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Aurkezpena

Hautagaitza honekin hasi ginenean, funtsezko hiru helbururen 
alde lan egiteko konpromisoa hartu genuen:
 sektorearen etorkizuna ziurtatzea, 

Eta hori guztia, gure ustez ezinbestekoak diren 
batzuetan oinarrituta egiteko konpromisoa hartu genuen: 

. Balio horiek 
gurekin izan ditugu urte hauetan guztietan, eta gurekin jarrai 
dezaten eta aurrerantzean ere nabarmen daitezen nahi dugu.

Gure ahaleginaren zati handi bat bideratu behar dugu 
sektorera erakartzera eta sartzera, landa-ingurunean bizitasuna 
sortzeko eta ingurune horren biziraupena bermatzeko. Baita 
gazte horiek UAGAra erakartzea ere, gure erakundea izan dadila 
gazte horien erreferentzia, senti gaitezela guztiok harro UAGAko 
kide izateaz, eta izan dezakegula parte hartzeko gogoa.

, 
gure lanari eta bizibideari balioa eman behar diogu eta, oro 
har, gizartean gure sektoreak duen eragina nabarmendu behar 
dugu. Gizartean gero eta leku ikusgarriagoa hartu behar dugu, 
bai gure sektorea defendatzeko, bai gauzak denon onurarako 
nola egiten ditugun kontatzeko. 

, gure beharren berri emateko, agerraldi publikoak eta 
komunikabideetan agerraldiak eginez.

Bestalde, 
 dugu, haiekiko lankidetza funtsezkoa 

baita; sektorearen lehentasunen berri eman behar diegu 
Administrazioei. Hilero egiten ditugu batzarrak, bai Eusko 
Jaurlaritzarekin, bai Arabako Foru Aldundiarekin, eta Batzar 
Nagusietara joaten gara, sektoreak duen arazoren bat azaldu 
nahi dugun aldiro. 2017an, aurrekontuak onartu aurretik, 
Legebiltzarreko eta Batzar Nagusietako talde guztiekin egin 
genituen batzarrak; baita Diputatu Nagusiarekin ere.

Bereziki azpimarratu nahi dut 
 dela epe ertainera begira ditugun erronka 

nagusietako bat; horrek, ustiategi eraginkorragoak eta denboran 
iraunkorragoak izaten lagunduko du.

. 

Azkenik, eta hau oso garrantzitsua da, 
; izan ere, UAGA osatzen dugunon eta 

gainerako eragileen arteko lankidetzaren bitartez –eta 
Administrazioen inplikazioarekin, noski– bakarrik egin ahal izango 
dugu aurrera eta gure sektorearen etorkizuna bermatu.

Mila esker guztioi UAGAko kide izateagatik

Javier Torre
Lehendakaria
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NP1/Nekazaritza Politika
Nekazaritzaren eredu sozialean 
eta elikadura-subiranotasunean 
oinarritutako nekazaritza-politika 
defendatzen dugu

NPE erreformatzeko Europar 
Batasunaren proposamenak
Europako Batzordeak proposatzen du 
helburu orokorrak ezartzea, eta finka 
dezala Batasuneko kide den Estatu 
bakoitzak bere estrategia; era horretan, 
malgutasun handiagoa ematen 
zaie herrialdeei, beren errealitate 
produktiboak hobeto ezagutzen 
baitituzte. 

Zuzeneko ordainketen sistema eta 
NPEren bi zutabeak mantentzen dira, 

baina egungo baldintzapekotasun-
sistema kentzea planteatzen da, 
eta horren ordez estatuek aplikazio 
zehatzagoa egitea, emaitza 
neurgarrietan oinarritutako aplikazio-
mekanismo baten bitartez. Beste 
helburu batzuk dira teknologien 
erabilera sustatzea, belaunaldien 
arteko erreleboari lehentasuna ematea, 
zuzeneko ordainketei nahitaezko muga 
bat ezartzea, Estatuen arteko aldeak 
murriztea eta arriskuak kudeatzeko 
europar plataforma iraunkor bat sortzea.
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Eta 2018an…   
2018an NPE aplikatzeko 
Proiektuaren zirriborroari 
egindako ekarpenak
EHNEren bitartez, 2018an NPE aplikatzeko 
Proiektuaren zirriborroari iradokizunak 
egin eta Eusko Jaurlaritzari aurkeztu 
genizkion; iradokizun horiek bi arlori 
dagozkie: ustiategiei sortzen zaien 
arazoa katastroari aldaketa planteatzen 
zaizkionean, kasu gehienetan 
ustiategiak ez baitira lursailen jabeak, 
eta bestetik, bazkalekuen azalerak 
aitortzerakoan irizpideak bateratzeko 
beharra, onargarritasun-koefizientearen 
aplikazioari dagokionez.
 
Proposamenok partzialki onetsi dira, 
batez ere mindei dagokienez, baina 
ez horrenbeste Nekazaritzako Lursailak 
Identifikatzeko Sistema Geografikoari 
(NLISG), funtsean berdin jarraitzen baitu. 
 

Behin betiko onartu dira 
2018rako NPE araudiaren 
aldaketak 
Aldaketa nagusiak ondorengoak izan 
dira:

definizioa, eta larre gisa onartzen ditu 
alhaguneak 

interes ekologikoko azalera mota berriak 
gehitzen dira –landare ezti-emaileak 
kasu–, eta fitosanitarioen erabilera 
debekatzen da

oinarrizko ordainketako eskubideen 
lagapenak nekazari gazte bat inplikatuta 
dagoen kasuetara hedatzen dira

gehigarria beren eskubideen balioaren 
% 50 arte handitzen da

areagotzen da laguntza-eskabidearen 
xede den ustiategiaren lursailetan

NP2/ Nekazaritza politika

NPEren etorkizuna baloratzeko COAG 
Koordinakundearen lan-taldean parte 
hartu dugu

Funtsezko hainbat eztabaida dago: 
jarduera nagusia ustiategiarena 
dutenetarako orientazioa, aurrekontu-
esparrua, eskubide historikoetan 
oinarritutako laguntza-sistemari eustea 
edo hektarea guztietarako ordainketa 
berdina, eta NPEren baterako 
finantzazioa, laguntzen zati bat Europar 
Batasunak finantza dezan, eta beste 
zati bat estatu kide bakoitzak.

Ingurumenaren arloa kudeatzeko 
mekanismo berria agertu da, Plan 
Estrategiko izenarekin, eta badirudi 
NPEren hirugarren oinarria izango dela. 
Europar Batasunak ezarriko lituzke 
Plan Estrategikoen helburuak, Europar 
Batasuneko kide diren estatuek helburu 
horiek betetzeko mekanismoak jarriko 
lituzkete, eta Europako Batzordeak 
emaitzak ikuskatu. 
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Eta 2018an…
2015-2020 aldirako Landa 
Garapeneko Programarako 
hobekuntzak proposatzen jarraitzen 
dugu
Laguntza-planen baldintzak hobetzea, 
ICMen (Mendialdeko nekazaritza-
eremuetarako konpentsazioko 
kalte-ordainak) gehienezko 
mugetara iristea eta nekazaritza eta 
ingurumeneko eta dibertsifikazioko 
neurrietan hobekuntzak proposatzea 
dira 2018an aztertuko ditugun 
lehentasunez esparruetako batzuk, 
eta horien inguruko proposamenak 
egingo ditugu.

Familia-nekazaritzaren Hamarkada
Landa-gunearen Munduko Foroarekin 
lankidetzan dihardugu, Familia-
nekazaritzaren Hamarkadaren 
helburuak gure hurbileneko eremuan 
garatzeko

Aldaketak eskatu ditugu Landa 
Garapeneko Programarako 
(2015-2020)

; 
batzorde horretan ordezkaritza 
dute Landa Garapenaren arloan 
eskumenak dituzten erakundeek eta 
sektoreko eragile ezberdinek. Abenduko 
batzarrean, aurrekontuen betetze-
mailaren egoera aurkeztu zen, eta 
Europako Batzordeko eta Ministerioko 
ordezkariekin egindako batzarren berri 
eman zen.

UAGAk EHNEren bitartez egin dituen 
aldaketa-proposamenei dagokienez, 
kontuan hartu dira laborantza 
estentsiboak dibertsifikatzeko nekazaritza 
eta ingurumeneko laguntzei buruzko 
proposamen bat (beste konpromiso bat 
sartzea) eta nekazaritza ekologikoari 
buruzko beste bat (berariazko laguntza 
bat sartzea, txandaketaren erabileran 
alpaparen laborantza “garbitzailea” 
tartekatzerakoan gertatzen den errenta-
galera jasoko duena).

Hala ere, ezetsi egin dituzte beste 
proposamen batzuk, erakunde 
kudeatzaileen artean, foru aldundien 
artean, adostasunik lortu ez delako. 
Ezarpen berriko makinariari dagokionez 
laguntza handiagoa eskatu genuen, 
bai eta Laguntzen Planean ustiategia 
indartzen duten inbertsio-proiektu jakin 

NP3/ Nekazaritza politika

batzuetako 41 urtetik gorakoak saritzea 
ere; proposamen biak ezetsi dituzte.
Eusko Jaurlaritzako Europako 
Batzordearekin negoziatu beharreko 
proposamenen zerrendan sartu ditu 
onartutako proposamenak.

Bestalde, 2017. urte amaieran finantza-
tresna propioa abian jartzeko asmoa 
du Eusko Jaurlaritzak, eraldaketa- edo 
ekoizpen-proiektuetarako kreditua 
lortzeko abaldun diru-laguntzak jasoko 
dituena.

Familia-nekazaritzaren 
Hamarkadaren Aldarrikapena 
babestu dugu
Familia-nekazaritzaren Hamarkada 
aldarrikatzeko Landa-gunearen 
Munduko Foroaren kanpaina babestu 
dugu; UAGA foro horretako kide 
da. Helburu nagusia da familia-
nekazaritzaren politika publikoak 
hobetzen jarraitzea, eta beren ezarpen-
maila areagotzea mundu osoan. 

Honako hauek izango dira jarduketa-
esparru nagusiak: baliabide naturalen 
eskuratzeko eta teknologia egokiak 
erabiltzeko aukera hobetzea, gazteen 
eta emakumeen rola bultzatzea, 
eskualdeko eta tokian tokiko 
merkatuetarako sarbidea sustatzea, 
klima-aldaketa arintzea, eta familia-
nekazaritzako antolaerak indartzea
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AB1/ Abelazkuntza
Haragiaren ekoizpena eta 
merkaturatzea Bultzatzeko Eusko 
Jaurlaritzaren Estrategiaren ildoetako 
batzuk martxan jarri dira, hala nola 
Aiako Testaje Zentroa, Sendotu Abere 
programaren bitartez eman diren 
finantza-laguntzak eta harategien 
irudi berria. 

Hala ere, minimis laguntzak ez dira 
Arabako ustiategietara iritsi, ez dira 
garatu urtarokotasuna murrizteko 
laguntzak, eta ez da aurrerapenik izan 
hiltegien arazoari dagokionez.

Zorionez, aurreko kanpainan 
zehar, nahiko ondo mantendu dira 
merkatuko baldintzak aldi osoan 
zehar, baita udan ere. Ez da gertatu 
ohi den butxadurarik egon; egoera 
horiek animaliek kortan pisu gehiegi 
hartzea ekartzen zuen, horrek 
dakartzan galerekin. Ganaduzaleek 
ere nabari dute egonkortasun 
handiago hori.

Eta 2018an…   

Egonkortasuna 
esnetarako behien 
sektorean

Azkeneko urteak benetan txarrak izan 
dira esne-sektorerako, oro har, baina 
batez ere beren bilketak mehatxupean 
ikusi zituzten ustiategietarako; horietako 
gehienek konpondu dute arazoa Kaiku 
kooperatibarekin, SUALen bitartez, EAEn 
zein Nafarroan.

Europar Batasuna, “esne-paketea” 
aplikatuta, kuoten desagerpena 
orekatzen saiatu zen arren, errealitateak 
pentsarazten digu industria bere posizioa 
indartzen ari dela ekoizpen-sektorearen 
aurrean. Esne-talde handiak eremuak 
banatzen dituzte beren artean, eta beren 
instalazio nagusien inguruko bilketak 
kontzentratzen ari dira, ekoizpen-eredua 
erabakiz, Batzordearen asmo onen 
deklarazioen gainetik.

Prezioei eutsi zaie 
haragitarako behien 
sektorean

Orain dela urte batzuk, Euskadiko Label 
haragia babesten duen 

 planteatu zuen. 

dagokionez, ia erabatekoa adostasuna 
egon zen; zentzuzkoa dirudi teknika berriak 
baliatzea –DNA esaterako– kontrola 
eraginkorragoa eta alde guztientzako 
kostu txikiagokoa izan dadin. 

Hala ere, animaliak EAEn jaiotakoak 
izatearen exijentzia kentzeari dagokionez, 
nabarmena izan zen AGB barruan dauden 
ekoizpen gehienen aurkako jarrera, batez 
ere Araba eta Bizkaikoena. UAGA, ABERE 
eta AVAMA elkarteek Eusko Jaurlaritzari 
jakinarazi genion ez geundela ados 
Labela Euskadin jaiotako animalientzako 
bakarrik izatearen baldintza kentzeko 
proposamenarekin. Eusko Jaurlaritzak 
onartu egin zuen iritzi hori, eta gaur egun 
ondorengo hauxe dio, hitzez hitz, Euskal 
Okelaren baldintza-pleguak: “Euskal Okela 
deituraren babespean egoteko egokia 
den okela ekoizteko azienden jaiotze, 
ekoizte, hazte eta hiltze eremua Euskal 
Autonomia Erkidegoaren eremu osoa 
izango da”.
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AB2/ABELAKUNTZA

Badaude sektorerako aukerak eta 
erronkak; Eusko Jaurlaritzaren eta 
Nafarroako Gobernuaren Esnetarako 
Ardi Latxaren Dinamizazio Planak lau 
jarduketa-ardatz proposatzen ditu: 

ustiategien etorkizuna babestea

salmenta hobetzea

produktuak sustatzea

hobetzea.

Erronka nagusia da balio-kateko 
posizioak orekatzea, abeltzainena, 
industriarena eta merkaturatzearena. 
Esneki-industriak abelazkuntzaren 
gaineko nagusitasun-posizioa dauka 
Europa osoan. Hori arintzeko, aldez 
aurretik eskaintza egitearen eta 
kontratuak sinatzearen derrigortasuna 
arautu dira. Orokorrean, industriak ez 
dira ari esnekien arloko kontratazioari 
buruzko araudia betetzen; araudi 
horren arabera, bilketarekin hasi 
baino bi hilabete lehenago eskaintzak 
planteatu behar dituzte. 

Betebehar horien gaineko kontrol 
eraginkorra egitea eskatzen diegu 
administrazioei, haiek baitira araudia 
betetzen dela zaindu behar dutenak, 
ustiategien negoziatzeko posizioa 
hobetu dadin. 

Bestalde, TGT taldearen –gazta-
banatzailea eta, orain, baita 
gazta-eraldatzailea ere– inguruan 
kontzentratzen ari da eraldaketa, 
horrek dakarren arriskuarekin. 
Beharrezkoa da ekoizleen elkartea 
bultzatzea, sektoreko balio-katearen 
beharrezko oreka sustatze aldera.

Esnetarako ardiak: 
tresna berriak erronka 
zaharretarako

EHNEk eta 

 hasi zirenean, batzuek uste 
izan zuten nabarmenkeria hutsa zela. 
Kostata, baina gaur egun normaltasunez 
funtzionatzen ari da teknika hori. Behi-
esnea erabilita egindako faltsutzeak 
detektatzeaz gain, gaur egun Idiazabal 
gazta beste ardi arraza batzuen 
esnearekin egiteko iruzurrezko saiakerak 
detekta daitezke. Tresna horri esker, 
kontsumitzaileari berme handiagoa 
emateaz gain, formatu ezberdinak 
merkaturatu eta dibertsifikazioa lor 
daiteke, kontrola mantenduz eta iruzurra 
saihestuz. 

Formatu berriek aukera eman 
lezakete, ekoizpen jakin batzuek beren 
merkatuko nitxoa aurki dezaten. Asmo 
horrekin onartu zen Baserrikoa etiketa, 
kontsumitzaileari baserri bakoitzean 
ustiategiko bertako esnearekin bakarrik 
egindako gaztei buruzko informazio 
osagarria ematen diona

Arkumearen prestigioa 
berreskuratzea

 eratu da, latxa arrazako 
arkumeak bildu eta merkaturatzeko. 
Helburua da latxa ardiak dituzten euskal 
artzain guztiak koordinatzea, arkumeen 
baterako bilketa antolatzea eta 
arkumeak merkaturatu ahal izatea. 

Gure ardien 
 ere 

beharrezkoa da. Artileak familien diru-
sarrerei egiten dien ekarpen txikia arazo 
bihurtu da, birziklatzeko edo desegiteko 
zaila den hondakina baita.

Beharrezkoa da 
 ahal izateko eta, era horretan, 

ardi-ustiategi gehiago mantentzeko, 
ustiategi horietan lan egiten duten 
pertsonen bizi-kalitatea hobetuz.

Eta 2018an…
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AB3/ABELAKUNTZA

Animalia-osasunarekin lotutako 
arazoei aurre egiteko, beharrezkoa 
da Administrazioen inplikazioa. 
Gaixotasun horiei aurre egiteko 
eta transmisio-arriskuak murrizteko, 
beharrezkoa da Lurralde osorako 
arau-esparru orokorra ezartzea, tokian 
tokiko planak babestuz, kaltetutako 
ustiategietarako laguntzak aurreikusiz 
eta jardunbide arriskutsuak 
saihesteko eta arazo berriak modu 
goiztiarrean detektatzeko kontrola 
bilatuz.

UAGAk Araban sektorearen beharrei 
erantzungo dien hiltegi bat martxan 
jartzea eskatzen jarraitzen du. 
Beharrezkoa da Administrazioaren 
inplikazioa, eragindako kolektiboen 
egungo beharrei erantzungo dien 
azpiegitura arrazional eta errentagarri 
bat asmatzeko gai izan gaitezen.

Animalia-osasuneko 
arriskuak murriztuz
Nahitaez aditzera eman behar diren 
gaixotasunei dagokienez, nahiko urte 
lasaia izan da; Aldundiak erabaki du 
aseguruen kontratazioa sustatzea, 

 
emanez, baina azkenean oso kontratazio 
gutxi egin da. Lehentasunezko 
ustiategietarako zuzeneko laguntzak, 
ordea, kendu egin ditu.

Bestalde, herri-lur batzuetan osasun-
planak martxan jartzen hasi dira, 
Lurralde osora hedatzen joateko asmoz.

Azkeneko urteetan, animalia-osasunaren 
inguruko etengabeko kezka-egoera sortu 
dute mihi urdinaren gaitzaren serotipo 
ezberdinak Europa osoan zehar hedatu 
izanak, gaixotasun horren aurka nahitaez 
txertatzeko neurriek eta ustiategi 
batzuetarako txertoak izan dituen albo-
ondorioek, bai eta gure tuberkulosiaren 
etengabeko mehatxuak ere. Kontu hori 
gutxi gorabehera konponduta dago 

 eta, batez 
ere, ia batere albo-ondoriorik eragiten ez 
duen txerto batekin.

Bestetik, osasun arloan bigarren 
mailakotzat jotzen diren gaixotasunen 
eragina nabaritzen ari da ustiategien 
ekonomian, trikomoniasiarena batez ere. 
Arriskuak biderkatu egiten dira auzo-
larreetan; hori dela-eta, tokiko osasun-
programak martxan jarri dira. 

Beharrezkoa da sektoreari gogoraraztea 
ustiategi batzuen jardunbide ez 

oso seguruek sektore osoa kaltetu 
dezaketela, batez ere auzo-larre edo 
herri-lurretan.

Hiltegi bat behar dugu 
Araban
Erakundeek lankidetzarako erakutsi 
duten borondate eskasaren ondorioz, 
Haragi Artean elkarteak bertan behera 
utzi behar izan du Arabarako hiltegiaren 
proiektua, eta desagertu egin da 
elkartea. Haragi Artean abeltzain, 
harakin eta abereak hiltegira eramateko 
arduradunen elkartea zen, 2006an eratu 
zena, Arabarako astero 150 behi-azienda 
eta 3.000 ardi hartzeko gaitasuna izango 
zuen hiltegia egiteko proposamena 
defendatzeko.

2017an, EAEko haragi-sektorea aztertzeko 
eta hiltegien arloko osasun-araudia 
malgutzeko aukerei buruzko jardunaldiak 
antolatu ditu Eusko Jaurlaritzak. Beste 
herrialde batzuetako hiltegi-proposamen 
ezberdinak aztertu dira, baina oraindik 
ez da Arabarako proposamen zehatzik 
planteatu.

Eta 2018an…
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AB4/ABELAKUNTZA

Herri-lurren bizilagunei dagozkien 
aprobetxamenduak nola gauzatu 
behar diren definitu eta horrek 
NPErekin duen harremana kudeatzeko 
moduaren inguruko hausnarketa 
egingo dugu aurten UAGAn.

Familia-ustiategi eredua defendatzen 
jarraituko dugu erakundeen aurrean; 
batzuek dagoeneko abelazkuntzako 
jarduera arautzeko ideia aztertzen 
ari dira eta Nafarroako Gobernua –
makro-abeltegia jarri den lehenengo 
Erkidegoa– horri buruzko zirriborroak 
idazten ari da.

Auzo-larreen 
aprobetxamenduak 
eztabaidagai

Espazio berean erabilera produktibo 
ezberdinek bat egiten dutenean –
basogintzak eta abeltzaintzak, esaterako– 
eta, are, produktiboak ez diren beste 
jarduera batzuk ere badaudenean 
–hala nola, aisialdiko jarduerako edo 
kontserbazionista hutsak– elkarren 
aurkako interesak sortzen dira.

 bere lurralde-
eremurako Antolamendu Plana aurkeztu 
du, hango mendietan dauden erabilera 
guztiak mugarriztatzeko eta lehenesteko 
proposamena jaso du. Proposamena 
zona horretako eragindako pertsonekin 
aztertu ondoren, alegazioa aurkeztu 
zituen UAGAk, sektorearen beharrak, 
Europar Batasunerako interes berezikoak 
diren habitatak kontserbatzeko 
abeltzaintzaren ekarpenak eta bazka-
ekoizpenaren gaitasuna hobetzeko 
aukeren planteamendua jasotzen 
zituena, basogintzako aprobetxamenduak 
gehiegi kalteti gabe. 

Konplexuagoa izan da 
 sortu 

den eztabaida; Gipuzkoako lurraldeetan 
daude mendi horiek, baina Araba 
ekialdeko udalerri batzuetako ustiategiek 
aprobetxamendu-eskubideak dituzte 
lur horietan. Kasu horretan, Gipuzkoako 
Aldundiko Mendien Sailak gainbegiratzen 
du kudeaketa eta, irizpideak aldatu 
zituen, aldez aurretiko abisurik gabe 
eta adostutako akordioak bilatzeko 
eperik gabe; horrek alterazio eta kalte 
larriak eragin zituen ustiategi batzuen 
NPE laguntzetan, eta herri-lurren 
aprobetxamenduei eta NPE eskubideei 
buruzko eztabaida eragin du.

Abelazkuntzako 
familia-ustiategi eredua 
defendatzen dugu

Sektoreko ustiategietako arduradunen zein, 
oro har, herritarrek sinadurak bildu genituen, 
eta erakundeei zein gizarteari arazo horren 
berri eman genien, sare sozialen eta 
bestelako komunikabideen bitartez.
Hala ere, ustiakuntza-ereduei buruzko 
eztabaida pizteko balio izan du proiektu 
horrek, eta ia ahobatezkoa izan da sektore 
ekoizlearen erreakzioa, gehientsuenek uste 
baitute era horretako ekimenek familia-
nekazaritza desagerraraziko luketela.
Agerian geratu da abeltzaintzaren 
industriak ez dio interes orokorrari erantzuten 
eta, beraz, mugak jarri behar zaizkiola.

Eta 2018an…
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N1/ Nekazaritza

ERREMOLATXA 
kanpaina ona izan du 
UAGAko kolektiboak
UAGAko erremolatxaren kolektiboaren 
2017-2018ko kanpaina ona izan da, oro 
har, oraindik bukatu ez den arren, izan 
ditugun klima-baldintzen eraginez; izan 
ere, urtarrilean itxi egin behar izan zen 
Mirandako La Azucarera azukre-lantegia 
klimatologiaren ondorioz. Ondoren, 1.500 
tona entregatu ziren Toron, eta beste 7.500 
tona daude La Bañezan entregatzeko.
Kolektiboa osatzen duten 110 nekazariek 
1.282 hektarea landu dituzte, eta 
121.000 tona likido entregatu dute 
guztira, 130.000 tona tipo, % 12ko batez 
besteko deskontuarekin eta 16,95ºko 
batez besteko aberastasunarekin. Gure 
zenbatespenen arabera, batez besteko 
ekoizpenak hektarea bakoitzeko 94 
Tm erremolatxa likidokoak eta 101 
erremolatxa tipokoak izango dira

Emaitza onak UAGAko 
kolektiboaren 
ARTOAREN kanpainan
Kanpaina bikaina izan da, azkarra 
eta emaitza onak eman dituena; 
nekazaritzako 12 ustiategik hartu 
du parte, eta 4.250 Tm arto hornitu 
dizkie abeltzaintzako 21 ustiategiri, 
materia lehorraren % 29,79ko batez 
bestekoarekin. Kolektibo horrek lanean 
daramatzan 19 kanpainetan, hauxe 
izan da batez besteko errendimendu 
handiena lortu dena

Emaitza irregularrak 
ZEREALEN kanpainan
Eskas samarrak izan dira 
kanpaina honetako batez besteko 
errendimenduak; hektarea bakoitzeko 
5.500 kg inguruko uzta jaso da gariaren 
eta garagarraren kasuan, eta 4.000 bat 
kilo oloaren kasuan.  

Ekoizpena oso irregularra izan da, 
funtsean eguraldiaren gorabeherengatik, 
lur motengatik eta Arabako eremu 
ezberdinengatik. Aurten 44.000 Tm gari 
gutxiago bildu da, 12.000 Tm garagar 
gutxiago eta 18.000 Tm olo gutxiago, 
2016ko kanpainarekin alderatuta.

Errendimendu handiak, 
baina prezio txikiak 
PATATAREN 2017-
2018ko kanpainan
Errendimendu handiak lortu dira 
klima-baldintza egokiei esker, eta 
hektarea bakoitzeko 50.000 Tm lortzera 
iritsi da, osasun-baldintza eta kalitate 
bikainarekin, nahiz eta 2017an apenas 
hartu dugun 1.146 hektarea, eta 228 
ustiategik soilik erein duen patata.

Prezioei dagokienez, irakurketa ez da 
horren positiboa, izan ere, prezioen 
lur-jotzeak Europar Batasuneko 
ekoizpen-eremu guztiei eragin die, 
baita gureari ere, batez ere ereiteko 
patataren kasuan, eta kanpainaren 
amaierako likidazioari itxaron beharko 
diote. Hala ere, batzuek ziurtatuta dute 
prezioa ereintza egin zutenetik, batez 
ere kooperatibekin kontratuak sinatuta 
dituztelako (Kooperatiben Federazioaren 
datuen arabera, Arabako patataren % 80 
kooperatibetara bideratzen da). 
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N2/NEKAZARITZA

Laborantza ureztatu 
estentsiboei buruzko 
jardunaldi teknikoak
Erremolatxaren Laborantzaren 
Etorkizuna Araban jardunaldi teknikoa 
antolatu du UAGAK; jardunaldi horretan, 
hobekuntza genetikoko programa 
bat aurkeztu zuen SVDHk, AIMCRAk 
laborantzaren jasangarritasunari 
buruzko bere ikuspegia aipatu zuen, 
KWSk eta BAYERek erremolatxa-sailetan 
belar txarrak kontrolatzeko teknologia 
baten aurkezpena egin zuten, eta 
erremolatxaren laborantzarako herbizida 
soluzio berria aurkeztu zuten. Ondoren, 
eztabaida-saioa egin zuten hizlariek, La 
Azucarerako arduradunek eta Araba eta 
Trebiñoko nekazariek.

Arabako Foru Aldundiak antolatutako 
Laborantza ureztatu estentsiboak: 
patata, babarruna eta erremolatxa 
jardunaldian ere hartu genuen parte; 
laborantza ezberdinen agro

Laborantza 
estentsiboetarako 
nekazaritza eta 
ingurumeneko 
laguntzak
Eusko Jaurlaritzari eskatu genion 
handitu zitzala laborantza estentsiboko 
erremolatxarako, patatarako, 
lekaleetarako eta baratzeko 
produktuetarako nekazaritza eta 
ingurumeneko laguntzak, ongarri 
berdea % 125 arte igotzeko konpromiso 
gehigarria proposatuz, 50 euroan 
baloratuko litzatekeena, bai eta laguntza-
muga hektareako 550 eurotik 600 
eurora handitzea ere. Eusko Jaurlaritzak 
onartu egin du proposamena, eta 
orain Europako Batzordeak behin betiko 
onespena ematea geratzen da.

Europar Batasunak 
glisofatoaren erabilera 
baimendu du 2022. 
urtera arte
Batzar Nagusietan egindako agerraldi 
batean azaldu genuen sektorea bera 
dela nekazaritzan erabiltzen diren 
produktuen segurtasuna bermatzeko 
interes handiena duena, eta bereziki 
nabarmendu genuen sektorea 
kontzientziatuta dagoela araudia 
betetzeari eta lursailetan egiten den 
jarduketa oro landa-koadernoan 
erregistratzeko derrigortasunari 
dagokionez. 

Bestalde, laborantzetan fitosanitarioen 
erabilera murrizteko ikerkuntza-
proiektuetan parte hartzen ari da UAGA, 
baina denbora behar da emaitzak 
eskuratzeko.
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N3/Nekazaritza/ Mahasgintzaren eta ardogintzaren sektorea

Apirileko izozteak markatu du 
mahats-kanpainai
Errioxako Jatorri-deitura Kontrolaruaren 
ekoizpena, izozteengatik kalteak izan 
dituen arren, kalitate onekoa izan da, eta 
350 milioi kilo mahats bildu da, aurreko 
kanpainan baino % 27 gutxiago. 

Mahastietako izozteengatik 
seguru-etxeek emandako kalte-
ordainak 
Mahastietako izozteengatik 2017an 
jasotako kalte-ordainen zenbatekoak 
2017ko zein 2018ko PFEZ zergan inputatu 
ahal izango dira –kaltetuak hala nahi 
badu–; eskaera hori egin dio UAGAk 
Arabako Foru Aldundiari, eta onetsi egin 
du Ogasunak.

Ezetsi egin dute UAGAk 
Mendemari buruzko 2017ko 
Arauen aurka aurkeztutako 
errekurtsoa
Abuztuan onetsi zituen Kontseilu 
Erregulatzailearen Osoko Bilkurak 
Kanpainaren Arauak; lehendabiziko 
aldiz, izozteek kaltetutako eremuetarako 
mahats-ekoizpenaren errendimenduak 
aldatzen zituen arauak, errendimenduok 
jaitsiz (% 70eko jaitsiera eremurik 
kaltetuenetako eta % 90ekoa, bitarteko 
eremuetarako), bai eta % 115eko 
errendimendua izozteek kaltetu ez 
dituzten eremuetarako. 
UAGAk 
errekurtsoa aurkeztu zuen, Jatorri-deitura 
Kontrolatuaren baldintza-pleguak % 
85 arteko errendimendu-murrizketa 
baimentzen baitzuen eta, berraz, % 
70eko murrizketak muga hori gainditzen 
zuen. Nekazaritza Ministerioak ezetsi egin 
zuen errekurtso hori, UAGA Kontseiluko 
kide delako.

UAGAren ordezkaritza EALAEn, 
apirileko hauteskundeen 
ondoren
Apirilean berritu zen UAGAk Errioxako 
Ardoaren Lanbide Arteko Erakundean 
(EALAE) duen ordezkaritza, Errioxako 
Jatorri-deitura Kontrolatuaren Kontseilu 
Erregulatzailera eramaten dena; 11 boto 
izatetik 8 boto izatera pasatu da, eta kide 
bakarra izango du Kontseiluaren Osoko 
Bilkuran datozen lau urteetan, Jesus 
Bauza, hain zuzen ere. 
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Kontseilu Erregulatzailera 
proposamenak eta ekimenak 
eramaten jarraituko dugu, Arabako 
Errioxako ardoei balioa emateko, 
eta Arabako mahats- eta ardo-
ustiategien bideragarritasuna eta 
errentagarritasuna defendatzeko eta 
mantentzeko.

N4/Nekazaritza/ Mahasgintzaren eta ardogintzaren sektorea

Mahasti-landaketa berrien 
banaketak Arabako Errioxak 
Jatorri-deitura Kontrolatuan 
duen berariazko pisua 
mantendu gabe jarraitzen du
UAGAk, COAG koordinakundearen 
bitartez, mahasgintzako ekoizpen-
ahalmena arautzen duen Errege Dekretu 
berriari eta uztailean argitaratutako 

 hainbat 
aldaketa egitea eskatu du. Baremoak 
ezartzeko irizpideak berrikustea onartu 
da, eta eutsi egin zaio mahastirik 
ez duten mahastizain gazte berriei 
lehentasuna emateari, baina kontuan 
hartuko dira mahasgintzako ustiategi 
profesionalak ere, ustiategi bakoitzaren 
tamainaren arabera. Hala ere, Arabako 
Errioxarako eskaera garrantzitsuena ez 
da kontuan hartuko aurrerantzean ere: 
egin dadila modu proportzionalean 
landaketen banaketa, azpi-eremu 
bakoitzaren azalera kontuan hartuta. 

Bestalde, 
emateari dagokionez 1308/2013 
Erregelamendua aldatzen duen 
“Omnibus” Erregelamendua argitaratu 
zen abenduan, eta gure eskaeretako 
bat jaso du: baimen berriak emateko, 
eskatzaile bakoitzeko gutxieneko eta/
edo gehienezko azalera onargarria ezar 
dadila, onargarriak diren eskabideek 
hartzen duten azalera osoa Batasuneko 
kide diren Estatuek erabilgarri jarritako 
azalera baino handiagoa denean.

Mahastiak Berregituratzeko 
eta Birmoldatzeko Laguntzak 
eskatzeko plan kolektiboa
Laguntza horiek eskatzeko plan 
kolektiboa aurkeztu genuen; bederatzi 
udalerritako mahasgintzako 10 
ustiategik eta upategi txiki batek 
hartu dute parte plan horretan. 12,78 
hektareako azalera hartzen dute guztira; 
horietatik 11,5 hektarea mahastiak 
berrezartzera bideratutakoak, 1,2 
hektarea kudeaketa-teknikak hobetzera 
bideratutakoak, eta barietateak 
birmoldatzera bideratutako batere 
hektarearik ez. Plan Kolektiboaren 
barruan eskatzaileei emandako diru-
laguntza 

a; Banakako Planetarako, 
berriz, % 42,5ekoa.

Eta 2018an…
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Laborantza estentsiboetan aseguruen 
estaldurak eguneratzeko 2017an 
Agroseguro taldeari aurkeztutako 
proposamenaren jarraipena egingo 
dugu, data kontu bategatik ez baita 
2018ko Aseguru Planean sartu. Temati 
jarraituko dugu, 2019ko Planean aplika 
dadin.

Bestalde, laborantzen eta ganaduaren 
lerro bakoitza aseguratzeko kostuak 
aztertuko ditugu, baita horietako 
bakoitzerako dauden diru-laguntzak 
ere, eta administrazioei eskatuko diegu 
laborantza eta ekoizpen guztiek izan 
dezatela dagokiena arlo horretan. 
 

Belarkien eta lo-belarren 
laborantzetarako aseguruen 
egungo estaldurak berrikustea 
eskatu diogu Agroseguro 
taldeari
Iazko udaberriko klima-arazoek agerian 
utzi zuten eraginkortasun txikikoak 
direla nekazaritzako aseguruen egungo 
estaldurak; horregatik, nekazaritzako 
kooperatibekin batera, txosten bat bidali 
genion Agrosegurori, eta polizen gaineko 
eztabaida bat eta polizok laborantzen 
errealitatera egokitzeko aldaketak egitea 
eskatu genion.

Nekazaritza eta abelazkuntzako 
aseguruei buruzko jardunaldiak
Apirilean Arabako Errioxan gertatu ziren 
izozteak eta ondorioz mahastien jasan 
zituzten kalteak zirela eta, 

 antolatu genuen Biasterin. 
Aseguruen babesa duten mahastien 
azalera hirukoiztu egin da 2012az geroztik; 
6.850 hektarea zeuden aseguratuta 
2016an –Arabako Errioxako mahastiek 
hartzen duten guztizko azaleraren 
erdia–. 2012an, 9,3 milioi eurokoa zen 
aseguratutako kapitala; 2016an, berriz, 30 
milioi eurokoa.   

Nekazaritzako aseguruen 
kontratazioa sustatzen dugu

Jardunaldian hitz egin zuten Agroseguro 
taldeko arduradunek oso modu argian 
azaldu zituzten aseguru-modalitate 
ezberdinak, eta horietako bakoitzak zein 
arrisku estaltzen dituen, eta Arabako 
Errioxako ustiategietara ondoen egokitzen 
diren modalitateen berri ere eman zuten. 
Horrez gain, bertaratu zirenen zalantza ugari 
argitu zituzten, eta Arabako Errioxako ohiko 
bi ustiategitarako aseguru-poliza banaren 
kostuaren adibideak jarri zituzten. Arabako 
Foru Aldundiko ordezkariek, bestalde, era 
horretako aseguruak kontratatzeko dauden 
diru-laguntzak eskuratzeko beharrezko 
baldintzak azaldu zituzten.

Araban aseguratze-mailan alde handiak 
daude ekoizpen motaren arabera; adibidez, 
belarki-laborantzetara bideratutako 
azaleraren % 85 aseguratuta dago 
Araban eta, abeltzaintzako asegururik 
apenas dagoen. Aseguru ezberdinen 
ezaugarriak ezagutzeko, nekazaritzako eta 

ere antolatu genuen.

Agroseguro taldeak, Aldundiak zein 
UAGAK, uste dugu 

 asegurua 
kontratatzeko aukera aztertzea, diru-
laguntza handia baitauka eta kostuak 
nabarmen murrizten dira, batez ere 

behi-azienden eta hegaztien kasuan. 
Araban gehien dauden espezieen 
abeltzaintzako aseguruen lerro 
ezberdinak aipatu zituzten, eta osasun-
kanpainen zein ustiategiaren ohiko 
jardunaren ondoriozko arriskuak 
estaltzeko eskaintzen dituzten aukerak. 
Bestalde, aipatu zuten asko hazi dela 
larreen lehorterako aseguruen eskaria, 
klima-aldaketarekin lotuta.

Eta 2018an…

Izenburu Nagusia
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930 lagun kontratatu dira 
UAGAren sasoikakoen 
proiektuaren bitartez
2017. urtean, UAGAren sasoikakoen 
zerbitzuak nekazaritzako 376 ustiategiren 
eskabide jaso zituen, eta 930 sasoikako 
langile kontratatu zituzten zerbitzu horren 
bitartez. Iraila izaten da kontratazio 
gehieneko garaia; aurten, nekazaritzako 
173 enpresak 574 sasoikako langile 
kontratatu zituzten mahats-bilketarako, 
patata, txakolin, piper eta nekazaritzako 
bestelako lanetarako, era honetan 
banatuta: mahats-biltzaileen 67 
koadrila, patataren sektorerako 20 eta 
nekazaritzako bestelako lanetarako 
zazpi.

Aurtengo eguraldiaren eraginez –
izozteak, kazkabarra eta uda oso lehorra 
izan ditugu–, murriztu egin da mahats-
ekoizpena, kasu batzuetan asko murriztu 
ere, eta horrek kontratazio-eskaria 
zein kontratatutako sasoikako langile 
kopurua murriztea ekarri du.

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Lan 
Sailak bultzatutako 

 
prestatzen parte hartu genuen; uztailean 
onetsi zen plan hori, eta Arabako Foru 
Aldundiko Nekazaritza eta Gizarte 
Ongizate Departamenduak, sindikatuek, 
Gobernuaren Ordezkariordetzak, 
Osalanek, Hazik, Lanbidek eta Caritasek 
ere hartu zuten parte.

Lan-ingurune seguru eta 
osasungarriak sustatzen ditugu

(2025) 
diseinatzen parte hartu dugu; lehen 
sektorean laneko arriskuak prebenitzeko 
Eusko Jaurlaritzaren estrategia berria da, 
gure sektoreko segurtasuna eta osasuna 
hobetzen lagunduko duten proiektuak 
identifikatuz eta lan-ingurune seguru eta 
osasungarriak bultzatuz.

Lehen sektorearen barruko azpisektore eta 
jarduera-adarren hainbat topaketa, foro 
eta batzar-dinamika egon da 2017an, eta 
nekazaritzako elikagaien sektorean parte 
hartu du UAGAk.
Plana lau ardatz estrategikotan egituratuta 
dago, eta ekintza zehatzak jasotzen ditu 
ardatz horietako bakoitzerako:

sektoreak segurtasunaren eta 
osasunaren kontzeptuak barneratu 
beharrari erantzuteko

; 
sektoreko lana eta bizimodua modu 
seguruagoan, osasungarriagoan eta 
baldintza hobetan garatzea bermatuko 
duten ildoak ezarriz.

, arriskua eta lan-baldintzen 
hobekuntza kudeatzeko ardatz nagusi 
gisa

 Erakundeen, eragile 
traktoreen eta sektorearen beraren 

Modu aktiboan parte hartuko dugu 
Sasoikako Langileei Arreta emateko 
IV. Plana (2017-2020) garatzen; 
hiru jarduketa-arlo identifikatu dira 
plan horretan, eta lehenengo bietan 
jardungo du UAGAk:

horien kudeaketa hobetzea

lotutako adingabeenganako arreta

Urtez urte hobetzen ari da UAGAren 
sasoikako langileen proiektua. 2018. 
urteari begira, hainbat helburu ditugu: 
beste leku batzuetako esperientziak 
ezagutzea, haiengandik ikasteko eta 
gure proiektuan hobetu daitezkeen 
alderdiak detektatzeko; informatikako 
aplikazioak eguneratzea, zerbitzua 
hobetzeko eta azkartzeko; eta 
ostatuen kudeaketa hobetzeko 
proiektu bat abian jartzea.

Eta PREBEN II Planaren garapenean 
parte hartuko dugu; urteko Kudeaketa 
Plana prestatuko da, non planifikatuko 
diren Planaren lau ardatzetako 
bakoitzean garatu beharreko ekintza 
zehatzak.

Sasoikakoen 
proiektua

Laneko arriskuen 
prebentzioa

Eta 2018an…
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Gasteizko Plan Orokorra. 
Arretaz jarraituko dugu aldaketa 
zehatza noiz egiten den.

Nekazaritza-espazioa 
babestuko duen lurralde-
eredua defendatzen dugu

Lurralde-antolamendua

Udal mailan

 onesteko prozesuan, hainbat 
proposamen aurkeztu genizkion 
Trebiñoko Udalari, batez ere sektore-
jardueretarako distantzien erregulazioa 
arrazionalizatzearekin eta udalerri osoan 
nekazaritzako eta abelazkuntzako 
erabilerak defendatzearekin lotutakoak.

 ere aurkeztu genizkion 
proposamenak, uste dugulako industria-
lurzoruetan kokatu beharreko jarduera 
bat landa-lurzoruan jartzeko helburua 
zuela proiektu horrek.

ustiategi berrien beharretara 
egoki dadila eskatzen jarraitzen dugu, 
batez ere nekazaritzako jardueretarako 
baimentzen direnen antzerako 
eraikuntza-erabilerak baimen dakiekeen 
abelazkuntzako jarduerei. 

planifikatzeko foroan parte 
hartzen dugu, nekazaritza-balio handiko 
lurzoruak babesteko beharrarekin 
lotutako arloan.

 ere; 
plan horrek eremu hori konpentsatu nahi 
du, industrialdeak inguruko herrietan 
duen inpaktu funtzional eta ingurumen-
inpaktuengatik.

Eta 2018an…
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Katastroaren proiektu pilotua. 
Katastroko zuzenketak egiteko bide 
berriak aztertuko ditugu. 

Lurralde-antolamenduko 
Gidalerroak. Behin-behinekoz 
onesteko agiria aztertu eta, hala 
badagokio, alegazioak aurkeztuko 
ditugu behin-betikoz onetsi aurretik.

Eta 2018an…
Lurralde- eta autonomia-esparrua
Modu jarraituan parte hartzen dugu 

; batzorde horretan, Arabako 
Lurralde Historikoko landa-inguruneko 
udalerrietako hirigintza-arauek izan 
ditzaketen aldaketen berri ematen da, 
modu ez-loteslean.

Hipotekei eta Katastroari buruzko 2015eko 
Legeak, barrutik bat deskribatzerakoan 
azalera eta koordenadak adierazteko 
ezartzen duen betebeharra dela eta, 

 bat bultzatzen eta proiektu horretan 
parte hartzen ari gara, Arabako Foru 
Aldundiarekin batera. Lantaron, Berantevilla 
eta Erriberabeitiako eremuak hartu ditu 
proiektu pilotuak, eta helburua izan da 
SIGPAC sistemaren (Nekazaritzako Lursailak 
Identifikatzeko Sistema Geografikoa) 
eta Katastroaren beraren eguneraketa 
sinplifikatzeko aukera aztertzea; proiektu 
konplexua izanik, aurrerapen txikia izan du 
momentuz.

Bestalde, 

lankidetzako proiektu bat egiten ari 
da Eusko Jaurlaritza, eta hor ere ari 
gara parte hartzen. EHNE sindikatuaren 
bitartez, hainbat ekarpen aurkeztu 
dizkiogu egungo zirriborroari, batez ere 
eskatzeko nekazaritzako lurrak babesteko 
beharrezko neurriak ezar daitezela, 
kontuan hartuta lurrok baliabide naturala, 
urria eta berriztaezina direla.

Santiagoko Azokan UAGAren standa jarri 
genuen, eta LAGen berrikuspenari eta 
paisaia eta herriak bizirik mantentzeko 
nekazaritza eta abelazkuntza sektoreak 
duen garrantziari buruzko eztabaida 
aurkeztu genuen.

(LAZP) 
dagokionez, eremu hori osatzen duten 
bi landa-eskualdeak banantzea eskatu 
dugu, hau da, Arabako Ibarrak eta 
Arabako Mendialdea
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Bideak birjartzea nekazaritza-
trafikorako 

 
jarduera garatzeko beharrezko 
segurtasun eta kalitate baldintzetan 
bermatzea exijitzen dugu. Baterako 

 bat abian jartzeko 
negoziatzen dihardugu Arabako 
Foru Aldundiarekin, azpiegitura bat 
egitea planteatzen denean aldez 
aurretik sektorearekin kontsulta dadin 
nola geratuko liratekeen nekazaritza-
zerbitzurako bideak, eta aurretiazko 
adostasuna lortu dadin.

Nekazaritza-bideen mantenua

 –bideak sastrakaz 
garbitzea– 

 parte hartu dugu; zerbitzu 
hori zuzenean egikaritzen da nekazaritza 
eta abelazkuntzako ustiategien bitartez. 
Eusko Jaurlaritzak finantzatu du proiektu 
hori.

Azpiegitura berriei buruzko 
informazioa aldez aurretik sektoreari 
jakinarazteko Arabako Foru 
Aldundiarekin batera jarduketa-
protokoloa egitea eskatzen jarraituko 
dugu. Adi egongo gara azpiegitura 
berririk eraikitzen edo aurkezten bada 
ere, eta horiek sektorean eta landa-
ingurunean izan dezaketen inpaktua 
ebaluatu, dagozkion oharpenak egin 
eta egikaritze-prozesuaren jarraipena 
egingo dugu.

Bideak sastrakaz garbitzeko proiektu 
pilotuaren bigarren fasea garatuko 
dugu, Eusko Jaurlaritzak finantzatuta; 
proiektu horri jarraiki, sektorea gai 
da bere kabuz antolatuta sektoreari 
dagozkion lanak egiteko, guztion 
onurarako.

Azpiegiturak

Eraikinen Azterketa Teknikoa, 
baserrietan eta nekazaritza-
etxebizitzetan
Eusko Jaurlaritzari eskatu diogu 

 egiteko obligazioa 
kentzea, etxebizitza familiabakarrak baitira 
eta, oro har, lursail pribatuetan baitaude, 
eta etxebizitzok ez baitute bide publikoekin 
muga egiten. 

Nerbioiko parke linealari 
buruzko alegazioak
Alegazioak aurkeztu genizkion proiektu 
horri, baina ez zituzten aintzat hartu 
Amurrioko Udalak eta Foru Aldundiko 
Ingurumen Departamenduak; 
alegazioen xedea zen parkea ibaiarekiko 
paraleloan koka zedila orain arte 
bezala, eskuarki oinezkoen erabilerara 
bideratzen den zortasun-eremua erabiliz. 
Gure proposamena gauzatuz gero, 
lurzoru gutxiago okupatuko litzateke, 
jolas-erabileren eta nekazaritza eta 
abelazkuntzako erabileren interferentzia 
murriztu eta oinezkoentzako pasabide 
berria eraikitzea saihestuko litzateke

Eta 2018an…

Azpiegitura berrien mantenua eta, batez ere, 
eraikuntza sektorerako garrantzi handiko 
arloak dira.



19UAGA 2017ko jarduera www.uaga.eus

Bide-azpiegiturak jasangarriak 
izan behar dira, lurralde-
zatiketa saihestuz eta 
nekazaritza eta abelazkuntzako 
jardueraren gaineko inpaktuak 
minimizatuz
AHTren trazaduren aurka 
gaude, lurraldea zatitzen dute
Inpaktu ekonomiko, sozial eta ingurumen-
inpaktu larria eragingo lukete abiadura 
handiko trenaren lineen trazadura 
berrietarako proiektuek; proiektu horien 
arabera, Araba zeharka lezakete 
trazadurok, lurraldeko eskualde 
gehienetatik, baita Trebiño ere.

Administrazioei proiektu horiek 
birpentsatzea eta ahalik eta adostasunik 
handiena bilatzea eskatzen diegu, eta 
joka dezatela gizarte osoaren onurarako, 
baita landa-inguruneko gizartearen 
onurarako ere.

Azpiegitura horiek hiriburuei zerbitzu 
emateko diseinatuta daude, eta inpaktu 
handia dute landa-ingurunean; herriek 
beren artean aldentzeaz gain, paisaiaren, 
lursailen, landa-bideen eta ur-ibilguen 
jarraitutasuna hausten dute eta, gainera, 
asko artifizialduko lituzkete nekazaritza-
lurrak.

2018ko urtarrilean, Abiadura Handiko 
Burgos-Gasteiz Linearen eta Iruña-
Euskal Y Konexioa tartearen –
Kantaurialdea-Mediterraneoa 
tren-korridorea– proiektuen Informazio-
txostenak jendaurrean jartzeko 
iragarkiak argitaratu ziren; txosten horiei 
oharpenak egiteko aukera egon da 
otsailean, trazaduraren alderdi globalei 
buruz –interes orokorrari eragiten dioten 
neurrian– eta horrek ingurumenean 
duen inpaktuari buruz.

UAGAk proiektu biak aztertu ditu 
ikuspuntu teknikotik, Eskualdeetako 
Batzarretan horien berri eman da eta 
eragindako pertsonen egoera zehatz 
guztiak bildu dira; horrekin guztiarekin, 
oharpenen baterako txostena aurkeztu 
dugu proiektu bakoitzerako.

Arabako Errioxa eskualdeari 
dagokionez, oraindik ez dute 
jendaurrean jarri EAHren (AVE) 
Miranda-Logroño linearen proiektua; 
lau aukera baloratzen ari dira proiektu 
horretarako, eta horietako batek 
Arabako Errioxa zeharkatzen du. 

Argitaratzen dutenean, proiektua aztertu 
eta beharrezko oharpenak aurkeztuko 
ditugu.

Abiadura handiko trenaren trazadura-
proiektuek Arabako eta Trebiñoko 
udalerri askotan izango duen eragina 
dela eta, biztanleak mobilizatu egin dira, 
eragindako udalerrietako Administrazio-
batzordeek hainbat manifestazio 
antolatu dituzte, change.org 
plataformaren bitartez Arabako Errioxa 
zatituko lukeen trazaduraren aurkako 
sinadurak biltzeko kanpaina abiarazi 
dute, hainbat plataforma sortu dute 
–hala nola, AHTrik ez Lautadan– eta 
herriaren izeneko alegazioak aurkeztuko 
dituzte, etab.

UAGA behin baino gehiagotan azaldu 
da proiektuon aurka komunikabideetan, 
eta Administrazio guztiekin ari gara 
elkarrizketatzen: Nekazaritza Ministerioa, 
Arabako Foru Aldundia eta Eusko 
Jaurlaritza (Nekazaritza Saila eta 
Garraio Saila).

Eta 2018an…

Argazkia: CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola
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Gure ingurunea defendatzen 
dugu, bizitzeko leku eta 
bizimodu gisa

Ingurumena

Ibaien egoera denon 
erantzukizuna da
Batzuek uste dut Arabako ibai-
ekosistemak asko hondatu direla 
nekazaritza-, abelazkuntza- eta 
basogintza-jardueraren ondorioz; UAGAk 
komunikabideetan erantzun dio horri, 
eta agerian utzi dugu 

nekazaritza, batez ere ongarrien eta 
fitosanitarioen ekoizpenari eta erabilerari 
dagokionez.  
 
Ibaiertzak zaintzeari dagokionez, 
nabarmena da URAren eta sektorearen 
ikuspuntuen arteko aldea; URA 
ibaien eta ibaiertzen natura-balioak 
kontserbatzean zentratzen da, 
eta sektorea, berriz, lurra eta uztak 
kontserbatzean. 
 
Etxabarri ibaiaren proiektu pilotu batean 
parte hartzen ari gara, URA agentziarekin 
ibaiertzak mantentzeko irizpide 
bateratuak adostea lortzeko, batez ere 
zortasun-eremuko bere jarduketei eta 
urbazterreko interesdunek eskatutako 

baimenen tramiteak arintzeko beharrari 
dagokienez.
 
Nekazaritza-lurrak uholdeetatik 
babestu beharra dugu
Sektoreak askotariko oztopoak izaten 
ditu 

 egiteko. 
Konponketa horiek dagoeneko ezarrita 
dauden lubetetan gertatutako hausturei 
ere eragiten die; horixe da Zadorraren 
kasua Arroiabe eta Astegieta parean. 
Lehendabiziko kasuan, finantzazio falta 
da arazoa; bigarrenean, berriz, Udalak 
finantzatzen du, baina administrazioaren 
aldetiko oztopoak daude. Nolanahi ere, 
erantzun-denborak luzeegiak dira.

Bitartean, eta horri kontrajarrita, oniritzia 
eman nahi zaio Zaiako ezkerreko 
ibaiertzean dike kilometriko bat 
eraikitzeari, aireportua defendatzearen 
aitzakiarekin, baina industria-gune 
berria eraikitzeko azken eta benetako 
helburuarekin. Gure iritziz, eta halaxe 
jakinarazi diegu administrazioei, 
proiektuari beste alternatiba.

 
Soro ureztatuen alde, baina 
soro ureztatu merkeen alde
Sektorearen epe luzera begirako 
jasangarritasuna eta etorkizuneko 
belaunaldiak gogoan, UAGA soro 
ureztatuen alde dago, baina soro 
ureztatu merkeen alde (altueran, beren 
pisuagatik, ponpatzerik gabe). 

Iritzi horixe eman genuen ACOAk 
lurraldeko lurzoruaren eta uraren 
kudeaketari buruz antolatutako 
jardunaldietan. Azaldu genuen, ureztatze 
jasangarria eta ibilgu ekologikoekiko 
errespetuzkoa gauzatzeko, neguko 
urak erregulatzearen alde egin behar 
duela nekazaritzak, eta altueran egiten 
bada, energia-kostuak eta emisioak 
murrizten direla. Gainera, dibertsitatea 
ekartzen diote lurraldeari laborantza 
ureztatuek, eta Arabako populazioaren 
orekari ekarpen garrantzitsua egiten 
diote. Ikuspuntu sozioekonomikoari 
dagokionez, ekoizpenak eta errentak 
egonkortzen laguntzen dute, eta 
nekazaritzako elikagaien eraldaketa 
bultzatzen dute.
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Ingurumen-babeseko figurak 
ugaritu dira 
Kezka eragiten digu Parkeak, 
Kontserbazio Bereziko Eremuak 
(ZEC), Erreserbak eta ingurumenaren 
babeserako beste figura batzuk 
ugaritzeak landa-ingurunean izaten ari 
den eragina, eta halaxe adierazi genuen 
ACOAk Natura 2000 Sareari buruz 
antolatutako jardunaldian.

Figura horietako bakoitzak jarduera 
produktibo tradizionaletarako ekar 
ditzaketen mugak aztertu genituen, baita 
beharrezko alegazioak aurkeztu ere.

Otsoaren presentzia eta 
abelazkuntza estentsiboa 
bateraezinak dira
Otsoaren presentziak kalte ekonomikoak 
eragiten ditu eta, gainera, arazo larria 
da abelazkuntzan diharduten pertsonen 
bizi-kalitaterako; horregatik, ez gaude 
ados otsoa EAEko Espezie Mehatxatuen 
Euskal Katalogoan sartzearekin.

Gainera, abelazkuntza estentsiboak 
EAEko ingurunearen kontserbazioari eta 
biodibertsitateari egiten dien ekarpena 
otsoaren presentziak egin dezakeena 
baino handiagoa da.  
 
 
Basurdeen populazioa 
zentzuzko maila batera 
murriztea
Basurdeen populazioa hazten ari da, 
eta hori arazo larria izaten ari da zona 
batzuetan. Batzar Nagusietan azaldu 
genuen bezala,  espezie 
hori  aztertu 

behar da, eta populazio muga horretan 
mantentzeko beharrezko 
neurriak hartu behar dira; horretarako, 
beharrezkoa da inplikatutako 
administrazioen eraginkortasuna eta 
koordinazioa. Eta bereizi egin behar dira 
aisialdiko ehizaren kudeaketa eta kalteak 
kontrolatzera bideratutako ehiza-ekintzen 
kudeaketa. Gainera, ehiza-barrutiek ere 
legeak kalteen konpentsazioan esleitzen 
dien erantzukizuna hartu behar dute 
beren gain

Arabako Hiri-hondakin Solidoen 
Planari ekarpenak
2017an, ekarpenak egin dizkiogu 
Aldundia prestatzen ari den

 
Alderdirik nabarmenena da hondakinen 
frakzio organikoa prozesatzerakoan sor 
litekeen konposta erabiltzeko aukerei 
dagokiona. Konposta laborantzako 
lurretan erabiltzeko, gai horren kalitate 
bermatu behar da, batez ere elementu 
kutsagarririk ez duela bermatu behar da, 
eta hori guztia neurrizko kostuekin.

Suteak prebenitzeko 
iradokizunak

 aurkeztu 
ditugu; UAGAren ustez, jardunbide 
egokiak sustatzera bideratu behar da, 
sentsibilizazioa eta hezkuntza lehenetsiz, 
biztanleriaren exijentzia komunetatik 
harago joan litezkeen araudi 
zehatzaileak baztertuz.

Eta 2018an…
Ingurumenaren kontserbazioa 
guztion ahaleginaren emaitza izan 
behar da, eta ez gure sektorearena 
bakarrik, gizarte osoarena baizik 
eta, jakina, Administrazioen 
inplikazioarekin.
 
URA agentziarekin aldizkako 
batzarrak egingo ditugu ibaien 
ekosistemaren ingurumena eta 
ahalmen hidraulikoa hobetzeko 
lehentasunezko jarduketen urteko 
plangintzaren jarraipena egiteko.
 
Etxabarri ibaiaren proiektu pilotua 
amaituko dugu, URA agentziarekin 
ibaien mantenuari buruzko oinarrizko 
akordio batera iritsi arte, aurretiazko 
diagnostiko horretan oinarrituta.
  
Arabako Foru Aldundiaren Ehiza eta 
Arrantzako Lurralde Kontseiluetan 
eta Gasteizko Udaleko Ingurumen 
arloaren Elkargunean parte hartzen 
jarraituko dugu.

Eta gure sindikatu-ildoaren isla gisa, 
gure ingurunea kaltetzen duten 
proiektuak gaitzesten jarraituko 
dugu, frackinga eta Olaztiko 
errauskailuaren proiektua, hain 
zuzen ere.
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Eta 2018an…

BASERRIKOA, IDIAZABAL 
JATORRI-DEITURAKO 
gaztarentzat etiketa berria
Aurten onartu den Baserrikoa etiketak 
baserri bakoitzean ustiategiko bertako 
esnearekin bakarrik egindako gaztei 
buruzko informazio osagarria emango 
dio kontsumitzaileari. 

Helburua da ustiategien ekoizpena 
posizionatzea, produktuaren 
egiazkotasunaren gaineko kontrola 
mantenduz edo hobetuz, Jatorri-
deituraren barruan berrituz eta 
dibertsifikatuz, bezero bakoitzak gehien 
interesatzen zaiona aurki dezan, 
barietateei, prestakuntzari, heltze-mailari 
eta beste hainbat alderdiri buruzko 
informazioa ematen duten beste jatorri-
deitura batzuek egiten duten bezala.

.

Gure produktuen merkaturatzea eta 
eraldaketa funtsezko gaietako bat da 
etorkizunera begira, gure produktuei 
balio erantsia sortzea da erronka 
nagusia.

Merkaturatzea, sustapena eta eraldaketa

ARABAKO ERRIOXAKO ardoak 
etiketaren bitartez bereiztea  
Azkenean, ERRIOXA JATORRI-DEITURAREN 
Kontseilu Erregulatzaileak kontuan hartu 
du Arabako Errioxako mahasgintza 
eta ardogintza sektoreak gure ardoak 
bereizteari dagokionez egindako 
aldarrikapena; horrela, aurrerantzean 
ARABAKO ERRIOXA aipatu ahal izango 
da gure eskualdean ekoiztutako 
ardoen etiketetan, ERRIOXA izenaren 
hizki-tamaina berarekin.

Ardoari azpi-eremuaren izena jarri ahal 
izango zaio ardoa egiteko erabilitako 
mahats guztia ekoizpeneko azpi-eremu 
horretakoa denean eta ardoa azpi-
eremu horretan sortu eta botilaratu 
denean, eta baldintza analitiko jakin 
batzuk betetzen dituenean (gutxieneko 
hartutako alkohol-maila).

Argazkia: CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola
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Hurbilagoko bestelako kontsumo-
ereduak sustatzeko aukera berriak 
bilatuko ditugu.

Bertako nekazaritzak eta 
abelazkuntzak duten garrantziari 
buruz sentsibilizatuko dugu 
kontsumitzailea, kalitatezko elikagaiak 
hornitzen dituela eta landa-ingurunea 
bizirik mantentzen dituela ikusaraziz. 

Bertako produktuen kontsumoa 
sustatzen dugu
Bestelako kontsumo-eredu bat eta 
nekazari, abeltzain eta kontsumitzaileen 
arteko bestelako harremanak sustatzea, 
nekazaritzako produktuen zuzeneko 
salmenta eta sasoian sasoiko, hurbileko 
eta kalitatezko produktuen kontsumoa 
sustatzea izan dira Gasteizen egin diren 

helburua. Berrogei lagun baino 
gehiagok hartu du parte azoka horietan, 
bertako produktuak eskainiz, horietako 
batzuk ekologikoak, artisau erakoak 
eta sasoikoak, hala nola lekaleak, 
barazkiak, fruitu lehorrak, gazta, eztia, 
arrautzak, hestebeteak, olioa, haragia, 
ardoa, txakolina, etxeko gozogintza, ogia, 
marmeladak eta zukuak.

Tokian tokiko beste  ere 
kolaboratu dugu; gure ekoizleek Pintxoen 
Miniature Biltzarrean, Gasteizko Santiago 
Azokan, Euskadiko Kalitatezko Produktuen 
Azokan, Vital Fundazioak antolatutako 
Gabonetako Azokan eta Aenkomerrek 
antolatutako Gabonetako Azokan hartu 
dute parte.

Gasteizko Azokan
 antolatu dugu “

; 
gure lurraldeko sasoiko produktuak 
ezagutarazi eta dastatu ahal izan dira 
ekimen horietan, produktuok ekoizten 
eta eraldatzen dituzten pertsonak 
lagun, balio erantsia ematen baitie gure 
elikagaiei hurbiltasunak eta nork ekoiztu 
dituen jakiteak.

Santa Barbarako Azokaren 
Jarraipen Mahaian parte hartu 
dugu 
Batzar horietan, hainbat gai landu 
ditugu, hala nola postuen 2017-2020 
deialdi berrirako araudia, azokako 
postuen esleipena, Santa Barbarako 
plazaren eraberritze integrala 
egiteko proiektua (kokaleku berria 
eta aldi baterako lekualdaketa), 
landa-ikuskapenen proiektua, 
produktuen birsalmenta eta azokaren 
funtzionamenduko arazoak.  

Eta 2018an…
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UAGAren Landa Ekintza arloak jarduera 
ugari egin du azkeneko urteotan gai 
honetan aurrera egiteko eta, emakume 
nekazari eta abeltzainek egiten duten 
lan hori guztia ezagutarazteko eta lan 
horri eta emakumeok gizartean duten 
eginkizunari balioa emateko, jardunaldiak 
antolatu genituen bost eskualdetan: 
Arabako Lautadan, Aiaraldean, Gasteizen, 
Trebiñon eta Arabako Errioxan.

Arabako Emakume Nekazari 
eta Abeltzainak landa-eremuko 
protagonista jardunaldietan sektore 
horietan urte luzez lanean jardun duten 
emakumeek hartu zuten parte, eta beren 
esperientziak kontatu eta dituzten behar 
zehatzen eta arlo honetan sektorerako 
ikusten zituzten erronken inguruan hitz 
egin zuten. 

Guztion ardura da, emakumeena 
zein gizonena, batzuen zein 
besteen lana era berean 
baloratzea eta erabaki-eremu 
guztietan emakumeen parte-
hartzea sustatzea; lehenik eta 
behin, UAGArena berarena eta, 
ondoren, ordezkatzen gaituzten 
gainerako erakundeena, oraindik 
ere gizonak baitira gehiengoa. 

Emakume nekazari eta 
abeltzainen parte-hartzea eta 
ikusgarritasuna sustatzen ditugu 

Landa garapena

Nekazaritza-sektoreko emakumeak, 
gizonak bezalaxe, landa-inguruneko 
bizitza ekonomikoaren subjektu aktiboak 
dira, nahiz eta ez zaien beti hori aitortzen. 
Beharrezkoa da irudi hori aldatzea, 
horretarako beren behar eta erronkak 
ezagutaraziz eta emakumeentzat ere 
bizimodu eta lanbide gisa sektoreak 
eskaintzen dituen aukerak transmitituz.

Jardunaldiok, gainera, landa-inguruneko 
eragile guztiak elkartzeko balio izan zuen; 
erakundeak, teknikariak, politikariak, 
elkarteak… Beharrezkoa da emakume 
nekazari eta abeltzainen aukera-
berdintasunaren aldeko ekintzak 
sustatzea eta gure herrietan bizikidetza 
hobetzea ahalbidetuko duten sareak 
ehuntzea.

Eusko Jaurlaritzaren Emakume 
Nekazarien Estatutuaren Legearen 
Jarraipen Batzordean parte hartzen 
ari gara, Eudel, Emakunde, Landa XXI, 
Enba Gipuzkoa, EHNE Bizkaia, hiru Foru 
Aldundiak, Eusko Jaurlaritza eta EHNE 
Gipuzkoa sindikatuarekin batera.
  
Lehendabiziko batzarrean, sektorean 
dagoen berdintasun-egoerari buruzko 
datu eguneratuak aurkeztu zituzten; 
datuok, baina, 2017ko Ustiategien 
Erregistroan eta 2009ko azkeneko 
Nekazaritzako Erroldan oinarrituta 
daude, beraz ez dira erabat 
fidagarriak. Hori dela eta, 2018rako 
helburua da datu fidagarriak 
eskuratzea.
 
Lau lantalde jarriko dira martxan 
Estatutua garatzeko:
1- Ustiategien erregistroa eguneratzea
2- Estatutua ezagutaraztea
3- Estatutuaren inguruan trebatzea
4- Araudia berrikustea, generoari 

dagokionez

Aurten, UAGAren Landa Ekintzako 
arloaren lantaldea berrituko 
dugu; arlo horretan jorratzen da 
berdintasunaren gaia. Beraz, gizon 
zein emakume guztiok animatzen 
zaituztegu parte hartzera, guztion 
artean helburu horiek lortzeko bidean 
aurrera egin dezagun.

Eta 2018an…
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Sektorearen egungo egoerari, 
sektorearen biziraupena bermatzeko 
gazteak sartu beharrari eta 
horretan laguntzeko UAGAk zein 
sektorearekin lotutako administrazioek 
eta gainerako eragileek egin 
dezaketenari buruz eztabaidatzen 
hasi diren gaztez osatutako bi talde 
jarri ditugu martxan. 

Eskoletako ikasleentzako 
nekazaritzako eta abelazkuntzako 
ustiategietara bisitak antolatzen 
jarraituko dugu. 

Jardunaldi hartan 
; eztabaida 

bat ireki genuen berriki sektorean sartu 
diren edo sartzeko bidean diren hiru 
gazteren esperientzietatik abiatuta.

2017an, 
 hartu genuen parte, 

Gasteizen eta Biasterin, bai eta 
 

Landa-gunearen Munduko Foroak 
antolatutako  ere; 
azken horretan, emakume abeltzain gazte 
batek eta erretiratutako abeltzain batek 
beren esperientziak partekatu zituzten.

Biltzar horretan, Landa-gunearen 
Munduko Foroak egin duen Gazteei 

 
ondorioak aurkeztu zituzten. 

Arazo berberak detektatu dituzte 
azterlan biek, ordezte edo errelebo 
falta, lurrak eskuratzeko zailtasuna, 
finantzazio-beharra eta ustiategien 
bideragarritasun zaila.

Nekazaritzako eta 
abelazkuntzako ustiategietara 
bisitak antolatzen ditugu 
eskoletako ikasleentzako
Bederatzi urte daramagu dagoeneko 
bisita horiek antolatzen Arabako Foru 
Aldundiarekin lankidetzan; eskolako ikasleei 
zuzenduta daude, eta helburua da umeek 
bertatik bertara ezagutzea Arabako lehen 
sektorea, umeak elikadura osasungarrian 
murgiltzea, landa-ingurunea ezagutzea 
eta jakin dezatela badagoela herrietan 
bizitzeko eta lan egiteko aukera. 

 Oso handia da ikastetxeek 
bisita horiekiko erakusten duten 
gogobetetasun-maila, eta gehienek 
eskatzen dute hurrengo urteetan berriro 
parte hartzea. 
Irakasle Eskolak UAGArekin kolaboratu 
du hezkuntza-proiektu horretan; Irakasle 
Eskola arduratu da lehen hezkuntzako 
ziklo guztietarako unitate didaktikoak 
diseinatzeaz.

Eta 2018an…

Gazteak sektorean sartzea 
sustatzen dugu
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Berrikuntzarako lankidetzako 
proiektuetan parte hartzen dugu

Berrikuntza

GIZENTZE KOMUNITARIOA. 
Behi-haragiaren ekoizpena 
arrazionalizatzea, ingurumenari 
eta lurraldeari dagokionez, 
bertako elikadura-oinarridun 
gizentze komunitarioaren 
bitartez 
Helburua da gizendegi komunitarioak 
egitearen bideragarritasuna aztertzea, 
Lurraldeko eremurik nekazarienetan 
kokatuko direnak, behi ume-hazleen 
hainbat ustiategiren ekoizpena 
bateratuz, gizentze-zikloa osatuko 
dutenak, elikaduraren oinarritzat 
gizentze-prozesuaz arduratuko den 
nekazaritza-ustiategiaren ekoizpenak 
edo hurbileko beste batzuenak hartuta. 

Helburua da haragiaren nekazaritza-
ekoizpena eraldatzea, laborantza 
ureztatuen ahalmena aprobetxatuz 
eta lurzoruen materia organiko edukia 
berreskuratuz simaurtzearen bitartez, eta 
merkatuan defendatu ahal izango diren 
nortasun propiodun kalitatezko kanalak 
lortzea.

Zenbait afiliatu, lau abeltzain eta 
nekazari bat ari gara proiektuan parte 
hartzen; baita MIBA, AGA eta UAGA ere.

LUPULUA. Euskadiko 
garagardoaren balio-katea 
aktibatzea
Helburu orokorra da jatorria Euskadin 
duten osagaiekin egindako euskal 
garagardo berezitua egitea. 

2017an, sei lupulu barietaterekin egin 
dira saiakerak; irailean bildu ziren 
lehenengo loreak, eta produktuaren 
ekoizpena eta kalitatea aztertu dira. 
Bertako hornitzaile izan daitezkeenak 
identifikatu dira garagardoari lotutako 
balio-kate osoan. Eta garagardoaren 
ingurumen-aztarna kalkulatu da, 
bertako garagardoaren etorkizuneko 
ziurtapenerako balio dezan.

2018an, barietateen ebaluaziorako 
saiakerekin jarraitzen dugu; labore 
horren ekoizpenean tradizio handikoa 
den ingurua bisitatu dugu, Leon. 
Laborearen azterketa ekonomikoa 
amaitu eta garagardoa egiteko 
beharrezko lehengaien (garagarra eta 
lupulua) salerosketa-prozesua definituko 
dugu.

UAGAn afiliatutako nekazari batek, Gar & 
Gar, La Salve eta Olbea garagardogileek, 
Garagardo-ekoizle euskaldunen 

elkarteak EGEk, Olañeta likore-ekoizleak, 
AZTI eta NEIKER zentro teknologikoek, 
HAZIk, AGAk eta UAGAk osatzen dute 
proiektuaren lantaldea.

VITIBIOM. Aihenen erabilera 
biomasa-baliabide gisa 
Arabako Errioxan
Proiektuaren helburu nagusia da 
Arabako Errioxako mahastietan urtero 
egiten diren inausketetatik sortzen 
den soberakina biomasa-energiarako 
balioztatzeko eta aprobetxatzeko aukera 
aztertzea. Horretarako, honako hauek 
osatutako lantaldea eratu zen: sektoreko 
eskualdeko eragileek, ABRAk, UAGAk, 
EEEk, Arabako Errioxako Taldeak, Arabako 
Foru Aldundiak eta HAZIk. 

Mahatsondoen inausketa-hondakinak 
erregai gisa aprobetxatzeko dauden 
aukeren bideragarritasun teknikoa eta 
ekonomikoa zehaztuko da, zonako 
ingurumen-politika eta mahasgintza eta 
ardogintzako politika karbono-emisio 
txikiko ekonomietarantz bideratuz, 
eskualdean aihenaren biomasa-zirkuitua 
kudeatzeko lurralde-estrategia bat ezarriz
 .
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Eta 2018an…
Sektorearen lehiakortasuna 
sustatuko dugu, berrikuntza-
proiektuetan parte hartuz

2017an abiarazitako proiektuekin 
jarraitzeaz gain, fitosanitarioen erabilera 
murriztea helburu duten beste bi 
proiektutan ere ari gara parte hartzen; 
berriki onartu du Eusko Jaurlaritzak 
proiektuok finantzatzea.

Lehenengo proiektuaren helburua 
da estentsiboetan 
fitosanitarioen erabilera murriztea; 
UAGA ari da proiektu hori zuzentzen. 
Proposamena da erabiltzen ditugun 
gaien eraginkortasuna hobetzea, 
banaketa optimizatuz, aplikatzeko 
unerik egokienak bilatuz, eta erabilitako 
dosien efektuak indartuko dituzten 
laguntzailekide aurreratuak erabilita. 
Laborantza- eta lan-teknikak hobetzea 
ere badu helburu, beste gai batzuen 
erabilera-maiztasuna murrizte aldera. 
Helburua da gai aktiboak aplikatzeko 
beharra % 50 murriztea, gaur egun 
erabiltzen direnarekin alderatuta.

Bigarren proiektuaren helburua 
da mahastietan fitosanitarioak 
dosifikatzeko gidaliburua prestatzea; 
SERVINEK ari da proiektu hori zuzentzen. 
Helburua da mahastietarako berariazko 
fitosanitarioen dosifikazioa optimizatzea, 
aplikatzeko erabiltzen den makineriaren 
ezaugarrien eta klima- eta laborantza-
baldintzen arabera.

Proiektu bietan ari dira parte hartzen 
nekazaritza eta abelazkuntzako 
ustiategiak, ikerkuntza-zentroak eta 
sektoreko beste eragile batzuk –hala 

nola, kooperatibak eta elkarteak–, 
jakintzaren eta berrikuntzaren bitartez 
arazoak konpondu eta aukerak baliatu 
nahi dituztenak, lortutako emaitzak 
landan zuzenean aplikatzeko modukoak 
izatea bilatuz.

Sektorean IKTak txertatzea

Une honetan, nekazaritzaren, 
abelazkuntzaren eta nekazaritzako 
elikagaien sektoreak asko garatzen 
ari dira, kontsumitzaileak aldatu egin 
dira eta merkatuetako lehiakortasuna 
gero eta handiagoa da; hori horrela, 
berrasmatu beharra dugu, berritu 
beharra, gure lehiakortasuna hobetzeko, 
eta gure ustiategietan teknologia 
berriak txertatzea da gakoetako bat.

Ustiategi eraginkorrak eta denboran 
zehar iraunkorrak izateko helburuz, 
UAGAren datozen urteotarako 
funtsezko proiektuetako bat da gure 
ustiategietan pixkanaka teknologia 
berriak sartzeko bidea bultzatzea.

Hori posible da, eta ez da zaila, 
denok baitaukagu smartphone bat, 
beti aldean daramagun funtsezko 
tresna. Behar duguna da gailu 
horrek eskaintzen dizkigun aukerak 
ezagutzea, hasi telefonoaren 
oinarrizko funtzionalitateetatik 
eta posta elektronikoko kontu bat 
instalatuta izatera arte, eta Internet 
komunikaziorako eta ezagupenerako 
ohiko tresna gisa erabiltzen hastea.

Arlo horretan aurrera egiteko, 
webgune berria (www.uaga.eus) eta 

informatikako aplikazio bat diseinatu 
ditugu, batez ere sektoreari buruzko 
albiste garrantzitsu guztiak denbora 
errealean eskura izateko. Sare sozialak 
ere gehiago erabiliko ditugu, afiliatuen 
arteko komunikazioa bultzatzeko.

Gainera, “IKT ibilbideak” jarriko 
ditugu abian; maila ezberdinetako 
prestakuntza-programak dira, pertsona 
bakoitzak, pixkanaka, teknologia berrien 
inguruko ezagutzan berak nahi duen 
mailara arte aurrera egin dezan.

Azkenik, ezinbestekoa da 
Administrazioen inplikazioa eta 
konpromisoa, Arabako herri guztietan 
konexioak hobetzeko.

2017 Incorporando TICs al sector

Actividad
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