, datua hartzen den urtaroak eta egunak berak baldintza badezake ere. 
Lurzoruaren  pH-a  <  5,5  bada,  azidoa  alegia,  Al  kopurua  begiratu  ondoren 
erabakiko da kareztatzea. 

Hauek dira behien minda eta simaurraren batez-besteko balioak:

13. taula: behien minda eta simaurraren batez-besteko balioak
Ongarri organikoa N P2O5 K2O
Behi minda (10.000 l) 15-30 kg 2,5-10 kg 40-60 kg

Behi simaurra (10.000 kg) 40 kg 25 kg 55kg

Ikuilu berriarekin, urtean 75.000 litro minda, eta 40.000 kg simaur inguru edukiko 
ditugu.  Simaurrak,  udazkenean  aterako  dira  lursailetara.  Mindak  berriz 
udaberrian  lehenengo  kortearen  ondoren.  Jakin  beharrekoa  da,  korte  edo 
ebaketa  baten  ondorengo  egunetan  belarraren  absortzio  ahalmena  mugatua 
egoten  dela,  hazkuntzak  berriro  indar  hartu  arte.  Ongarri  organikoaren 
erabilpenerako aholkuak hauek dira:

• Simaurraren  aplikazioa  lehentasunez  udazkenean  egingo  da  eta 
mindarena udaberri-udan.

• Mindaren erabilgarritasunari erabateko etekina ateratzeko belarra haziera 
aktiboan  dagoenean  erabili  behar  da  (udaberrian  eta  ebaketa  baten 
ondoren).

• Minda aplikazioak soilik egiten badira, larratzen diren belardietan ez dira 
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45.000  l/ha  urteko  gainditu  behar  eta  ebaketa  bakarrik  egiten  den 
belardietan 60.000 l/ha/urteko.

• Lursailak  duen gai  organiko  portzentajea  %8-10ekoa baino handiagoa 
bada minda aplikazioa gehienez ere 30.000 l/ha/urteko izango da.

• Ubideetatik  gertu  dauden  lursailetan  eta  malda  %25ekoa  baino 
handiagoa denetan ez da minda banatu behar.

• Euria,  elurra  edo  tenperatura  7ºC  azpitik,  edo  30  ºC  gainetik  egiten 
duenean ez da minda banatu behar.

Orokorrean ematen diren ongarriketa aholkuak ondokoak badira ere, lursail eta 
kasu bakoitzera egokituko ditugu ondoren ikusiko dugun bezala.

Nitrogenodun ongarritzea:
- Larratzen diren lursailetan udaberriko haziera sustatzeko 40-50 N kg/ha 

bota, udaberriko larratze intentsibo bakoitzaren ondoren 30-40 N kg/ha 
eta iraila-urrian, azken etekina ateratzeko 30 N kg/ha.

- Ebaketa egiten den lursailetan, edo mistoak direnetan, lehen ebaketari 
mesede egiteko 60-80 N kg/ha bota, lehen ebaketa horren ondoren beste 
bigarren  bat  egin  nahi  bada  50-80  N  kg/ha  eta  larrearen  birsortzea 
bultzatu nahi bada 30-50 N kg/ha.

- Nitrogenodun ongarritze gehiena udaberrian aplikatuko da.
Fosforodun ongarritzea:

- Mugikortasun  txikiko  elementu  bat  izanik,  urte  guztiko  P  ongarriketa 
udaberriko lehen etekinerako hondoko ongarritzea egiterakoan N eta K-
kin batera aplikatzen da.

Potasiodun ongarritzea:
- Urteko  K  beharrak  urteko  100  K20  kg/ha  baino  txikiagoak  badira, 

fosforoaren  antzera  hondoko  ongarritzean  aplikatzen  da.  Potasio 
beharrak  handiagoak  badira,  100  K20  kg/ha  hondoko  ongarritzean 
aplikatuko dira eta beste guztia ondorengo aplikazioetan. 

Bestalde  mikroelementuek beren aldaketak  ere  jasaten  dituztela,  ongarriketa 
maila eta azaltzen diren espezie botanikoen arabera batipat: Fe, Cu, Zn, eta Mn, 
kantitate  txikietan  behar  izaten  dituzte  belar  jaleak.  Horrek,  baina,  ez  dio 
garrantzirik  kendu  behar,  hauen  faltak  eragin  zuzen  eta  kaltegarriak  izan 
baititzake osasun, ernalketa eta ekoizpen ahalmenetan. Belarraren produkzioan 
baino nabarmenago adierazten da animalien ongizatean. Nitrogeno askorekin 
ongarritutako belardiak Zn kopurua igotzen dute eta halaber Mn maila jaisten 
dute.  Bi  elementu hauek dena den aldaketak jasaten dituzte urtaroan zehar, 
kantitaterik altuenak belar hazkuntzaren amaiera prozesuarekin bat datozelarik, 
eta udazkenean gehienbat. Zn maila 20 mg/kg gainetik egon behar du (20 – 60 
bitartean), Mn berriz 15 – 25 mg/kg gainetik eta 500 mg/kg azpitik egon behar 
du, hazkuntza ez eteteko eta toxizitaterik ez azaltzeko hurrenez hurren. Azken 
elementu  honi  pH  aldaketak  asko  eragiten  dio,  azidotzeak  belarrarentzako 
eskuragarritasun aukerak urritzen ditu.
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Lurzoruaren pHa  baxua  bada,  azidoa  alegia  (  pH-a  <  5,5)  mineral  batzuk 
disolbaezinak bihurtzeko arriskua dago, hau da, landareek ezin dituzte elementu 
horiek asimilatu. Aluminioa, aldiz pH baxuetan ere disolbagarria da, landareek 
xurgatu eta toxikotasun arazoak sor ditzakeelarik. 

Horretaz  gain,  prozesu  askoren  artean  nitrogenoaren  finkapen  eta 
mineralizazioan parte  hartzen duten mikroorganismoen aktibitatea ere gelditu 
egiten  da  pH  baxuekin.  Ondorioz  belardiaren  ekoizpenaren  eta  kalitatearen 
murrizketa bat ematen da. 

Gauzak horrela, lurzoruaren pH zuzenketa ezinbestekoa da. Azidotasun arazo 
hau zuzentzen ez bada, beste edozein hobekuntzak (ereitea, ongarritzea…) ez 
du efekturik izango. pH-a 5,5 baino baxuagoa bada aluminio kopurua begiratuko 
dugu.  Lur analisiek ematen duten Al  (aluminio) portzentajearen arabera bota 
beharreko  kare  kopurua,  erabiltzen  den  kareztatze  motaren  arabera, 
ondorengoa da:

14. taula: karea aplikatzeko dosiak aluminio kopuruaren arabera
% Al Kaliza 

(t/ha CO3Ca)
Kare bizia 
(t/ha CaO)

Kare itzalia
(t/ha Ca(OH)2)

<5
5-10
10-14
14-21
21-26
26-33
33-38
38-46
46-52
52-59
>59

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

0
0,3
0,6
0,8
1,1
1,4
1,7
1,9
2,2
2,5
2,8

0
0,4
0,7
1,1
1,5
1,8
2,2
2,6
2,9
3,3
3,7

Kareztatzeari buruzko aholkuak:
- Lurzoru azidoetan (Al >%5) kareztatu egin behar da baina ez dira 3.000 

kg/ha  gainditu  behar.  3000  kg  baino  gehiago  aplikatzea  beharrezkoa 
bada, urte bat baino gehiagotan egin. 

- Kareztatzea ez  da minda edo simaurraren aplikazioarekin  batera  egin 
behar.  Unerik  gomendagarriena  abuztua-irailean  da,  lurrazala 
prestatzeko lanak egin ondoren.

- Kare harria xehatua  1 eta 2 mm bitartean litzateke egokien,  urteetan 
karea askatzen joan dadin buztin lurrean.

Gure  kasuan,  ongarriketaren  helburua  helburua  lurzoruaren  emankortasuna 
mantendu edo handitzea da,  modu iraunkor batean ekoizpen handiagoa eta 
belarraren  kalitate  hobea  lortze  aldera.  Horretarako  simaur  konpostatua 
erabiliko  da  udazkenean  mantentze  ongarriketarako  P  eta  K  kopuruei 
begiratuta, minda udaberrian lehenengo kortearen ondoren belar kolpea ekarri 
eta lurrean dauden mikrorganismoak aktibatzeko gai organiko kopurua begiratu 
ondoren eta karea udara amaieran pH egoki bat mantentzeko: pH-a 6 baino 
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txikiagoa  bada  Al  %a  begiratuko  da  analisietan  zenbat  kare  bota  jakiteko. 
Larretoki malkartsuetan eta baso larreetan minda aplikazio arin bat egingo da 5 
urtez  behin  gutxi  gora-behera  ahal  bada  soberakinak  erabiliz.  Kontuan 
edukitzekoa  da,  gure  behiek  larrean  dabiltzala  egiten  dutela  kakarik  gehien. 
Garrantzitsua  da  belardietan  lo  leku  bezala  erabiltzen  dituzten  guneetan  ez 
simaurrik  edo  mindarik  zabaltzea.  Zabaldu  gabe  geratzen  den  simaurra 
baratzera  joaten  da udaberrian.  2010-2011 urtean simaurra  bakarrik  egongo 
bada ere, 2011ko udaran ikuilu berria egiten denetik aurrera, urtean 40.000 kg 
simaur eta 75.000 litro minda edukitzea kalkulatzen da.

Analisietako  emaitzekin  eta  kalkulatzen  diren  simaur  eta  minda  kopuruekin, 
2010-2015 simaur eta kareztatze plangintza landu da. Hona hemen hurrengo 5 
urterako plangintza, nahiz jakin hau aldatu egingo dela urtez urteko analisien 
emaitzaren ondorioz. Lursail bakoitzaren ondoan ageri diren kantitateak ez dira 
zertan homogeneoki banatutakoak izan behar, batzuetan lursail berean bi gune 
ezberdin baitaude: 

• 2010-2011:

15. taula: simaur eta kareztatze plangintza 2010-2011
Lursailaren izena Lursailaren zkia Azalera (ha) Simaurra

(kiloak)
Minda

(litroak)
CO3Ca
(kiloak)

Arramendialde Pol2,par27 1,27 30.000 0 0

Pagoeta Goikosagasti Pol2,par28 0,25 7.000 0 0

Etxeazpia Pol2,par26 0,88 0 0 0

Etxaburu Etxaurre-tantari Pol2, par25 1,79 0 0 0

Kanposantu Alde Pol2, par23 0,25 9.000 0 125

Belakasoro Pol2, par44 0,63 21.000 0 945

• 2011-2012:

16.taula: simaur eta kareztatze plangintza 2011-2012
Lursailaren izena Lursailaren zkia Azalera (ha) Simaurra

(kiloak)
Minda

(litroak)
CO3Ca
(kiloak)

Arramendialde Pol2,par27 1,27 15.000 10.000 0

Pagoeta Goikosagasti Pol2,par28 0,25 5.000 5.000 0

Etxeazpia Pol2,par26 0,88 0 0 0

Etxaburu Etxaurre-tantari Pol2, par25 1,79 0 40.000 0

Kanposantu Alde Pol2, par23 0,25 5.000 5.000 0

Belakasoro Pol2, par44 0,63 15.000 15.000 0
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• 2012-2013:

17. taula: simaur eta kareztatze plangintza 2012-2013
Lursailaren izena Lursailaren zkia Azalera (ha) Simaurra

(kiloak)
Minda

(litroak)
CO3Ca
(kiloak)

Arramendialde Pol2,par27 1,27 15.000 10.000 0

Pagoeta Goikosagasti Pol2,par28 0,25 5.000 5.000 0

Etxeazpia Pol2,par26 0,88 0 15.000 0

Etxaburu Etxaurre-tantari Pol2, par25 1,79 0 25.000 0

Kanposantu Alde Pol2, par23 0,25 5.000 5.000 125

Belakasoro Pol2, par44 0,63 15.000 15.000 945

• 2013-2014:

18. taula: simaur eta kareztatze plangintza 2013-2014
Lursailaren izena Lursailaren zkia Azalera (ha) Simaurra

(kiloak)
Minda

(litroak)
CO3Ca
(kiloak)

Arramendialde Pol2,par27 1,27 0 20.000 0

Pagoeta Goikosagasti Pol2,par28 0,25 6.000 10.000 0

Etxeazpia Pol2,par26 0,88 0 0 0

Etxaburu Etxaurre-tantari Pol2, par25 1,79 25.000 30.000 0

Kanposantu Alde Pol2, par23 0,25 3.000 4.000 0

Belakasoro Pol2, par44 0,63 6.000 11.000 0

• 2014-2015:

19. taula: simaur eta kareztatze plangintza 2014-2015
Lursailaren izena Lursailaren zkia Azalera (ha) Simaurra

(kiloak)
Minda

(litroak)
CO3Ca
(kiloak)

Arramendialde Pol2,par27 1,27 10.000 0 0

Pagoeta Goikosagasti Pol2,par28 0,25 0 7.000 0

Etxeazpia Pol2,par26 0,88 0 0 0

Etxaburu Etxaurre-tantari Pol2, par25 1,79 15.000 35.000 0

Kanposantu Alde Pol2, par23 0,25 5.000 7.000 0

Belakasoro Pol2, par44 0,63 10.000 20.000 500

6.2.2.- Belarra

6.2.2.1.- Larratzea

1.6.1.1. atalean azaldu den larratze sistemari jarraiki, 10 behi larrean erabiltzeko 
3 hektarea beharko genituzke, eta 3-4 hektarea dira orain arte larrean erabili  
ditugunak  ere.  Udaberrian  3  hektarea  erabiltzen  dira,  gainerakoak  kortea 
kentzeko  utziaz.  4  eguneko  egonaldiarekin,  eta  30  egunean  zikloa  ixteko  9 
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lursailetan  banatu  beharko  genituzke  hiru  hektareak  (gaur  egun  sei  sailetan 
banatzen  ditugu.  Udaberrian  beraz,  larratze  egokia  egiteko,  gaur  egun  sei 
sailetan  banatzen  duguna  0,35  hektareako  bederatzi  sailetan  banatu  behar 
genuke bateriadun itxiturarekin. Lur-sail guztiak etxearen bueltan daudenez ez 
da arazorik ikusten.

Udaran  lursailak  lehortzen  direnean  deskantsu  handiagoa  eman  behar  zaio 
lurrari.  Lursail  bakoitzean  4  eguneko  egonaldia  egitea  egokia  da,  baina  60 
egunetan itxiko da zikloa. Honetarako 4 hektarea erabiliko ditugu (horien artean 
udaberrian makinarekin kortea  kendu zaion hektarea bat),  eta  16 lursailetan 
banatuko dugu (gaur egun zortzi sailetan ibiltzen dira). Beraz, 0,25 hektareako 
lursailak izango dira, eta urte lehorra tokatzen bada etxean belar ondu gehiago 
emanez berdinduko da razioa. Arazo nagusiak, itxiturak egiteak daukan lana, 
eta hauetako lursail askotan behiak edanlekurik gabe egon beharra dira. Teorian 
egokiena  aurreko  banaketa  hau  egitea  baldin  bada  ere,  praktikotasunari 
begiratuta, udaran 5 eguneko egonaldiak egitea eta zikloak 45 egunean ixtea 
erabaki da. Horrela nahikoa dira 0,40 hektareako 10 lursail, eta asko errazten 
da itxiturak egitearen lana eta behiek ura edateko aukera eta itzala edukitzea. 
Teorian 4 eguneko egonaldia hobea izan arren, ezinbestekoa da udaran behiek 
eguerdirako  itzal-toki  bat  eta  egarri  daudenerako  edanleku  bat  edukitzea, 
ganaduaren ongizatean eta esne ekoizpenean izugarrizko aldea dagoelarik.

Udazkenean  udaberriko  sistemara  bueltatzen  gara,  belarraren  bigarren 
ernealdia hobeto aprobetxatzeko. Gurea bezalako baserrietan larratze sistema 
egokia edukitzea da, etxeko ekoizpen faktoreetan garrantzitsuena. Behi gutxi 
edukitzeak  malgutasuna  ematen  badu  ere  lana  eskatzen  du  ondo  egiteak. 
Baserri askotan, belardien kudeaketa erraztearren behar baino lursail gutxiago 
ezartzeko  joera  egon  da,  lursail  bakoitzeko  egonaldia  luzatuz  eta  belar 
aprobetxamendua optimizatu gabe. Teknikoki jarraituko diren irizpideak luze eta 
zabal azalduta daude proiektu honetako 1.6.1.1. atalean.
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6.2.2.2.- Belar ondua

Abeltzain guztiek ezagutzen dituzte belar onduaren onurak, baina kasu askotan 
egiteari  utzi  egin  zaio  belar  siloa egiteak lan gutxiago eskatzen duelako eta 
arrisku gutxiago daukalako. Gure klimak udaberrian belar ondua egitea asko 
zailtzen  duenez,  lehenengo  kortearen  zati  handiena  silorako  izango  da. 
Eguraldiak  laguntzen  duenean  lehortuko  dugu  belarra.  Eguraldiaren 
aurreikuspenetan egindako aurrerapenek asko erraztu dute eguraldiarenganako 
konfiantza. Belarra ontzeko jarraituko ditugun irizpide teknikoak 1.6.1.2. atalean 
azalduta daude. 

Basura  edo  ihintz  gutxiko  egunak  komeni  dira,  bustirik  gabe  eta  eguzkiak 
gehiegi erre gabe belar onduak bitaminak eta kolorea mantentzeko, behientzat 
jangarriagoa  izateko,  bigunagoa,  elikagai  gehiagokoa  eta  homogeneoagoa. 
Belarra  momentu  egokian  ebaki  ostean  ahalik  eta  buelta  gutxienarekin,  eta 
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fardoak  iluntzean  eginda  komeni  da  belarra  ontzea  ahalik  eta  belar  hosto 
gutxien jaulkitzeko. Momentuz kide garen makinaria kooperatibak egingo dizkigu 
belar ondu bola edo fardoak.

6.2.2.3.- Belar siloa

Erositako  makinariari  ahalik  eta  etekin  handiena  ateratze  aldera,  silo  zanga 
egingo da udaberriko lehen belar kolpearekin (apirila bukaera maiatza hasiera). 
Silo guztia beraz, egun gutxiko epe motz batean bete eta itxiko da, prozesu 
honetan azukrea daukaten lehengaiak  (pulpak edo azalak)  erabiliko  direlarik 
nahi ditugun fermentazioak laguntze aldera. Ez da baztertzen lizunak erabiliz 
probaren bat egitea emaitzak nolakoak diren ikusteko. Hortik aurrera egin behar 
den siloa belar boletan egingo da. Belar siloa egiteko jarraituko ditugun irizpide 
teknikoak 1.6.1.3. atalean azalduta daude.

Belar  siloa  egiteko  tokiak  18  m2  dituen  oinarria  dauka  eta  simaur  piloaren 
ondoan  kokatuta  dago.  Belarra  ateratzeko,  belar  ondua  ateratzeko  erabiliko 
dugun  garabi  bera  erabiliko  dugu,  modu  honetan  lana  egiteko  oso  eroso 
geratzen  delarik.  Larrerako nahiko  lur  baldin  badaukagu  ere,  belar  siloa  eta 
belar ondua egiteko hektarea bat edo bi errentan hartzeko asmoa daukagu.

6.2.3.- Behien elikadura eta maneiua

Gure etxeko esne ekoizpenak ezaugarri berezi batzuk biltzen ditu esne ustiategi 
gehienekin alderatuta, eta batez ere intentsiboenekin. Garrantzitsuenen artean 
daude esku-lan askoren beharra esne litroen kopuruarekiko, esne ekoizpenaren 
%10  txahalen  elikadurarako  izatea,  behien  batez-besteko  adina  12  urtekoa 
izatea  (Gipuzkoako  batez-bestekoaren  hirukoitza),  eta  esne  litro  bakoitza 
ekoizteko input gutxi (pentsua, botikak...) erabiltzea. Aipatzekoa da Gipuzkoan 
gestio ekonomikoa daramaten baserrien batez-besteko ekoizpen kostuak baino 
murritzagoak dauzkagula baserri ekologikoek esne litro bakoitzeko.
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Behien  elikaduran  eta  maneiuan  esnetarako  ikuilu  arruntetatik  dauzkagun 
ezberdintasunak  objektiboki  azaltzeko  oso  baliagarriak  dira  Gipuzkoako 
baserrietako gestio tekniko-ekonomikoa eramaten duen Lurgintza kooperatibak 
ateratako  2010ko  memoria.  Bertan  esnetarako  ikuiluak  talde  ezberdinetan 
biltzen dira datuak konparatu ahal izateko. Hona hemen ekologikoen taldekoek 
gainerako ikuiluekin dauzkaten ezberdintasun nagusiak:

• batez-besteko ganadu zama 1,3 ALU/ha (UGM/ha)  da, Gipuzkoako 
batez bestearen erdia baino gutxiago.

• Esneari  dagokionez,  Gipuzkoako  esnearen  %93  Iparlatek  jasotzen 
badu ere, ekologikoan %49 da Iparlatera doana (konbentzionalarekin 
nahastuta eta prezio berdinean), eta %42 salmenta zuzenean saltzen 
da. Adierazgarria baita ere, esnearen %8 txahalei emateko erabiltzen 
dela, gainerakoetan %0,5-2 erabiltzen den bitartean.

• Pentsuari  dagokionez  %20tik  gorako  gainprezioa  ordaintzen  da 
ekologikoarengatik,  erositako forrajeak ere  garestiagoak dira,  baina 
litroko elikadura  gastu  orokorrak  askozaz  ere  txikiagoak  dira  beste 
ustiategietan baino. Albaitari gastuak ere ustiakuntza konbentzionalen 
erdia besterik ez dira ekologiko taldean.

Hona hemen datu produktibo batzuen konparazio taula.  Alde batetik 25 buru 
baino  gutxiagorekin  ari  direnak  (ekologikoak  ere  tamaina  honetakoak  dira), 
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bestetik Gipuzkoako ustiategi  handienen batez-bestekoa, ekologikoan ari  den 
taldearena (bi baserri bakarrik daude) eta azkenik gure etxekoa:
 20. taula: gestio tekniko-ekonomikoko datuen alderaketa (Lurgintza, 2010)

25 behi baino gutxiago
dituztenen taldea 
(konbentzionala)

85 behi baino gehiago
dituzten ustiategien 

taldea (konbentzionala)

Ekologiko 
taldea

Etxeberri 
Goikoa (gure 

baserria)
Urteko esne 
ekoizpena/behiko (kg.) 6.636 8.334 5.369 5.775

Eguneko esne 
ekoizpena/ behiko (kg.) 21,19 25,45 17,19 18,56

Kontzentratu edo pentsu 
kiloak/ esne litroko (kg.) 0,475 0,943 0,197 0,298

Aldeak  nabarmenak  dira.  Gure  baserriko  datuak  ekologikoko  taldearenaren 
antzekoak  dira,  nahiz  eta  esne  litro  bakoitzeko  300  gramo  pentsu  erabili, 
ekologikoena  baino  gehiago  da  baina  oso  urrun  geratzen  da  Lurgintzako 
gainerakoen  batez  bestetik:  datu  horretan  eragina  dauka  behi  zaharrak 
gizentzeko behien pentsua erabiltzeak. Aipatzekoa da ekologikoan ari diren bi 
baserrien   emaitza  ekonomikoak  benetan  onak  direla: behi  bakoitzeko  diru 
erabilgarria  1.846  Eurokoa  da,  hau  da,  konbentzionalean  ari  direnenaren 
bikoitza baino gehiago. Litroko diru erabilgarriak berriz konbentzionalen batez-
bestekoa  laukoizten  du  (ekologikoan  489E  /  1000  litroko).  Hala  ere,  Iparlati  
ematen zaion esne horri (ekologiko ekoizpenaren %49) beste irteera bat aurkitu 
ezkero datuak are eta hobeagoak izan daitezke (Lurgintza kooperatiba, 2010).

Abereen elikadura nola egiten den, eta zertan hobetu nahi den 1.6.3. atalean 
garatuta dago. Aldaketarik nagusiena pentsuarena izango da, zigilu ekologikoa 
duen pentsua behar delako. Pentsu hau ere Goierriko kooperatiban egiten da, 
eta aleen nahasketa hutsa da: %30 artoa, %20 baba, %20 ilarra, %20 garagarra 
eta %10 oloa. Ez darama inolako gehigarririk. Fraisoro Ingurumen eta Nekazal 
Laborategian 2010ko apirilaren 14an egindako azterketan honako ezaugarriak 
eman  zituen  pentsu  ekologikoak:  %87,9  gai  lehorrarekin  %14,3ko  proteina 
dauka (orain arte erabiltzen genuenak %15,9 zeukan),  %3,0 errautsak, %0,1 
kaltzioa, %6,5 zuntz gordina, %0,2 fosforoa, %74,2 nitrogeno gabeko erauzkina 
eta energia metabolizagarria berriz 12,1 MJ/Kg.

Pentsu  ekologiko  honek  beraz  lehen  erabiltzen  genuenak  baino  proteina 
gutxixeago dauka eta kontuan hartzekoa da lehengo pentsua ere baxua zela 
proteinaz  esne  behientzako  izateko.  Esne  behitegi  handietan  %20tik  gora 
proteina duten pentsuak erabiltzen dituzte eta gehienetan %25etik  gorakoak. 
Askotan, proteina kopuru hauek arta berdea eta arto gozoaren erabilerarekin 
lotuta  daude  hauen  energia  kopuru  altua  orekatzeko.  Gure  kasuan  behien 
elikaduraren oinarria forrajeak dira, eta batez ere larratzea. Pentsu ekologikoak 
daukan  gainprezioa  %30era  iritsi  daitekeela  kontuan  hartuta,  behien  pentsu 
kontsumoa  %20  batean  murriztu  nahi  da,  razioan  alpapa  sartuz  ekoizpena 
mantendu eta proteina-energia arteko oreka hobetzeko.

Elikadura egoki baterako proteina, energia, fibra, bitaminak eta mineralak modu 
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orekatuan  eskaini  behar  zaizkio  animaliari.  Behiaren  esne  ekoizpenaren  eta 
haragitan daukan egoeraren arabera aldatuko da, buru gutxi izanda razioa behi 
bakoitzaren egoerara egokituz. batez-besteko razioak hola geldituko lirateke:

Udarako razioa: urteko zatirik handiena hartuko du. Apiriletik urrira gutxienez, 
baina askotan martxotik azarora luzatuko da. Hemen gehienbat belar berdea 
jaten dute larrean gau eta egun,  2kg belar  ondu,  2  kg alpapa,  eta aldaketa 
garaietan, hau da udaberri edo udazkenean 10 bat kg belar silorekin osatzen 
da.  Pentsua  berriz  ekoizpenaren  arabera  aldatzen  da,  baina  batez  beste 
egunean 3 kilo erabili nahi dira.

Neguko razioa: neguan egunean 4 kilo pentsu inguru erabiltzea aurreikusten da. 
Belar berderik jan ezin dutenez, egunean 30 kg belar silo, 4 kg belar ondu, 4  kg  
alpapa eta nahi haina lastorekin osatzen da razioa.

Maneiuan ez da inolako aldaketa garrantzitsurik aurreikusten, eta 1.7. atalean 
dago  garatuta  maneiu  guztia.  Egongo  diren  aldaketa  txikien  artean  daude, 
txekorrak  libre  egongo direla  ikuiluan  eta  nahi  dutenean kanpora  atera  ahal 
izango direla horretarako dagoen atseden eremura. Bestalde, behiak ere lotu 
gabe  egongo  dira,  koltxonetadun  etzalekuetan  eta  behiko  10m2 baino 
gehiagorekin:  ondorioz,  eta  orain  arte  ez  bezala,  udaran oso eguraldi  txarra 
dagoenean ikuilu barruan utzi daitezke gauez, egunez berriz larrera ateratzeko.

6.2.4.- Basoa

Basoko lanetan hurrengo bost urteetarako plangintza hau aurreikusten da:
• 2010ko negua:

21. taula: 2010ko neguan basoan egin beharreko lanak.
Lursailaren izena Lursailaren zkia Azalera Lana

Arramena Poligono 2, 202 0,89 hektarea Kimaketa altua (4m)

Goiko Hariztia Poligono 2, 24 0,73 hektarea Kimaketa altua (4m)

Barruti Berri Poligono 2, 25 0,62 hektarea 1. entresaka/kimaketa

Andra Maiztegi Poligono 4, 25 1,14 hektarea Garbitu/faltak landatu

Tellerialde Poligono 4, 24 0,84 hektarea Azkeneko aldiz garbitu

• 2011ko negua:

22. taula: 2011ko neguan basoan egin beharreko lana
Lursailaren izena Lursailaren zkia Azalera Lana

Barruti Berri Poligono 2, 25 0,62 hektarea Kimaketa altua (4m)

Andra Maiztegi Poligono 4, 25 1,14 hektarea Garbitu/faltak landatu

Txabola Alde Poligono 1, 84 0,21 hektarea Basoa bota

Buztardi Poligono 1, 83 0,19 hektarea Basoa bota
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• 2012ko negua:

23. taula: 2012ko neguan basoan egin beharreko lana
Lursailaren izena Lursailaren zkia Azalera Lana

Andra Maiztegi Poligono 4, 25 1,14 hektarea Garbitu/faltak landatu

Txabola Alde Poligono 1, 84 0,21 hektarea Garbitu/landaketa egin

Buztardi Poligono 1, 83 0,19 hektarea Garbitu/landaketa egin

Añoa Poligono 1, 4 2,21 hektarea 1. entresaka/kimaketa

Hiru Mugata Poligono 1, 2 0,49 hektarea 1. entresaka/kimaketa

Sail Txiki Poligono 1, 3 0,22 hektarea 1. entresaka/kimaketa

• 2013ko negua:

24. taula: 2013ko neguan basoan egin beharreko lana
Lursailaren izena Lursailaren zkia Azalera Lana

Txabola Alde Poligono 1, 84 0,21 hektarea Garbitu/faltak landatu

Buztardi Poligono 1, 83 0,19 hektarea Garbitu/faltak landatu

Arramena Poligono 2, 202 0,89 hektarea 2. entresaka/kimaketa

Goiko Hariztia Poligono 2, 24 0,73 hektarea 2. entresaka/kimaketa

Andra Maiztegi Poligono 4, 25 1,14 hektarea Garbitu

• 2014ko negua:

25. taula: 2014ko neguan basoan egin beharreko lana
Lursailaren izena Lursailaren zkia Azalera Lana

Barruti Berri Poligono 2, 25 0,62 hektarea 2. entresaka/kimaketa

Andra Maiztegi Poligono 4, 25 1,14 hektarea Azkeneko aldiz garbitu

Txabola Alde Poligono 1, 84 0,21 hektarea Garbitu/faltak landatu

Buztardi Poligono 1, 83 0,19 hektarea Garbitu/faltak landatu

Añoa Poligono 1, 4 2,21 hektarea Kimaketa altua (4m)

Hiru Mugata Poligono 1, 2 0,49 hektarea Kimaketa altua (4m)

Sail Txiki Poligono 1, 3 0,22 hektarea Kimaketa altua (4m)

Etorkizuneko  landaketetan,  azkeneko  urteetakoetan  bezala  pinudiaren 
kokapena lur mota eta altuera hartuko dira kontuan batetik, eta landatu nahi den 
zuhaitzaren zikloaren luzera eta egurraren kalitate esperogarria bestetik. Horren 
arabera, lursail bakoitzean bere ezaugarrien arabera eta aroztegirako egur ona 
egiteko helburuarekin egingo dira landaketak.
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6.2.5.- Dibertsifikazioa: baratza, ahuntzak, oiloak eta oilaskoak.

Baratza,  oiloak eta oilasko batzuk dagoeneko badaude,  baina hurrengo fase 
batean,  2012tik  aurrera,  ekoizpen  hauek  egokitu  eta  pixka  bat  handitzea 
aurreikusten  da.  Lehengo  fasea  ordea,  ikuilua  egin  eta  esnearen 
komertzializazioan zentratuko da, eta beste atal  hauen inguruko hausnarketa 
egiten  joango  da  hemendik  bi  urte  barru  gauzatzeko.  Bitartean  ordea, 
dagoeneko  lanean  hasi  behar  da  beharrezko  azpiegiturak  moldatzen  eta 
dagoenetik  abiatuta  baratza  handitzeko  prozesua  edo  hegaztiak  ugaritzekoa 
pixkanaka eginez. Moldaketa lan hauek geuk egingo genituzke eta materialetan 
gastatu  beharrekoa  izango  da  inbertsio  bakarra.  Hauek  lirateke  atalik 
garrantzitsuenak:

• Oiloak eta oilaskoak: oilo kopurua ugarituko dugu 150 oilo inguru arte, 
eta 30 oilaskoko 4 tanda haziko ditugu urtean, denera 120 oilasko: 
Ikuilu ondoko gune bat egokitu behar da oiloentzako, eta gaur egungo 
simaur tokia dagoen inguruko eremua oilaskoentzako. Dena Ekoizpen 
Ekologikorako  Kontseiluaren  kontrolpean  eta  zigilu  ekologikoarekin 
egingo da.

Oiloei  dagokionez,  kopuru  honekin  ez  da  beharrezkoa  baimen 
sanitarioa,  eta  nahikoa  da  autorizazio  sanitarioa  Euskal  Autonomi 
Erkidegoan saltzeko, beti ere zuzenean edo bitartekari bakarrarekin. 
Adibidez, autorizazio sanitarioarekin arrautza bakoitza tindatu ordez 
nahikoa  da  kutxan  jartzea  errute  data.  Ekoizpen  eta  erreparto 
baldintzak  betetzeko  ere  ez  legoke  arazorik.  Oilategiak,  ekoizpen 
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ekologikoaren legediak  eskatzen duena beteaz,  25 m2 eta  20  kabi 
izango ditu. Kanpoan 600 m2 izango dituzte, egun onenetan, hauetatik 
kanpora  ateratzen  ere  utziko  zaielarik.  Gure  kasuan  esnearekin 
batera saltzeko oso produktu interesgarria da, eta zigilu ekologikoa 
duten bertako arrautzekin hutsunea nabaritzen dute Goierriko dendek. 
Goierriko Baratza dendan adibidez, astean 40 dozena behar dituztela 
eskatu  didate  dagoeneko,  gaur  egun  Galiziako  arrautzak  saltzen 
dituztelarik,   dozena  4,50€-ko  prezioan.  Honekin  ekoizpenaren  ia 
erdia salduko litzateke, beste erdia esnearen errepartoarekin batera 
banatuko litzatekeelarik. Gutxienez, hilabetean 600 € aterako lirateke 
oiloetatik.

Oilaskoei  dagokionez,  Gipuzkoan jartzekoa den hiltegi  mugikorrean 
hil, lumatu eta garbituko lirateke. Ondoren, txekor haragiarekin batera 
banatuko  litzateke  ibilgailu  hozkailuan.  Txekor  haragiarekin 
dauzkagun  bezero  bakoitzak  urtean  oilasko  1  erostea  nahikoa 
litzateke, 120 oilaskoak saltzeko. Ez da inolako arazo komertzial edo 
teknikorik aurreikusten kopuru hauekin lan eginez: orain 15 oilaskoko 
loteak  gizentzen  ditugu,  eta  30  oilaskokoak  gizentzea  litzateke 
helburua. Gaur egun ere pentsu ekologikoa erabiltzen dugu oiloekin 
bezala  Goierriko  Kooperatiban  erosita.  Oilaskoen  oilategiari 
dagokionez 6m2-ko estalpea eta 120 m2-ko belardia edukiko lukete 
nahi dutenean han ibiltzeko. Gizenketa 3 edo 4 hilabetean burutuko 
da eta hilabetean 100 €-ko etekina aurreikusten da.

Hegaztietatik,  oilo  eta  oilasko,  hilabetean  700€  garbi  aterako  dira 
gutxienez eta kalkulu ezkorrenekin 2013tik aurrera.

• Ahuntzak: 10 ahuntzez osatutako taldea jarriko da, gaur egun txahal 
txikientzako  den  ikuilua  egokituta.  25m2-ko  ikuilua  edukiko  dute 
etxean ahuntz eta antxumeentzat, basoan egingo zaien beste txabola 
batez gain. Goiko Hariztia basoan (poligono2, 24. lursaila) 700 metro 
linealeko  itxitura  ere  egin  beharra  dago.  Antxumeak  erraz  salduko 
badira ere (txekor haragiarekin batera), ahuntzak jartzeko arrazoia ez 
da  komertziala.  Dauzkagun  lursail  malkartsuenak  garbitzeko  erabili 
nahi  dira  behiak  handik  irten  ondoren.  Gaur  egun  bizkarreko 
desbrozadorarekin  egiten  diren  hainbat  lan  murriztuko  lituzte,  eta 
ahuntzaren  larretze  moldeak  behientzako  egokiak  diren  espezieak 
ugaltzea  ere  badakar  (Osoro,  1995).  Antxumeak  kenduta  eta 
antzututa  dauden  hilabeteetan  denboraldi  luzea  egingo  lukete 
Arramena eta Goiko Harizti basoetan. Horrez gain kalitate txarreneko 
belar  onduak  ere  hauentzat  izango  lirateke.  Hasera  batean 
haragitarako arraza nahasiko mendiko ahuntzak jartzea planteatzen 
da, baina aurrera begira parda alpina arrazako esnetarako ahuntzak 
erabiliz esne pixka bat ateratzea ere planteatzen da (10 ahuntzekin 
urtean 6.000 litro esne ateratzea xamurra da). Horretarako gaur egun 
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behiekin erabiltzen dugun ikuilua eta baziorako motorra aprobetxatuko 
lirateke,  presioa  eta  pultsazioak  ahuntzengana  egokituz.  Hala  ere, 
hasera batean ez da etekinik aurreikusten ahuntzekin, lehen aipatu 
bezala  helburua  ez  baita  komertziala.  Saltzen  diren  antxumeekin 
euren gastuak estaltzea da haserako helburua.

• Baratza:  2000.urtean  1.300m2 zituen  baratza  izatetik,  momentuan 
600m2 dauzkan baratza edukitzera pasatu gara lan ezintasunagatik. 
Berriz  1.500m2 inguruko  baratza  jarri  nahi  da,  babarrun  soro  txiki 
batekin,  eta barazkien ekoizpena ere handituz. Barazki motak gaur 
egun lantzen direnak izango lirateke: letxuga (Lactuca sativa), porrua 
(Allium porrum), tipulina eta tipula (Allium cepa), baina eta babarruna 
(Phaseolus vulgaris),  eskarola liso eta kizkurra (Cichorium endivia), 
azelga (Beta vulgaris), borraja (Borago officinalis), azenarioa (Daucus 
carota),  berenjena  (Solanum melongena),  kalabaza  eta  kalabazina 
(Curcurbita  pepo),  tomatea  (Lycopersicon  esculentum),  lukainka 
piparra,  gindilla  eta  pipar  morroa  (Capsicum  anuum),  perejiala 
(Petroselinum crispum), apioa (Apium graveolens), erremolatxa (Beta 
vulgaris), baratzuria (Allium sativum), baba (Vicia faba), ilarra (Pisum 
sativum),  aza,  azalorea,  erreboiloa,  brokolia  eta  bruselako  azak 
(Brassica oleracea),  patata (Solanum Tuberosum).  Gainera espezie 
hauetatik barietate bat baino gehiago aldatzeko joera dago.  

Ekoizpen sisteman ere ez legoke aldaketarik,  gaur egun ere modu 
ekologikoan ekoizten delako. Baratza oso dibertsoa daukagu eta ez 
dugu  ez  erregadiorik  ez  eta  inongo  produkturik  erabiltzen  (ezta 
ekologikoan onartutakorik ere). Laboreen asoziazioak eta errotazioak 
betidanik  egin  dira,  eta  landaketak  edo  hazi  ereiteak  azkarregi  ez 
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egiten saiatzen gara. Polinizazioan laguntzeko baratza buelta osoan 
lore deigarriak dauzkaten barazkiak jartzen dira erleak erakartzeko: 
kalabazina,  ilarra...  Lurra  urtean  behin  goldatzen  da,  urtebetez 
zahartzen  edukitako  simaurra  lurperatuz,  eta  aurreko  urtean 
botatakoa azaleratuz. 

Aldaketa,  babarrun  sailarekin  etorriko  litzateke:  500  m2 inguruko 
babarrun  saila  aurreikusten  da  4.4.5  atalean  azaldu  den  moduan 
baina erregadiorik jarri gabe, eta beraz inbertsiorik gabe. Momentuan 
daukagun eskariarekin eta esne errepartoan salduz badakigu egiten 
dugun  guztia  salduta  daukagula.  Hilabetean  200  €  ateratzea 
aurreikusten da barazkiekin. 
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56. irudia: erleak ezinbestekoak dira  
baratzaren  polinizazioan  eta 
emankortasunerako

57.  irudia:  amona  mantangorriak  paper  
garrantzitsua dauka oreka biologikoan.



6.3.- Ekoizpena, eraldaketa eta salmenta

Bai egurrak eta bai gainerako ekoizpenek ere garrantzi handia baldin badaukate 
ere, esnea eta haragia dira hasera batean errentagarritasunaren ardatzak. Gure 
etxean,  2010ko kanpainan  45.000  litro  esnerekin  hasi  eta  bi  urtean 50.000-
55.000 litro ekoiztu nahi dira. Haragiari dagokionez berriz urtean 2.500-3.000 
kilogramo kanal inguruko salduko ditugu urtero orain arte bezala. Dagoeneko, 
eta kontatu dugun bezala haragia zuzenean kontsumitzailearen etxera banatzen 
dugu 5 kilogramoko paketeetan. Honetarako behar dugun azpiegitura bakarra 
kamioneta hozkailua eskura edukitzea da errepartoa tokatzen denean. 300 kg 
kanal pisatu duen txekor bat goiz batean edo arratsalde batean banatzen da.

Esnearekin,  errepartoak  lan  gehiago  dauka  ia  egunerokoa  delako  eta 
eraldaketarako eskatzen dituen azpiegiturak  ere  handiagoak dira.  Gipuzkoan 
esne ekologikoa egiten zuten bi baserritarrak hasi ziren esnearen eraldaketa eta 
salmenta lantzeko proiektu hau garatzen. Heurek aurretik ere zuzenean saltzen 
zuten esnearen zati bat. Biek esne gordina saltzen zuten, eta orain eraldaketa 
zentroarekin esne pasteurizatua eta jogurtak egitea da asmoa. Baserritar batek 
6 esne-behi dauzka eta besteak 19. Ekoizpenaren erdia baino gehiago saltzen 
dute  zuzenean,  gazta  pixka  bat  ere  egien  dute  eta  gainerakoa  Kaikuri 
entregatzen diote.  Hala ere, orain arte esne gordinarekin aritu direnez,  orain 
pasteurizatuarekin gehiago saltzea espero dute. Salneurria 1,10 €-koa izango 
da. Hasera batean litroa 0,60 € kobratuko dute eta elkarteak dauzkan etekinak 
erdibana.

Esnea  pasteurizatu,  poltsetan  edo  botilan  sartu  eta  botilak  garbitzeko 
sistemaren inbertsioa 60.000 €-koa da. Inbertsio honen barnean dago Usurbilen 
beste  ekoizle  ekologiko  batzuekin  batera  jartzekoa  den  “vending”  makina. 
“Vending” makina horretan ahuntz gazta, ardi gazta, behi gazta eta behi esnea 
salduko da. Orain egiten ari den jogurta egiteko gunearen inbertsioa berriz beste 
25.000 €-koa da. Beraz baserri bakoitzak 30.000€ jarri beharko ditu hasieran 
nahiz  “Lehiatu”  programako  diru-laguntzak  jasotzean  horren  zati  bat 
berreskuratuko den.

Eraldaketa  gunea  Altzon  dago:  15  minutuko  bidea  dago  gure  baserritik,  eta 
gutxienez bi egunez behin esnea eramatera joan beharko litzateke. Esnearen 
eraldaketan  lan  egiteko  ere  Altzora  joan  behar  azpiegitura  han  dagoelako. 
Distantzia  hau  da  desabantailarik  handiena,  gainerakoan  oso  interesgarria 
delako hiruron artean egitea,  etxeko azpiegitura  eta inbertsioa  ere  murrizten 
baititu. Hau da eraldaketa gunearen planoa:
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Sistema  dibertsifikatzeko  jorratu  behar  diren  jarduerak,  hau  da,  baratza, 
ahuntzak,  oilaskoak eta  oiloak,  bigarren fase batean landuko dira.  Ahuntzen 
kasuan, haragia eta esneaz gain, betetzen duten funtzioagatik aukeratu dira, 
beraz, jarduera honekin ez da aurreikusi dirutan etekin ekonomikoa baizik eta 
gasturik ez eta animalia hauek egiten dituzten lanak baliatzea. Oiloak, oilaskoak 
eta  baratzaren  kasuan,  salmenta  zuzena  jorratuko  da  eta  egokituko  diren 
prezioak  Ordiziako  azokakoak  izango  dira.  Bi  jarduera  hauek,  dimentsio 
txikikoak izanik, osagarriak izatea espero da eta 2013tik aurrera, bai diruz, bai 
lan  karga  aldetik,  etxeko  bigarren  lanpostua  osatzea  espero  da.  Hala  ere, 
altxortegian, jarduera hauen diru sarrerarik ez da kontuan hartuko basoarena 
hartzen ez den bezala.

6.3.1.- Merkatu azterketa

Merkatu  azterketaren  aurretik,  dagoeneko  badaukagu  esperientzia  bai 
pertsonala haragiaren kasuan eta baita esne ekologikoa saltzen duten beste bi 
ekoizleena  ere.  Nere  esperientziari  dagokionez,  orokorrean  haragia  erosten 
digun jendea gaztea da, ikasketaduna, eta ekologiko zigiluari  baino ekoizpen 
sistema eta haragiaren kalitate organoleptikoa baloratzen duena. Erosle fidela 
da,  eta  gure  baserriko  beste  produktu  batzuk  erosteko  prest  dagoena.  Oso 
gustura  geratzen  dira  erosketarekin,  euren  ezagunen  artean  erosle  berriak 
bilatzen dituzte eta produktua baloratzen dute.

Esne ekologikoa dagoeneko saltzen dutenen erosleak berriz bi talde nagusitan 
banatu  daitezke:  batetik  edadeko  emakumeak,  “etxekoandreak”,  baserriko 
esnea  erosten  dutenak  eta  betiko  bezeroak.  Bestetik  jende  gaztea,  zigilu 
ekologikoa  baloratzen  dutenak,  eta  kasu  askotan  ume  txikiak  dauzkatenak. 
Haragia  hilean behin  erostea nahikoa den bezala,  esneak jarraikortasun bat 
eskatzen du, gutxienez astean bi  aldiz erosiz,  eta hori  muga bat da askotan 
lotura horrek jende gaztearen bizimoduarekin bat egiten ez duelako.

Merkatu potentziala  Gipuzkoa osoa da,  izan ere,  hiru  baserriok elkartuta,  ez 
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58. irudia: Altzoko esnetegiaren krokisa.



dago Gipuzkoan esne ekologikoa egiten duen beste inor. Hala ere, praktikan 
merkatua Gipuzkoako N-1aren bi aldeetara mugatzen da praktikotasunagatik, 
eta jende kopururik handiena ere bertan kokatzen delako. Hiru baserriak N-1etik 
gertu gaude, eta egunean 600-700 litro saldu behar dira likidoan eta jogurtetan.  
Ez  dago  konpetentzia  zuzenik,  ez  dagoelako  ezaugarri  horiek  dauzkan 
produkturik.  Hala  ere,  esne  sektorearen  egoera  txarrak  bultzatuta  Baserri 
gehiago ere hasi dira Gipuzkoan salmenta zuzena egiten batez ere “Vending” 
makinen bidez,  1  €ko prezioan eta zigilurik  gabe.  Erosle gehienek ordea ez 
dakite esne ekologikoaren eta baserriko esne arruntaren (nahiz intentsiboa izan) 
artean zein ezberdintasun dauden.

Azkeneko  urteetan,  elikagai  ekologikoen  kontsumoa  hazten  ari  bada  ere, 
kontuan  edukitzekoa  da  hauetako  askok  ez  dutela  esnerik  edaten  (ordezko 
produktuak  hartzen  dituzte:  soia,  oloa  edo  arrozaren  zukuak),  nahiz  eta 
esnekiak hartu. Nahi izanda ere, askok arazoak dauzkate astean bi aldiz esnea 
hartzeko lanean daudelako eta etxean inor ez dagoelako. Bestalde, baserrian 
garbi ikusi dugu geroz eta migratzaile gehiago etortzen direla esnea erostera 
euren jaioterrietan daukaten esne kultura dela eta. Talde honetan sartzen dira 
bai Afrikarrak eta bai Europa ekialdeko jendea, eta nahiz eta diru sarrera baxuak 
izan normalean,  produktuaren ezaugarriak identifikatzeko eta baloratzeko gai 
dira.

Euskal Autonomi Erkidegoko esne kontsumoa pertsonako eta urteko 85 litrokoa 
da. Esne likidoa kontsumitzeko eta hiru pertsonako unitateak kalkulatuta 700 
unitate behar genituzke. 300 unitatek dagoeneko erosten diete esnea Fermin 
eta Gregoriori  Tolosaldean, beraz beste horrenbeste bilatu behar dira. Erosle 
berri  hauetako asko Goierrin bilatu beharko ditut, 65.000 pertsonako merkatu 
potentzial  batean. Litro erdiko formatuan edo hiru-txikikoan esnea eskaintzea 
izan daiteke beste aukera bat, esne asko edaten ez duten familientzat.

Jogurta komertzializatzeko hiru ikastetxeekin (Ibarra, Ordizia eta Beasain) eta 
euskara  ikasteko  barnetegi  batekin  (Lazkao)  jarri  gara  harremanetan  eta 
erantzun baikorra izan dugu. Jatetxeetan eta esnea erosten dutenei ere salduko 
diegula aurreikusten da. Ikastetxeek ordea itxi egiten duten udaran, eta nahiz 
eta barnetegian udaran egon jende gehien ez luke ikastetxeetako beherakada 
konpentsatuko.  Esne likidoaren kontsumoan ere  udaran jaitsiera  bat  ematen 
dela  kontuan  hartuta  estazionalitate  arazo  baten  aurrean  egongo  ginateke. 
Esnearen ekoizpena gorabeheratsua da gure baserrian, baino hiru baserriena 
batuta nahiko jarraitua dela esan daiteke, beraz udaran behi gazta ekologikoa 
egiten  duen  beste  baserri  bati  (beraiek  esnetarako  ahuntzak  dauzkate 
ekologikoan) salduko litzaioke. 

Hasera batean, eta salmentak egonkortu artean saldu ezin dugun esnea Kaiku 
kooperatibari  salduko genioke.  Esne honek ordea kalte  handia  egin  dakioke 
errentagarritasunari  ez baita  gehiago ordaintzen ekologikoa izateagatik.  Gure 
esnearen  kalitateak,  etxez  etxeko  erreparto  eta  zerbitzu  moldagarriak,  eta 
bolumen txikiak urtebeteko epean esne guztia geuk saltzeko modua daukagula 
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pentsatzera  eramaten  gaitu.  Prezioak  ere  inor  gutxi  baztertu  dezake, 
konpetentziaren prezioak begiratzen baditugu: “Vending” makinan 1€, baserriko 
esnea poltsan 1,10 €, Kaiku egunekoa 1,32 €, eta gure esne ekologikoa poltsan 
edo botilan 1,10 €. 

Merkatuaren zati oso txikia nahikoa litzateke, eta gure indarguneak aprobetxatu 
behar  ditugu  horretarako.  Hurrengo  atalean  sakonago  aztertuko  bada  ere, 
gertutasuna, ezagutza, elkarrizketa, ordutegi eta zerbitzu ereduen malgutasuna 
eta batez ere produktuaren kalitatea dira gure indarguneak. Erosleak baserria 
ezagutzea eta bere parte sentitzeari ere garrantzitsua deritzogu.

6.3.2.- Haragiaren eta esnearen Marketin estrategia

Gure sektorean askotan ez zaio behar bezainbeste garrantzi ematen merkatuan 
behar dugun posizionamendua lortzeko egin behar dugun plangintza eta lanari. 
Baserriaren errentagarritasunean zerikusi zuzena dauka eta arriskuak murrizten 
ditu.  Haragiaren  kasuan  esperientzia  ona  daukat,  haragia  erraz  saltzen 
dudalako, niretzako prezio egokian, eta erosleak oso gustura daude: %100ek 
errepikatzen dute.

Haragiaren esperientzia

Haragiaren kasuan, proba moduan hasi ginenez, gehiegi  pentsatu gabe egin 
zen nahiz eta beste esperientzia batzuk ikusten egon. Momentuz ez daukat logo 
propiorik  ere,  hiltegiaren  zigiluarekin  banatzen  dut  eta  dauzkagun  erosleak 
ezagunak  edo  ezagunen  ezagunak  dira  kasu  gehienetan.  Bolumen  aldetik 
hilabetean txekor bat izateak, eta urtean behiren bat edo bi, asko errazten du 
salmenta. Prezioa guretzat harakinarena baino hobea izatea eta erosleentzat 
merkeagoa izateak ere laguntzen du. Esan dudan bezala, bost  kiloko haragi 
paketeak  12  euroetan  saltzen  ari  naiz.  2011  tik  aurrera,  zigilu  ekologikoa 
baliatuz  eta  pentsu  ekologiak  eragiten  duen gastuaren igoera  aurre  egiteko, 
kiloko, euro bateko igoera aplikatuko da, hau da, kiloa 13€tan salduko da.

Produktuaren arrakastak bi zutabe dauzka:
• Kalitatea:  kalitate  integrala  lortzen  da.  Arrazak,  elikadurak  eta 

maneiuak laguntzen dute zaporez eta testuraz berezia izatea. Txekor 
haragia astebetez ontzen da presarik gabe, eta ondo moztuta dator. 
Produktuaren aurkezpena oso txukuna da eta erabilerraza.

• Gertutasuna:  lehenengo  aldiz  erosteko  gure  eta  gure  baserriaren 
ezagutza baliatu genuen. Arrakasta handia izan duena da, paketeetan 
sartzeko  adina  solomillo  ez  dagoenez,  afariak  antolatzen  dira 
erosleen artean solomilloa jan eta baserria bisitatu ahal izateko.

Esnea eta esnekiak

Gure esneak kaleko esneak ez dauzkan ezaugarri asko dauzka, eta produktu 
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horregatik  gehiago  ordaintzeko  prest  dagoen  jendea  aurkitu  behar  dugu 
Gipuzkoa zeharkatzen duen N-1aren bi bazterretan. Ekologiko ziurtagiriarekin 
kaleko  esne  arruntaren  goitik  kokatuko  dugu  prezioa.  Gure  esnea  da  gure 
indargunea, eta hori erosleari transmititzea berriz egin beharreko lana.

Beste bi abeltzainek lehendik egiten dute salmenta zuzena, egunean 300 litro 
inguru, eta denera beste 300 litro kokatu behar dira baina merkatu zabalagoan. 
Gure  ezberdintasunak  erakusteko  modurik  errazena  lana  nola  egiten  den 
erakustea da. Gauza hauek eduki behar ditugu kontutan:

• Gama: nik esnea, haragia eta barazki pixka bat egiten dut eta nire 
bikotekidearen  familiak  Errioxako  ardo  ekologikoa,  Ferminek  berriz 
esnea,  Tolosako  babarruna  eta  barazki  pixka  bat  egiten  du,  eta 
Gregoriok berriz, esnea, haragia eta baratza handia dauka aire librean 
eta negutegian. Denon kanalekin asko hazten da produktuak saltzeko 
aukera.

• Marka: logoan, errepartoko autoan eta alde guztietan joango denez 
gogoratzeko erraza izan behar du, eta ahal bada zerbait adierazten 
duena.  Gure  kasuan  BEHIEKO  izango  da.  Aukeratutako  diseinuak 
ere, erakutsi nahi den irudiarekin bat etorri behar du.

• Kalitatea eta adaptazioa: kalitateak objektiboa izan behar du: zaporea, 
iraupena,  analitikak,  zigilua,  zerbitzua  eta  elkarrizketa.  Erosleak 
esaten digunera adaptatuz fidelitatea lortzea da helburua haragiarekin 
egin dugun bezala.

• Bezeroak:  aurreko  puntuan  aipatutako elkarrizketa  eta  adaptazioaz 
gain funtsezkoa da noizean behin galdeketak egitea eroslearen iritzia 
neurtzeko. Aukera bat web orrian foro bat egitea da.

• Prezioa:  jarritako  prezioak  aurreko  atalekin  bat  datozela  erakutsi 
behar  da.  Prezioak jartzeko hiru  kontzeptu  erabili  ditugu:  ekoizpen 
kostuak, 

• Salmenta:  %70a  baino  gehiago  espero  da  zuzenean  saltzea,  eta 
gainerakoa  bitartekari  bakarrarekin  (zuzenean  denda,  jatetxe  edo 
jantokietara).

• Komunikazioa:  6.5.3.  atalean  landuko  den  marka  irudiari  lotuta. 
Helburuak  finkatu  ondoren,  bitartekoak,  kostuak  eta  efektibitatea 
neurtu eta egutegia egin beharko da. Prentsa idatzi, irrati eta telebista 
lokaletan  dohainik  ateratzeko  modua  daukagu,  interneten  ere  web 
orria  irekiko  dugu,  baina  komunikazio  zuzena  merkatu  azterketan 
ateratako emaitzekin nahikoa da gure bolumenerako.

Prezio politikari dagokionez, lehen esan dudan bezala, esne ekologikoa izanik, 
baina  bitartekaririk  ez  dagoenez,   errentagarritasuna  ziurtatuz,  prezio 
konpetitiboak jarri daitezke, produktu elitista bati ihes egiten. Hori dela eta, 1,1 
€/litroko salneurria finkatzea erabaki da esne ekologiko honetarako. Altxortegian 
ikusiko den bezala, prezio hauek gastu finkoak eta aldakorrak gainditzeko eta 
jarduera errentagarria izateko aukera ematen dute. 
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Jogurtak tamaina ezberdinetakoak izango dira. Inguruko dendetan begiratuta, 
125g-ko  jogurt  ekologikoen prezioen  bataz  bestekoa 0,6€-koa  dela  ikusi  da. 
Tamaina  berdineko  jogurt  konbentzional  naturalaren  prezioa  0,32  da.  Kasu 
honetan, 0,4-€ 125g-ko jogurtentzat eta 1,4-€ 500g-ko jogurten kasuan, finkatu 
dira. Prezio hauek jogurta, esne pasteurizatua baino produktu errentagarriago 
bihurtzen  dute.  Izan  ere,  amortizazioak,  enbaseak  eta  gainerako 
komertzializazio  gastuak,  jogurten  kasuan  altuagoak  badira  ere,  bi  esnekien 
prezioen  aldeek  soberan  konpentsatzen  dituzte  gastuen  aldeak.  Hala  ere, 
altxortegian  jogurten  salmenten sarrerak  ez  dira  kontuan hartu  eta  sarrerak, 
esne  guztia  pasteurizatuta  salduko  balitz  bezala  kalkulatu  dira.  Jogurtak 
elaboratzeko  inbertsioak  ordea,  bai  hartu  dira  aintzakotzat  finantziaziorako 
prestamua kalkulatzeko garaian.

6.3.3.- Esnearen marka irudia

Marka  komertzialerako  BEHIEKO  izena  egokia  dela  pentsatu  dugu:  behiari 
erreferentzia egiten diona, behitik datorrena, eta eko beste kolore batean jarrita 
ekologikoa dela ere adierazten duena. Gogoratzeko erraza eta baita esateko 
ere bai euskaldun zein erdaldunentzat.

Poltsetarako  eta  botiletarako  zirriborro  hauek  prestatu  ditugu.  Lau  marrazki 
ezberdinetan oinarrituta daude, eta bederatzi diseinu ezberdin daude marrazki 
bakoitzeko:  denera  45  diseinu.  Guztietan  kolore  berdinak  erabili  dira,  zuria, 
berdea eta urdina. Testuak ez dira behin betikoak ez eta testuen letra motak ere. 
Hona hemen marrazkien eta diseinuen zerrenda:

1. marrazkiaren 9 diseinuak:
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59. irudia: 1.1 diseinua 60. irudia: 1.2 diseinua. 61. irudia: 1.3 diseinua.



2.marrazkiaren 9 diseinuak
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62. irudia: 1.4 diseinua. 63. irudia: 1.5 diseinua. 64. irudia: 1.6 diseinua.

65. irudia: 1.7 diseinua 66. irudia: 1.8 diseinua. 67. irudia: 1.9 diseinua.
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68. irudia: 2.1 diseinua. 69. irudia: 2.2 diseinua 70. irudia: 2.3 diseinua

71. irudia: 2.4 diseinua.
72. irudia: 2.5 diseinua. 73. irudia: 2.6 diseinua.

74. irudia: 2.7 diseinua. 75. irudia: 2.8 diseinua. 76. irudia: 2.9 diseinua.



3. marrazkiaren 9 diseinuak
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77. irudia: 3.1 diseinua.

81. irudia: 3.5 diseinua.

83. irudia: 3.7 diseinua.

78. irudia: 3.2 diseinua. 79. irudia: 3.3 diseinua.

80. irudia: 3.4 diseinua. 82. irudia: 3.6 diseinua.

84. irudia: 3.8 diseinua. 85. irudia: 3.9 diseinua. 



4. marrazkiaren 9 diseinuak
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.

86. irudia: 4.1 diseinua. 87. irudia. 4.2 diseinua.
88. irudia: 4.3 diseinua.

91. irudia: 4.6 diseinua.

92. irudia: 4.7 diseinua.

94. irudia.4.9 diseinua.

89. irudia: 4.4 diseinua. 90. irudia: 4.5 diseinua.

93. irudia: 4.8 diseinua.



Beste  bi  abeltzainek  orain  arte  egin  duten  salmenta  esne  gordinarekin  eta 
plastikozko poltsetan izan da. Aldaketa nagusiak bi izango dira:

• Esnea  pasteurizatzea:  gaur  egungo  kontsumitzaileek  esne  gordina 
egostea  lan  karga  bezala  ikusten  dute,  eta  erosotasuna  eskaini 
nahian pasteurizatuta ontziratuko dugu esnea.

• Kristalezko  botila:  kristala  erabili  eta  berrerabiltzeak  bat  egiten  du 
ekologikoaren  pentsamoldearekin. 
Botilak  garbitzeko  gailu  industriala 
erosiko  da,  3  minututan  25  botila 
garbitzeko  gai  dena.  Osasun 
sailekoekin  ere  hitz-egin  da  eta  ez 
omen  legoke  arazorik.  Kristalezko 
botila  lehenengo  aldiz  erabilitakoan 
kobratu  eta  bueltatu  ezkero  ez 
genuke berriz kobratuko. 

Diptikoa

Diptikoa  egiteko  argazkilari  profesional  batekin  hitz-egin  dugu,  2010.  urtean 
zehar argazki  batzuk egiteko gure baserrietan.  Irudiekin jokatu nahi  da testu 
gutxi  erabiliz,  hirurok  ere  erakargarritasun  paisajistiko  handiko  guneetan 
gaudela  aprobetxatuz:  Aralar  mendizerraren  magalean  bata,  Txindoki 
mendiaren  perfil  ezagunenaren  aurrean  bestea  eta  arkitektura  bereziagatik 
babestuta dagoen baserrian hirugarrena. Testuan, gertutasuna, gure helbide eta 
telefonoak eta esnearen ezaugarri bereziak aipatuko dira. Barneko bi orriek lau 
atal  izango  dituzte:  gure  baserriak,  behien  maneiua  eta  elikadura,  esnearen 
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95.  irudia: etiketaren 
kristalezkoa  botilarako 
egokitzapena

96. irudia:  
diptikoaren azala

97. irudia: diptikoaren barnealdea. 98. irudia:  
atzealdea.



ezaugarriak eta nekazaritza ekologikoaren ezaugarriak. Hauek ere ez dira behin 
betiko diseinuak.

Triptikoa

Triptikoa ere diptikoaren antzekoa izango da. Atal  berdinak izango ditu baina 
garapen  handiagoarekin.  Hemengo  argazki  eta  diseinuak  ere  ez  dira  behi 
betikoak.

Web orria

Web orriak  jarraipen  lana  eskatuko  du.  Hasera  batean  zortzi  atal  nagusitan 
banatuko da:

• Historia  eta  filosofia:  gutako  bakoitzak  eta  gure  etxeek  dauzkaten 
bizipenen  eta  historien  azalpena.  Gure  lan  egiteko  moduaren  eta 
pentsamoldeen zergatiak, azalpenak eta ondorioak.

• Elikagai osasuntsua eta naturala: atal honetan 3 azpiatal egongo dira: 
esnea elikagai bezela, esne ekologikoa eta nekazaritza ekologikoa.

• Gure  produktua:  atal  honetan  bi  azpiatal  egongo  dira:  BEHIEKO 
esnea, eta gure esnearen analisiak.

• Bisitak: hiru baserrietara bisitak egin nahi duen jendearentzako orria. 
Bi atal egongo dira, bata kokapen maparekin, eta bestea talde bisitak 
egin  nahi  direnean  aurrez  hitzordua  egiteko  gunea.  Biolur 
elkartearekin  eta  zonaldeko  turismo  bulegoarekin  harremanetan 
gaude eskaintza konkretatzeko. Ikusi 101.irudia.

134

99.  irudia:  
azala

100. irudia: triptikoaren barnealdea 101.  irudia:  
atzealdea.

102. irudia: webguneko bisiten orria.



• Errezetak.  Esnearen  kultura  berreskuratu  nahian,  esnearekin  egin 
daitezkeen errezeten zerrenda:  arrozesnea,  flana,  natilla,  letxe-frita, 
kroketak, gurina, gazta freskoa, jogurta, etab. Ikusi 102. irudia.

• Non erosi: banaketa ruta, eta gure esnea erosi daitezkeen guneak.
• Kontaktua: posta elektroniko bidez harremanetan jartzeko gunea.
• Bezeroen foroa: bezeroen iradokizunak modu jarraian jasotzeko.
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103. irudia: webguneko errezeten orria.



6.4.- Bideragarritasun azterketa ekonomikoa eta emaitzen bilakaera

6.4.1.- Inbertsio plana.

   Proiektu  hau  baserria,  lurrak  eta  ganaduaren  erosketarekin  hasi  da. 
Hobekuntza planari dagokionez, inbertsioak urte honen bukaeran hasiko dira. 
Ikuilua,  almaizena,  barneko  azpiegiturak  eta  jezteko  makinak  lehentasun 
kronologikoa izango dute. Makinaria 2011n erosiko da.

Proiektu honen inbertsio osoa, beraz, ondorengoa da:

INSTALAZIO GASTUAK.............................................................52.298,47€
- BASERRIA ETA LURRAK.................................................37.450,00€

- GANADUA........................................................................13.348,47€

- NOTARITZA GASTUAK.............................................................1.500,00€

HOBEKUNTZA PLANEKO INBERTSIOAK...............................241.393,82€

• AZPIEGITURAK.....................................................................206.659,11€

• Ikuilua eta almaizena......................................................175.823,90€

• Exekuzio materiala.......................................141.354,03€

• Gastu orokorrak.............................................18.376,02€

• Industria etekina...............................................8.481,24€

• Proiektuaren erredakzioa eta obra bukaera.....7.612,61€

• Ikuiluaren  barneko  azpiegiturak  (parrilak,  kubikuloak,...)  eta 

pentsuentzako siloak............................................................14.483,4€

• Jezteko makina...................................................................13.922,76€

• Pixa putzua..........................................................................2.359,00€

• MAKINARIA.............................................................................34.802,72€

• Traktorea............................................................................ 24.838,45€

• Pintxo eta pala..................................................................... 4.302,00€

• Belarrari buelta ematekoa.................................................... 1.892,37€

• Belarra ilaratan jartzekoa..................................................... 3.769,90€
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ERALDAKETA ETA SALMENTA
Esnearen eraldaketa eta salmenta garatzeko, dagoeneko aipatu den bezala, bi 
baserritarrek osaturiko elkartean parte hartzeko asmoa dago. Horretarako egiten 
ari diren inbertsioak proportzionalki ordaindu beharko dira. Denera, bakoitzaren 
partizipazioa 30.000 €-koa izatea aurreikusten da.

6.4.2.- Finantziazioa.

Inbertsioei aurre egiteko, baliabide propioez gain, eta diru-laguntzak iritsi arte, 
mailegu bat eskatuko da ezaugarriak hauekin:
•KAPITALA: 140.000,00 €
•MAILEGU MOTA: HIPOTEKARIOA
•KADENTZIA: 24 hilabete
•IRAUPENA: 15 urte
•INTERES TASA: EURIBOR + 1

Mailegu honen baldintzak Foru Aldundiak eta finantziazio etxeek, nekazaritzan 
instalatzen  diren  gazteentzat  adostutakoak  dira.  Maileguaren  kadentzia  bi 
urtekoa izango da, epe honetan interesak soilik ordainduko dira, honek esnea 
erosiko duten bezeroak finkatzen ari diren bitartean sarreren etekin baxuagoei 
aurre egiten lagunduko du. 

Diru  laguntzei  dagokienez,  instalaziorako  eta  inbertsioentzako  aurreikusten 
diren diru-laguntzak ondorengoak dira:

•Gipuzkoako Foru Aldundiak……………………………..………………25.000,00€ 
Jarduerarekin hasteko, titularitatea eskuratzea, notaritza gastuak, baserria eta 
lurren erosketa eta ganadua.
•Gipuzkoako  Foru  Aldundiak………………………………………..…15.000,00€ 
Jarduerarekin  hasteko  gastuetarako  hartutako  maileguaren  interes  hobari 
moduan.
Foru Aldundiko bi diru-laguntzen artean 40.000€ ezin dira gainditu.
•Foru Aldundiko eraikinetako diru-laguntzak.............................................60.000€
Diru laguntza hauek portzentualki aplikatzen dira, hau da, azpiegiturei %30 eta 
makinariari %20 egokitzen zaio. Honetaz gain gaztea izateagatik eta kalitatea 
bereizgarriagatik, portzentaje bakoitza %10 igotzen da. Kalkulu hauen arabera 
proiektuko  inbertsioei  105.146,95€  dagozkie.  Aurten,  berriz,  diru  laguntzak 
60.000€tara mugatzen dira gehienez. 

Eusko Jaurlaritzaren “Hazi kapitala” deritzon diru-laguntza jasotzea aurreikusten 
da:
•Eusko Jaurlaritza..………………..……………………….......................30.000,00€ 

Honetaz gain,  Inem eta Langaieko autoempleoa bultzatzeko bideratzen diren 
diru laguntzak ere, eskatu egin dira:
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•Inemeko diru-laguntzak.........................................................................5.000,00€
•Langaiko diru-laguntzak........................................................................6.000,00€

6.4.3.- Indize tekniko ekonomikoak.

Altxortegiaren  aurreikuspena  azaldu  baino  lehen  ondorengo  indizeak  finkatu 
dira:

ØBehi kopurua ….....................................................................................9,00
ØTxekorren kopurua urtean………………......................………………..……..8,00
ØUmekortasuna ….................................................................................…0,94
ØBehien erreposizio tasa………………………......................…………..…%10,00
ØHektareak (S.A.U).........................................................................................6,01
ØG.B.L./Ha…………………………….................………………………......…...1,99
ØEsne ekoizpena /Behiko (kg)    ……………………….................…..…...5.475,00
ØEsnearen salneurria 2009-2010. urtean (€/Tn)…………..................…….300,00
ØSalmenta zuzeneko esnearen salneurria 2011rako (€/Tn).…............... .1100,00
ØElikadura /Esne-Behiko (€)  ……..……………...................……….....……820,24
ØEsne behien pentsu konbentzionalaren salneurria (€/Tn)............……..…292,80
ØEsne behien pentsu ekologikoaren salneurria (€) ....................................400,00
ØElikadura txekorreko (€) …………………………..................………......…282,81
ØTxekorren pentsu konbentzionalaren salneurria (€/Tn) ..........………...…277,60
ØTxekorren pentsu ekologikoaren salneurria (€/Tn) ..................................381,25
ØHaragi konbentzionalaren salneurria (€/kg) .……..................…………..….12,00
ØHaragi ekologikorako salneurria 2011rako (€/kg) ......................................13,00
ØDiru laguntza zuzena 2010etik aurrera (€).............................................2.676,08
ØOrdainketa bakarra (€)…………………………………....................…….2.300,00

6.4.4- Altxortegia.

Etxeberri  Goikoa  baserriaren  bideragarritasuna  aztertzeko  garaian,  Lurgintza 
Kooperatiban  kudeaketa  tekniko  ekonomikoaren  zerbitzua  jasotzen  dutenen 
datuen batez-bestekoak erabili  dira.  Honetaz gain,  Etxeberri  Goikoan 2009ko 
kanpainan izandako gastuak eta sarrerak erabili  dira baserriko irabazi  garbia 
kalkulatzeko.

Altxortegia kalkulatzeko, indizetan azaltzen den bezala, erabilitako esne-behien 
kopurua 9 izan da, nahiz eta aipatu dudan bezala, etorkizunean 10 behi izango 
diren maneiatuko direnak. Haragiari  dagokionez, urtero 8 txekor eta behi bat 
saltzea aurreikusten denez, altxortegian 8 txekor eta behi baten diru-sarrerak 
hartu dira aintzakotzat.

Elikadura,  albaitaritza,  botikak,  haziak,  abere  erosketa,  2009ko  merkaturatze 
gastuak, konponketak, gizarte asegurantza eta beste gastu finko eta aldakorrak 
baserrian orain arte izandako kopuruetan oinarritzen dira.
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Etxeko landarekien gastua kalkulatzeko, ustiategiko 2009ko kanpainako gastuak 
hartu dira aintzakotzat. Pentsuari dagokionez, 2009ko kiloen kontsumoa erabili 
da. Prezioak, 2010eko urtearen erdia konbentzionaleko prezioak erabili dira eta 
beste  urte  erdiko  gastua  kalkulatzeko,  2010eko  pentsu  ekologikoko  prezioa. 
2011tik aurrera pentsu ekologikoaren salneurria aplikatu da. 

Diru sarrerei dagokienez, 2010. urtean obrak egiten ari diren bitartean, Urkaiko 
hiltegiaren osasun erregistroa erabiliz haragia zuzenean salduko da eta esnea 
Kaiku-ra  entregatuko  da.  2011tik  aurrera  ordea,  esnearen  salmenta  zuzena 
aurreikusten  da:  zuhurtasunez  jokatzearren,  2011an  esnearen  ekoizpenaren 
%30 aurreikusi da salmenta zuzenaren bitartez, 2012an ekoizpenaren %50 eta 
2013tik aurrera %95. Taulan adierazten den bezala, komertzializazio gastu berri 
batzuk sortzen dira.  Gastu hauek kalkulatzeko esne poltsaratuta saltzen den 
litro  bakoitzagatik  0,12-0,15  €  egokitu  dira  alde  batetik,  eta  2009ko  haragia 
komertzializatzeko  gastuak,  hurrengo  urteetako  ekoizpenari  estrapolatu  dira, 
bestetik.   Prezioei  dagokienez,  esnearen  prezio  igoerak  eraginda  hazkunde 
nabaria  aurreikusten  da.  Esne  ekologikoaren  salmenta  prezioa  1,1€  izango 
baita. Haragiaren kasuan ere, 2011tik aurrera ekologikoko zigilua baliatuz kiloko 
prezioa euro batean igoko da, horrela pentsu ekologikoaren kostuaren eraginari 
aurre egingo zaio.

Bestalde,  ustiategiko  diru-laguntzak  kalkulatzeko,  erakunde  ezberdinetatik 
jasoko diren diru-laguntzak hartu dira kontuan. Hau da, ordainketa bakarra, diru-
laguntza agroanbientalak eta mendi nekazaritzaren ordainketa.

Sarrerek %2 eta gastuek %3-ko igoera jasango dutela aurreikusi da, beti ere 
zuhurtasunarekin  jokatuz,  aldaketek  dakartzaten  arriskuak  ekiditeko,  eta 
etorkizuneko aurreikuspenak errealitateagandik hurbilen izateko.

Maileguak duen pisua, interes tasa eta amortizazioan, azpimarratu nahi izan da 
altxortegian.  Hurrengo urteetako etekina azken urteetan moduluak jasandako 
igoera linealki aplikatuz aurreikusi da.

Hortaz,  2009ko  kanpaina  oinarritzat  hartuz,  ondorengo  bost  kanpainak 
kalkulatu  dira.  Bi  altxortegi  aurkezten  dira,  lehenengoan  nekazari  gazteen 
instalakuntzarako  eta  inbertsioetarako  diru-laguntzak  ez  dira  aintzakotzat 
hartzen eta bigarrenean aurreikusten diren diru-laguntzak mailegua azkarrago 
amortizatzen  joateko  erabili  dira.  Horrela,  mailegu  kuotak  2011tik  aurrera, 
bigarren altxortegian baxuagoak dira eta etekin garbia altuagoa. 

Bi  altxortegietan  nire  gizarte  asegurantzako  gastua  bai  baina  soldatak  sartu 
gabe  daude.  Hala  ere,  2011tik  aurrera  etekinek  erreferentziazko  errenta, 
26.105€,  bi  altxortegietan,  gainditzen  dute.  Hala  ere,  hasieran  azaldu  den 
bezala,  proiektu  honen  helburua  gutxienez  bi  soldata  ordaintzeko  etekina 
ateratzea da. Inbertsioetarako diru-laguntzak kontuan hartzen badira,  helburu 
hau  2013tik  aurrera  lortzen  da.  Inbertsioetako  diru-laguntzarik  gabe  eta 
dibertsifikatzeko  jarduerak  kontuan  hartzen  ez  baditugu  ordea,  datozen  10 
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urteetan ere, bi soldata ordaintzeko adina etekin ez da  lortuko. 

Altxortegi  hauek kalkulatzeko,  ikuiluko  jarduerak bakarrik  hartu  dira  kontuan. 
Dibertsifikazio jarduerekin urtean gutxienez 10.800 € ateratzea aurreikusten da. 
eta  basoak  berriz,  diru  sarrera  jarraitua  ez  izan  arren  tarteka  diru  sarrera 
garrantzitsuak uzten ditu. Dibertsifikazio jardueren diru sarrerak 2013tik aurrera 
espero  dira.  Baratza  eta  oiloen   etekina  kalkulatzeko  garaian  Lurgintzako 
2009ko  bataz  besteko  etekinak  hartu  dira  aintzakotzat,  beti  ere  eredu 
ekologikoan. Ildo honetan, 2013rako 1.500m2 baratza, 150 oilo eta 30 oilaskoen 
lau  loteen etekina  10.800 €-tan  kalkulatzen da kasurik  ezkorrenean.  Basoan 
egiten  diren  inbertsioen  errekuperazioa  oso  luzera  begirakoa  izan  arren, 
dagoeneko  botatako  basoarekin  jasotako  diruaren  zati  batekin  egiten  da 
hurrengo landaketa. Beraz, esan behar da, datu ekonomikoak altxortegi honetan 
kalkulatutakoak baino dezente hobeak izango direla baserria bere osotasunean 
hartu ezkero.

26.taula: altxortegia inbertsioetarako eta instalakuntzarako diru laguntzarik gabe.
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2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
SARRERAK 33.253 41.363 56.303 64.030 85.718 87.332 88.979

13.140 14.783 27.923 35.182 56.392 57.520 58.671
16.620 21.600 23.400 23.868 24.345 24.832 25.329
1.193 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680
2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

GASTUAK 17.847 21.664 30.090 32.892 44.704 45.667 46.658
13.454 14.856 16.255 16.743 17.245 17.762 18.295
5.284 6.073 6.905 7.112 7.326 7.545 7.772
2.571 2.943 3.335 3.435 3.538 3.644 3.753
1.864 1.920 1.978 2.037 2.098 2.161 2.226
893 920 948 976 1.005 1.035 1.067

1.942 2.000 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319
900 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159

4.393 6.808 13.835 16.149 27.459 27.905 28.363
500 3.400 7.117 8.743 11.111 11.444 11.788
388 400 412 424 437 450 464

1.949 2.008 2.068 2.130 2.194 2.259 2.327
1.556 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159

3.208 3.792 12.625 12.625 12.625

MARGEN GARBIA 15.405 19.699 26.212 31.138 41.013 41.666 42.321

Esne salmenta
Haragiaren salmenta
Dirulaguntzak
Ordainketa bakarra

Gastu aldakorrak
Behien elikadura
Txekorren elikadura
Etxeko Landarekiak
Albaitari, botika eta haziak
Abere erosketa
Beste gastu aldakorrak
Gastu finkoak
Komertzializazio gastuak
Aseguruak
Gizarte asegurantza
Beste gastu finkoak
Mailegu kuota



27.taula: altxortegia inbertsio eta instalakuntza diru laguntzekin.

Altxortegi  hauekin  jardueraren  errentagarritasuna  aurreikusteko,  ondoren 
azaltzen  diren  hainbat  indize  kalkulatu  dira.  Bertan,  datozen  lehenengo  hiru 
urteak hartzen dira kontuan, bai diru laguntzarik gabe eta bai diru laguntzekin. 

Proiektu  baten  bideragarritasuna  aztertzeko  garaian,  errentagarritasunaren 
muga  asko  erabiltzen  da.  Indize  honek  galerarik  eta  irabazirik  ez  izateko 
zenbateko diru sarrerak eduki  behar ditugun adierazten du. Ondoren ikusten 
denez,  kalkulatutako  indizeak  bi  altxortegietan  gainditzen  dira,  soldatak  ez 
baitira kontuan hartzen. Helburu bezala markatutako soldatak jaso ahal izateko 
ordea, gazte instalakuntzarako eta inbertsioetarako diru laguntzak beharrezkoak 
dira.
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SARRERAK 33.253 41.363 56.303 64.030 85.718 87.332 88.979
Esne salmenta 13.140 14.783 27.923 35.182 56.392 57.520 58.671
Haragiaren salmenta 16.620 21.600 23.400 23.868 24.345 24.832 25.329
Dirulaguntzak 1.193 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680 2.680
Ordainketa bakarra 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
GASTUAK 17.847 21.664 30.090 31.398 32.738 33.388 34.379
Gastu aldakorrak 13.454 14.856 16.255 16.743 17.245 17.762 18.295
Behien elikadura 5.284 6.073 6.905 7.112 7.326 7.545 7.772
Txekorren elikadura 2.571 2.943 3.335 3.435 3.538 3.644 3.753
Etxeko Landarekiak 1.864 1.920 1.978 2.037 2.098 2.161 2.226
Albaitari, botika eta haziak 893 920 948 976 1.005 1.035 1.067
Abere erosketa 1.942 2.000 2.060 2.122 2.185 2.251 2.319
Beste gastu aldakorrak 900 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159
Gastu finkoak 4.393 6.808 13.835 14.655 15.493 15.625 16.084
Komertzializazio gastuak 500 3.400 7.117 8.743 11.111 11.444 11.788
Aseguruak 388 400 412 424 437 450 464
Gizarte asegurantza 1.949 2.008 2.068 2.130 2.194 2.259 2.327
Beste gastu finkoak 1.556 1.000 1.030 1.061 1.093 1.126 1.159
Mailegu kuota 3.208 2.298 658 346 346

MARGEN GARBIA 15.405 19.699 26.212 32.632 52.980 53.945 54.601



28. taula: indize eta tasa ekonomikoak inbertsioetarako diru laguntzarik gabe. 
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RATIOAK
2.011 2.012 2.013

Gastu finkoak 13.835,41 16.149,35 27.459,48
Gastu totalak 30.090,46 32.892,05 44.704,46
% Gastu aldakorrak 28,87% 26,15% 20,12%
% Gastu finkoak 24,57% 25,22% 32,03%
% Etekin garbia 46,56% 48,63% 47,85%
ETEKIN GORDINA 40.047,45 47.287,65 68.472,66
ETEKIN GORDINAREN TASA 71,13% 73,85% 79,88%

CASH FLOW 26.212,04 31.138,30 41.013,18

19.451,13 21.867,20 34.375,20

47% 49% 48%

33% 39% 51%

2.012 2.013
ETEKINAREN GARAPENA 18,08% 44,80%

ETEKIN GARBIAREN GARAPENA 18,79% 31,71%
GASTUEN BILAKAERA 9,31% 35,91%

ERRENTAGARRITASUNAREN 
MUGA

SALMENTEN 
ERRENTAGARRITASUNA

INBERTSIOAREN 
ERRENTAGARRITASUNA



29. taula: indize eta tasa ekonomikoak inbertsioetarako diru laguntzekin. 

Bestalde  inbertsioaren  eragina  aztertzeko  VAN  eta  TIR  ere  kalkulatu  dira. 
Hemen ere, emaitza onak ateratzeko garaian diru laguntzen nabaria da.

30. taula: VAN eta TIR
Diru-laguntzarik gabe Diru-laguntzekin

TIR %10,15 %14,95
VAN 1.673,79 € 59.905,29 €

Aipatzekoa da, indikatzaile guztien arabera eta kasu guztietan dela errentagarria 
proiektua: irabaziak daude, errentagarritasunaren muga gainditzen dute, etekin 
garbien  portzentajea  ona  da,  eta  baita  salmenten  eta  inbertsioaren 
errentagarritasuna,  etekinen  garapena,  eta  VAN eta  TIR  ere.  Hala  ere  diru-
laguntzarik  gabeko  hipotesian  egin  beharreko  inbertsioak,  arriskua  eta  lan-
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RATIOAK
2.011 2.012 2.013

Gastu finkoak 13.835,41 14.655,27 15.492,75
Gastu totalak 30.090,46 31.397,97 32.737,73
% Gastu aldakorrak 28,87% 26,15% 20,12%
% Gastu finkoak 24,57% 22,89% 18,07%
% Etekin garbia 46,56% 50,96% 61,81%
ETEKIN GORDINA 40.047,45 47.287,65 68.472,66
ETEKIN GORDINAREN TASA 71,13% 73,85% 79,88%

CASH FLOW 26.212,04 32.632,38 52.979,91

19.451,13 19.844,13 19.394,63

47% 51% 62%

33% 41% 66%

2.012 2.013
ETEKINAREN GARAPENA 18,08% 44,80%

ETEKIN GARBIAREN GARAPENA 24,49% 62,35%
GASTUEN BILAKAERA 4,35% 4,27%

ERRENTAGARRITASUNAREN 
MUGA

SALMENTEN 
ERRENTAGARRITASUNA

INBERTSIOAREN 
ERRENTAGARRITASUNA



kargak,  proiektua  berriz  planteatzera  behartuko  ninduke,  etekina  ez  baita  bi 
lanposturentzat adinakoa. Emaitzak ordea oso positiboak dira diru laguntzekin. 
Diru  laguntza  eskaeren  erantzuna  ofizialki  jaso  ez  badut  ere,  puntuazio 
sistemen  arabera  bai  gazte  instalakuntzarako  laguntzak  eta  baita 
inbertsioetarakoak ere ziurtatuta daude. Kasu honetan beraz, behien proiektua 
erabat  bideragarria  da  eta  helburu  guztiak  betetzen ditu.  Irabazi  hauei  baso 
jarduera,  baratza eta gainerako dibertsifikazioaren diru  sarrerak gehitu behar 
litzaizkioke.
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6.5.- Kronograma

31. taula: proiektuko fase ezberdinen kronograma.

1. Hiruhilabetea 2. Hiruhilabetea 3. Hiruhilabetea 4. Hiruhilabetea

2009-
ERREFERENTZIAZ
KO
KANPAINA

• E.Jaurlaritzako 
Gaztenek 
programako 
aurre eskaera.

• Datuak  gestio 
tekniko-
ekonomikorak
o  jaso  eta 
aztertu.

2010-
LEHENENGO 
KANPAINA

• Proiektuaren 
garapena.

• Lurren  eta 
pentsuen 
analisiak, 
elkarrizketa 
eta 
aurrekontua
k.

• Enpresa 
sortzeko 
formakuntza 
ikastaroak.

• Baserria  eta 
lurren 
erosketa.

• Ustiategiko 
titulartasuna.

• Jarduerako 
altak.

• Ekoizpen 
ekologikoko 
inskripzioa.

• Enpresa  plana 
eta  ukuiluaren 
proiektua.

• Udaletxeko 
baimenak.

• Eusko 
Jaurlaritzako 
hazi  kapitalaren 
eskaera    eta 
Gipuzkoako 
Foru  Aldundiko 
nekazaritzan 
instalatzeko  eta 
eraikinetako 
diru-laguntzak.

• Belardien 
hobekuntzak.

• Inem  eta 
langaiko  diru-
laguntzak.

• Datuak  gestio 
tekniko-
ekonomikorak
o  jaso  eta 
aztertu.

2011-
BIGARREN 
KANPAINA

• Ikuiluko 
obrek 
dirauten 
bitartean 
ekoizpenare
kin 
jarraitzeko 
behar  diren 
aldaketak 
egin.

• Ikuiluko 
obrak.

• Foru 
Aldundiko 
instalaziorako 
eta  mailegu 
lagungarrirak
o  diru-
laguntzak.

• Hazi-
kapitalaren  bi 
heren.

• Esnearen 
salmenta 
zuzenaren 
hasiera.

• Zigilu 
ekologikoa.

• Datuak  gestio 
tekniko-
ekonomikorak
o  jaso  eta 
aztertu.

2012-
HIRUGARREN
KANPAINA

• 2.  fasearen 
hastapena: 
dibertsifikazi
o jarduerak.

• Foru 
Aldundiko 
eraikinentzako 
diru-
laguntzak.

• Dibertsifikazio 
jarduerek 
eskatzen  duten 
obren hasiera.

• Hazi 
kapitalaren 
heren bat.

• Datuak  gestio 
tekniko-
ekonomikorak
o  jaso  eta 
aztertu.

2013-
LAUGARREN 
KANPAINA

• Baratza  eta 
arrautzen 
ekoizpena 
eta salmenta

• Hasieran 
ezarritako 
helburuen 
lorpena 
aztertu.

• Aurrera  begira 
zuzendu 
beharreko 
hutsuneak 
zehaztu.

• Datuak  gestio 
tekniko-
ekonomikorak
o  jaso  eta 
aztertu.
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7.- ONDORIOAK

Txikitasunetik abiatu eta azaldu diren mugetatik gehiago ez hazteko helburua 
daukan  proiektua  da.  Ondorioz,  hazkunderik  gabeko  garapena  aukeratu  da 
baserri hau garai berrietara egokitzeko. Hauek dira pausoak eta ondorioak:

1.-  Gaur egungo egoeraren azterketak,  eta errentagarritasun nahiz lan-karga 
arintzeko  helburuak  lortzeko  azpiegituretan  eta  komertzializazioan  saiatu 
beharra  erakutsi  digu  lehenengo  atalak.  Baliabideen  aprobetxamendua  ona 
bada ere, optimizazioaren bidea amaiezina da. Lehenengo atalak izugarrizko 
garrantzia dauka orain arte intuizioz edo behaketaz aztertzen zena teknikoki eta 
datu  objektiboekin  neurtzeko:  konparatuz,  indarguneak  eta  ahulguneak 
identifikatu eta etorkizunerako plangintza zehatza landu da.  

2.- Aztertu diren ekoizpen eta salmenta kopuru eta ereduekin, hiru urteko epean 
50.000 €ko errentagarritasuna (bi lanpostu ordaintzeko) gainditzen dela  ikusi da 
6.4  atalean.  Gogoratu,  arestian  esan bezala,  hipotesi  guztietan  errentagarria 
izan  arren,  diru  laguntzak  funtsezkoak  direla  proiektuarekin  bere  horretan 
aurrera  egiteko.  Gainerakoan,  lan  karga eta  arriskuek proiektua birdefinitzea 
eskatuko lukete. Praktikan diru laguntzak ziurtatuta daude.

3.- Belaunaldi erreleboa ahalbideratzen du, bizi kalitatea eta errentagarritasuna 
uztartuz eta epe motzeko zein epe ertaineko helburuak oso garbiki zehaztuz. 
Egin  beharreko  aldaketak  modu  egingarrian,  ordenatuan  eta  era  berean 
neurgarrian azaltzen zaizkigu.

4.- Azpiegitura asko aldatzen badira ere ikuilua da aldaketa nagusia: estabulazio 
librea  eta  jezteko  salarekin  behien  eta  pertsonen  ongizatea  uztartzen  dira. 
Ekoizpen ekologikoak eta salmenta zuzenak ikuilutik kanpora lan gehiago egitea 
eskatzen dute eta azpiegiturek horretan laguntzen dute.

5.-  Salmentari  dagokionez,  haragiaren  salmenta  zuzenak  errentagarritasuna 
biderkatu  duela  ikusi  da.  Esnearen  kasuan  2013rako  dena  zuzenean  saldu 
behar da litro bakoitzari 0,70 € ateratzeko.

6.-  Dibertsifikazioarekin,  arriskuak  murrizteaz  gain,  salmentarako  sortutako 
kanalak hobeto aprobetxatzea ahalbideratzen da, eta baita ekoizpen ezberdinen 
arteko  sinergiak  lantzea  ere.  Diru  sarrerei  dagokionez  ere  garrantzi  handia 
dauka aktibitatearen dibertsifikazioak. Planteatu diren aktibitateez gain, bisitak 
ere aurreikusten dira tarteka, euskaltegi, ikastola edo bailarako turismo bulegotik 
datozenak.  13 hektareako eremu batean 200 espezietik  gora sailkatu izanak 
(landare,  ugaztun  eta  hegaztiekin)  bide  hau  garatzeko  indargune  bat  dira 
baserriaren izaera dibertsifikatuarekin batera.

7.- Proiektua, teknikoki garatua eta ekonomikoki ziurtatua dago. Arriskuak asko 
murriztu  dira  finantziazio  egokiarekin,  eta baserriaren tamainak bere gaineko 

146



kontrol  egokia  ahalbideratzen  du.  Pertsonalki  ilusionagarria,  bizitza  kalitatea 
ardatz duena eta nekazaritza sektorearentzat ere baliagarri den adibidea garatu 
da proiektuan. 

Azken  finean,  Atlantiar  isurialdeko  mendi  inguruko  edozein  baserri  txikiren 
abiapuntu  antzekoa  da.  Egoeraren  azterketa  sakona  egin,  helburuak  eta 
metodologia  zehaztu,   eta  aukera  ezberdinen  azterketa  egin  da  lehenik. 
Ondoren  alternatibarik  onena  aukeratu  eta  garatzea  geratzen  da  ikuspegi 
tekniko eta ekonomikotik. Gure alternatiba puntu hauetan oinarritzen da:

1.-  Ez  dago  ez  etendurarik  ez  eta  hazkunderik  ere.  Garapena,  jakinduria 
tradizionalaren  aberaste  teknikoan,  azpiegituren  eguneratzean,  ekoizpenaren 
efizientzian eta batez ere salmenta zuzenetik dator.

2.-  Ikuilu,  almaizen  eta  makineria  berria  eta  lursailetako  azpiegituren 
egokitzapena  egiten  da,  ganaduaren,  laboreen  eta  baserritarraren  egoera 
hobetze aldera. 

3.-  Teknikoki  hurrengo urteetarako plangintza zehatzak egin dira:  ongarriketa 
plana, baso plana, behien larratze sistema eta razioak, produktuen kalitate eta 
ezaugarriari buruzko helburu zehatzak, eta komertzializazio estrategiak.

4.-  Ekonomikoki  inbertsio  ondo  neurtuak  eta  finantziazio  egokia  hasieratik 
eskuak libre  edukitzeko.  250.000 €-tik  gorako inbertsioa  egin  eta hiru  urtera 
bankuari 20.000 € zor izatea aurreikusten da diru laguntzak jaso ostean. 

5.- Salmenta estrategia ondo garatua: merkatu azterketa, marketin estrategia, 
marka  irudia  eta  errentagarritasunaren  gakoa  puntu  honetan  dagoenaren 
kontzientzia ezinbestekoa dira proiektua borobiltzeko. 
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