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Exekuzio Batzordea osatzen dugun kideok Arabako eta Trebiñoko nekazaritza-
sektorearen oraina eta etorkizuna zaintzeko erantzukizuna hartu genuenetik lau 
urte igaro diren honetan, atseginez ematen dizkizut ezagutzera 2018an egin 
ditugun jarduketak, memoria honen bitartez.

Urte hauetan, konprometitu ginen lau erronketara bideratu ditugu UAGAren 
estrategia eta jarduna: sektorearen etorkizuna ziurtatzea, berriro Arabako eta 
Trebiñoko nekazaritza-sektorearen erreferente izatea, gizartearen eta erakundeen 
errespetua eta babesa berreskuratzea, eta afiliatuekiko eta, oro har, gizarteare-
kiko komunikazioa hobetzea.

Etorkizunera begirako erronka gisa, hauek dira funtsezkoenak: gazteak sekto-
rean sar daitezen sustatzea, sektorearen iraunkortasuna ziurtatzeko; berrikuntza 
ekoizpen-prozesuetan zein negozio-eredu, laborantza edo abelazkuntza-jardue-
ra berrietan, gure produktuen balio erantsia handitzeko; sektorera teknologia 
berriak ekartzea, erabateko gardentasunarekin eta komunikazioarekin, jakina; 
eta, azkenik, eta oso garrantzitsua, gizartearen aurrean dugun irudia hobetzea.

Exekuzio Batzordearen izenean, eskerrak eman nahi dizkiet UAGAko lantalde 
teknikoa osatzen duten pertsona guztiei, gurekin kolaboratzen duten sektoreko 
eragileei, gure arazoei irtenbideak bilatzen laguntzen diguten administrazioei, 
UAGAren jarduera- eta kudeaketa-organoetan parte hartu duzuen afiliatuoi eta, 
nola ez, UAGArengan konfiantza izan eta sindikatu honetako kide zaretenoi.

Mila esker guztioi UAGAko kide izateagatik

Javier Torre
LehendakariaAraba eta Trebiñoko 

nekazaritza eta 
abelazkuntzako 
ustiategien lehiakortasuna 
hobetzen laguntzea 
eta, horrela, landa- eta 
nekazaritza-ingurunearen 
jasangarritasunari eta 
herrien biziraupenari 
laguntzea izan da UAGAren 
izateko arrazoia, eta halaxe 
izaten jarraitzen du, errenta 
duinak defendatuz eta 
pertsonen bizi-kalitatea 
hobetzen lagunduz.

Arabako eta Trebñoko 
nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategien 
lehiakortasuna hobetzen laguntzea



2

UAGA 2018ko jarduera

• 
Ja

rd
u

e
ra

1  6  14  18  24  28   

 3  8  16  22  26  40 

Aurkezpena

Nekazaritza Politika

Abeltzaintza

Nekazaritza

Agroekologia

Sasoikako lana

Landa 
garapena

Ayudas

Aseguruak

Biltzarra

Landa garapena

Berrikuntza



3

UAGA 2018ko jarduera

www.uaga.eus

•N
e

ka
za

rit
za

 
p

o
lit

ik
a

U
rt

a
rr

ila

M
a

rt
xo

a
UAGAko lehendakariak 
sektorearen lehentasunezko 
beharren berri eman die 
Arabako diputatu nagusiari eta 
nekazaritzakoari

Lurraldea zeharkatuko duten AHTren 
konexioen inguruan sektoreak 
duen kezkaren berri eman genien; 
halaber, eskatu genien, nolanahi 
ere, azpiegitura horiek izan dezatela 
sektorearentzako ahalik eta inpaktu-
rik txikiena, eta birjar ditzatela guztiz 
zerbitzuak.

Gai ekonomikoei dagokienez, ne-
kazaritzarako aurrekontuak handit-
zea eskatu genien, eta horretarako 
konpromisoa hartu zuen diputatuak. 
UAGAk espresuki eskatu zien ICMei 
bideratutako partida handitzea, EAE-
ko hiru lurraldeetan jasotzen diren 
kopuruak parekatzeko helburuz.

URArekin akordioak lortzeko Diputa-
zioak bitartekari lanak egin ditzala 
eskatu genien, eta intereseko beste 
gai batzuk ere landu genituen, hala 
nola laborantza ureztatuak eta 
eraldaketa-industrien beharra.

EHNEk Nekazaritza Politika 
Bateratuaren erreformari 
buruzko bere iritzia helarazi 
zion COAG koordinakundeari
EHNEren eskutik aurkeztutako UAGA-
ren proposamenak Nagusiki Neka-
zaritzan Jarduten duten Nekazarien 
errenta nekazaritza politika batera-
tuaren erdigunean jartzearen aldeko 
apustua egiten du eta, horretarako, 
beharrezkotzat jotzen da erreferentzia 
historikoekin amaitzea laguntzeta-
rako oinarri gisa. 

Horrekin batera, uste da beharrezkoa 
dela eskubideen salerosketarekin 
amaitzea eta laguntzei gehienezko 
kopuruak jartzea. Irizpide horiek 
aplikatzea lagungarria izango 
litzateke laguntzak onuradun gero 
eta gutxiagoren eskuetan kontzen-
tratzeko joera gero eta handiago 
hori saihesteko, eta nekazaritza-
jardueran lehen aldiz sartzen direnei 
bide emango lieke, lurraldea bizirik 
mantentzen lagunduz.

Lehentasuna eman beharko litzaieke 
beren denbora eta lana benetan 
nekazaritza-jarduerari eskaintzen 
dieten pertsonei, nagusiki nekazarit-
zatik eta abeltzaintzatik beren errenta 
eskuratzen dutenei.

Eta belaunaldi arteko erreleboa 
errazteko behar adinako erretiroko 
pentsioak behar ditugu.

UAGA Batzar Nagusietan 
egon zen, azkeneko urteetako 
eurite eta uholdeek sektoreari 
eragindako arazoen berri 
emateko
Egoera horren alderdirik txarrena 
da kalte horiek eremu berberetan 
errepikatzen direla urtez urte, eta 
eskudun administrazioek ez dutela 
behar adina esku hartzen uholde 
arriskuak murrizteko.

Erakundeei, batez ere URAri, eska-
tu genien egin daitezela ibilguen 
beharrezko garbiketa-lanak, haien 
edukiera hidraulikoa mantentze 
aldera. Prebentziozko lan horiez gain, 
beharrezkoa da probintzia osoan 
uholdeek kaltetutako azpiegiturak 
lehengoratzea ere, batez ere landa-
eremuko bideak.

Aipatu genuen beharrezkoa dela 
urtegien ustiatze-kurbak aztertzea, 
unerik kritikoenetan urtegiak erregu-
latzeko aukerak handitzeko helburuz.

Eta, uholdeak gertatzen jarraitu bitar-
tean, galera ekonomikoak arinduko 
dituzten kalte-ordain mekanismoak 
ezar daitezela eskatu genuen

     

Europako Batzordeak 
Nekazaritza Politika Bateratu 
berrirako proposamena 
aurkeztu zuen 
Berritasun nagusia da estatu 
bakoitzaren esku uzten duela eremu 
bakoitzera egokitutako beren plan 
estrategikoa egiteko zeregina, baina 
Europar Batasunak proposatutako 
helburuak lortuz; eta helburu horiek 
berberak izango dira herrialde guztie-
tarako.

Aurrekontu-murrizketa da kritika na-
gusietako bat.
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COAG koordinakundearen 
eskutik, Nekazaritza Politika 
Bateratu indartsua defendatu 
zuen UAGAk administrazioen 
aurrean
COAG, UPA eta ASAJA nekazarit-
zako erakunde profesionalek eta 
Nekazaritzako Elikagaien Espainiako 
Kooperatibek agiri bateratua sinatu 
genuen, Nekazaritza Politika Bateratu 
indartsu bat defendatzeko, guztiont-
zako komuna izango dena eta 
behar adinako aurrekontua izango 
duena; Nekazaritza Ministerioari aur-
keztu zitzaion agiri hori, eta UAGAk 
Eusko Jaurlaritzari ere entregatu zion.

     

2021-2027 aldirako Nekazaritza 
Politika Bateratuaren 
eztabaidari buruzko Eusko 
Jaurlaritzaren Nekazaritza 
Kontseiluan parte hartu zuen 
UAGAk

Helburua zen Euskadiko lehen 
sektorearen iritzi bateratua eramatea 
Nekazaritza Ministeriora.

Euskadiren jarrera da behar bezala 
definitutako aurrekontu-esparrua 
eskatzea etorkizuneko nekazaritza 
politikaren helburuak ezarri aurretik, 
eta Nekazaritza Politika Bateratura 
bideratutako 2014-2020 aldirako 
ezarritako Batasunaren aurrekontua 
mantentzea eskatuko da.

     

Eusko Jaurlaritzak Nekazaritza 
Politika Bateratuaren 
Konferentzia Sektorialean 
parte hartu zuen
Nekazaritza Politika Bateratua eta 
eskualde mailan erabakiak hartzeko 
gaitasun handiagoa izateko beharra 
izan ziren gai nagusiak, nekazaritza-
sektoreak autonomia erkidego 
ezberdinetan dituen alde handien 
aurrean.

Nekazaritza Ministerioa 
Autonomia Erkidegoekin 
eta nekazaritza elkarteekin 
negoziatzen hasi zen, 2021-
2027 aldirako Nekazaritza 
Politika Bateratu berriari 
begira
Estatu osorako plan estrategiko 
bakarra defendatzen du Nekazaritza 
Ministerioak; Eusko Jaurlaritzak, aldiz, 
aurkako iritzia du, gure lurraldearen 
beharretara egokitutako plana de-
fendatzen baitu.

Hiru eztabaidagai nagusi daude. 
Lehenengoa da kudeaketa-eredu 
berria definitzea, laguntzak eskurat-
zeko eskubidea duen azalera eta 
nekazaritza-jardueratzat, nekazari 
aktibokotzat eta nekazari gaztetzat 
zer joko den zehaztuz.

Ingurumen-politikek erreforma 
berrian izango duten pisuari eta 
exijentziei buruzkoa da bigarren ezta-
baida, politika horiek askoz garrantzi 
handiagoa izango baitute.

Eta hirugarren eztabaida da Neka-
zaritza Politika Bateratua bigarren 
oinarriaren bitartez edo landa-
garapenean oinarrituta aplikatzeari 
buruzko, landa-ingurunea jendez 
hustea saiheste helburu argiarekin.

CERES Landa-inguruneko 
Emakumeen Konfederazioak 
nekazaritza ministroari eskatu 
zion genero-ikuspegia sartzea 
2021-2027 aldirako Nekazaritza 
Politika Bateratuan

Landa-inguruneko Emakumeen 
eta Emakume Nekazarien 
Egunean parte hartu zuen 
UAGAk, Emakume Nekazariaren 
Estatutuari buruzko jardunaldi 
batean
     

ELIKAGAIEN XAHUKETARIK EZ 
EUSKADIN manifestua sinatu 
genuen 
Euskadiko beste eragile publiko eta 
pribatu batzuekin batera, Eusko 
Jaurlaritzak bultzatutako manifestu 
haren bitartez, konpromisoa hartu 
genuen 2030erako, xahutzen dugun 
elikagai kopurua gutxienez % 50 mu-
rritz dadin (uste da urtean 350.000 
tona elikagai alferrik galtzen dela 
Euskadin).



5

UAGA 2018ko jarduera

www.uaga.eus

+i
n

fo
: S

u
g

o
i A

u
zm

e
n

d
i -

 6
75

 7
07

 6
96

A
za

ro
a

20
19

ko
 U

rt
a

rr
ila

Landa Garapeneko Arabako 
Errioxako Agentziak gazteak 
sektorean sartzeari buruz 
antolatutako jardunaldian 
parte hartu genuen
     

UAGAko zortzi afiliatu gazte 
joan ziren COAGen gazteen 
jardunaldira, Lleidara
Nekazaritzako gazteei eta etorki-
zunera begirako gakoei buruzko 
eztabaidetan parte hartu zuten, eta 
inguru hartako hainbat nekazaritza- 
eta abeltzaintza-ustiategi bisitatzeko 
aprobetxatu zuten bidaia.

Euskadiko nekazaritzako 
elikagaien sektorerako Eusko 
Jaurlaritzaren 2019-2025 
aldirako Laneko Segurtasun 
eta Osasun Estrategiaren 
definizioan parte hartu zuen 
UAGAk
Helburua da nekazaritzako elika-
gaien sektorean barruko preben-
tzioaren esparruan, prebentzioaren 
eta zero tolerantziaren kultura ezart-
zea, sektoreko eragile guztiei eskatuz 
laguntza laneko arriskuen preben-
tzioaren alorreko sentsibilizazioa 
lantzeko, sektorean gertatzen diren 
laneko ezbeharrak ahalik eta gehien 
murrizteko helburuz.

2018-2019 aldiko erremolatxa-
kanpainan Lanbide Arteko 
Esparru-akordioa bete dezala 
eskatu genion azukre-lantegiari
UAGAk Eusko Jaurlaritzarekin eta Di-
putazioarekin batzarra egin zuen, eta 
Batzar Nagusien aurrean agertu zen, 
Arabako erremolatxa-sektorearen 
egoeraren berri emateko

Nekazaritzako gainerako erakun-
deekin batera, baldintzarik onenak 
lortzeko eta erremolatxa-sektorearen 
etorkizuna ziurtatzeko negoziatzen 
jarraitu genuen.

Administrazioekin batera, laborant-
zarako epe ertainerako beste aukera 
batzuk aztertzen ari gara, datozen 
kanpainetarako zalantza ugari 
baitago.

Batzar Nagusietan ordezkaritza 
duten alderdi politiko guztiek entzun 
zioten UAGAri Nekazaritza Batzor-
dean; azukre-lantegiak erremola-
txaren prezioa % 20 murriztuko dela 
iragarri ondoren sektorean sortu den 
egoeraren berri eman genuen.

UAGAren erremolatxa-sektoreak, 
Lanbide Arteko Esparru-akordioa 
betetzea eskatzeari utzi gabe, 2019-
2020 kanpainan erremolatxa ereiteko 
konpromisoa hartzen duela jaki-
narazi zio azukre-lantegiari; horrela, 
hurrengo kanpainarako Mirandako 
lantegia irekitzeko konpromisoa hartu 
du azukre-lantegiak.

Mozio bat aurkeztu da, alderdi 
politiko guztiek onar dezaten; mozio 
horretan, Diputazioari eskatzen zaio 
exiji dezala Lanbide Arteko Esparru-
akordioa betetzea, Eusko Jaurlaritza 
eta Nekazaritza Ministerioa ere 
inplikatuz.

Nekazaritza ministroarekin 
batzarra egin zuen COAG 
koordinakundeak, 2021-2027 
aldirako Nekazaritza Politika 
Bateratuari buruz hitz egiteko
COAGek azpimarratu du beha-
rrezkoa dela edozein eratako 
aurrekontu-murrizketa errefusatzea 
eta nekazaritzako eredu sozialaren 
eta profesionalaren aldeko babe-
sak lehenestea, sektoreko benetako 
profesionalak, zuzenean beren 
ustiategietan lan egiten duten eta 
landa-ingurunean enplegua eta ga-
rapen ekonomiko eta soziala sortzen 
dutenak defendatuz.

Beste gai batzuk ere landu zituz-
ten, hala nola nekazaritza-inputen 
garestitzea, nekazaritza-aseguruetan 
laguntzeko beharra, Elikadura-katea 
hobetzeko Legeari egindako al-
daketak eta Gizarte Segurantzarako 
kotizazioak.



6

UAGA 2018ko jarduera

A
lb

is
te

a
k •

A
b

e
ltz

a
in

tz
a

U
rt

a
rr

ila

M
a

ia
tz

a
Ek

a
in

a

M
a

rt
xo

a

Esnetarako Latxa Ardiaren 
Dinamizazio-plana jarri zen 
abian 
Lau jardun-ardatz nagusi ditu Planak:

• belaunaldien arteko ordeztea eta 
ustiategien etorkizuna babestea

• merkaturatzea eta zuzeneko sal-
menta hobetzea

• esnetarako ardi latxarekin lotutako 
produktuak sustatzea

• trebakuntza eta aholkularitza 
hobetzea

UAGAra afiliatutako Kerixara 
gaztandegiak Editorial 
Agricola jaso zuen, Turtolio 
berrikuntza proiektuagatik
Idiazabal Jatorri-deituradun gazta 
ekoizten duen esnetarako ardien 
sistema batean koltza-haziaren 
erabilera integrala ikertu zuen 
proiektuak. Helburua da koltza-hazitik 
eskuratutako produktu-kideei balioa 
ematea; olioa galdaratan erabiltzeko 
eta koltza-opila ardiak elikatzeko.

     

2017an nazio zein nazioarte 
mailan saritutako 31 
gaztandegiei aintzatespena
Idiazabal Jatorri-deiturak eskerrak 
eman zien saritutako gaztandegiei, 
jatorri-deituraren eta Idiazabal gazta-
ren prestigioa eta izen ona zabaltzen 
laguntzeagatik. Horietako lau UAGA-
ra afiliatutako ustiategiak dira: Aixtra, 
Azkarra, Audikana anaiak eta Leze.

Otsoaren Kudeaketa Planaren 
Jarraipenerako Batzordean 
hartu du parte UAGAk
Arabako Foru Aldundiak, elkarte eko-
logistek, EHUk, Abere elkarteak eta 
UAGAk osatzen dute Batzorde hori; 
Arabako otsoaren egoeraren berri 
eman zuten lehenengo batzarrean. 
Ez dago otso-talderik Lurraldean, 
baina bai hainbat eraso.

Araban behien trikomoniasia 
desagerrarazteko lurraldeko 
osasun-programa egitea 
proposatu zion UAGAk 
Aldundiari
Abeltzaintzako ustiategien, albai-
tarien eta auzo-larreak kudeatzen 
dituzten erakundeen sektore-or-
dezkariekin gaixotasunaren eragina 
minimizatzeko Lurralde Historiko 
osoan aplikatzeko gutxieneko 
osasun-programa bat adostea eska-
tu genuen.

Saralearen salerosketan 
interesa duten nekazaritzako 
eta abeltzaintzako ustiategien 
artean eskaintza- eta eskari-
poltsa jarri du abian UAGAk

Esnetarako behiaren 
sektorerako datozen lau 
urteetarako Arau-hedapen 
berria onartu da
Tokian tokiko esnearen eta esnekien 
kontsumoa sustatzera bideratuta 
dago.
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Arrakasta izan dute Arabako 
artzainek 2018ko gazta-
txapelketetan
Ilarduiako Leze gaztandegiak lehen 
saria eskuratu zuen Aguraingo 
Azokan egin zen Idiazabal Jatorri-
deiturako Artzain-gazten Arabako 
Txapelketan. Munaingo Zabaleta 
gaztandegiak jaso zuen bigarren 
saria, eta Galarretako Azkarrak 
hirugarrena; hirurak dira UAGAko 
afiliatuak.

Gereñuko Audikana Saez de Bikuña 
Anaien gaztandegiak zilarrezko do-
mina lortu zuen Pirinioetako Artisau 
erako Gazten Txapelketan; Idiazabal 
gazta egiten du enpresa horrek, eta 
UAGAko afiliatua da. Leze gaztan-
degiak, berriz, brontzezko domina 
irabazi zuen gazta krematsuen 
gaztazaharra kategorian.

Azkarra gaztantegiak irabazi zuen 
Gernikako urriko azkeneko astelehe-
neko azokako gazta-lehiaketa.

Larrea herriko Patxi Lopez de Uralde 
artzainak, bestalde, Aizkorri-Aratz 
Parke Naturaleko Gazten lehiaketa 
irabazi zuen, eta Zabaleta gaztande-
giari eman zioten hirugarren saria.

World Cheese Awards sariketan 66 
domina lortu zituen Idiazabal Jatorri-
deiturak, horietako 13 urrezkoak; 
mundu osoko 3.500 gazta baino 
gehiago lehiatu zen norgehiagoka 
horretan. Araban, bi gaztandegik 
lortu zuten urrezko domina, Aixtrak 
eta Lezek; beste zazpi gaztandegik 
irabazi zuten zilarrezkoa, eta beste 
bostek brontzezkoa.

Esnetarako ardien UAGAren 
Sektoreko Batzarra
Hainbat gai landu zen, hala nola 
ardi latxaren artile-hondakinak ku-
deatzeko beharra, osasun-kanpainei 
buruzko araudiak lortu gabeko iraba-
ziengatiko kalte-ordainak jasotzeko 
beharra, eta putreek behien aurka 
egindako erasoengatiko kalte-ordai-
nen araudia eguneratzeko beharra.

Esnearen eta esnekien 
jatorrizko herrialdearen etiketa 
jartzera behartzen duen 
dekretua onartu zen 

HAZIk eta Latxa Esneak 
lurraldearen bereizketa eta 
kudeaketa agroekologikoari 
lotutako artzain-sistemaren 
egungo egoerari eta 
etorkizunari buruz antolatutako 
ikastaroan parte hartu zuen 
UAGAk
     

BASOGINTZA ETA NEKAZARITZA 
ALORREKO ERASMUS 
programa jarri zuen abian 
Eusko Jaurlaritzak, Sektoreko 
etorkizuneko profesionalen 
ikaskuntza sustatzeko
Hiru hilabete arteko programa da, 
gazteei zuzenduta dagoena, eta 
Europar Batasuneko nekazaritzako 
elikagaien ustiategi eta enpresetan 
elkartrukeak sustatzen dituena, Bata-
suneko beste eskualde batzuetako 
jardunbide egokiak bertatik bertara 
ezagutzeko

Abere elkarteak antolatutako 
abeltzaintzako aukerei buruzko 
jardunaldian parte hartu zuen 
UAGAk
     
EHNE-Artzai Gazta kandidatura 
–hor barruan dago UAGA– 
ordezkatuko du nagusiki ardi-
sektorea Idiazabal gaztaren 
Kontseilu Erregulatzailean; 
Kontseiluak dituen hamabi 
karguetatik hamar izango ditu
Belen Etxebarria eta Luis Zaballa 
kideak dira UAGAren ordezkariak.
     

UAGAk laguntza eskatu dio 
Arabako Foru Aldundiari, arabar 
mendietan txakurren erasoak 
saihesteko
     

Ardi-ustiategietan metatutako 
artile-hondakinak kudeatzeko 
irtenbide bateratua 
lehenbailehen bilatzeko eskaera 
egin dio UAGAk Aldundiari
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Mahasti-landaketa berrien 
esleipenak mugatu dituzte 
2018rako, Errioxa Jatorri-
deituran
Nekazaritza Ministerioak 4.950 
hektareatan ezarri du 2018an 
mahasti-landaketa berriak jartzeko 
eskabideetarako nazio mailan 
baimendu ahal izango den azalera; 
hau da, gaur egungo mahasti-
landaketen azaleraren % 0,52. 
Aurreko kanpainako hazkunde-
erritmo berari eutsi ahal izango zaio 
horrela.

Errioxa Jatorri-deituraren kasuan, 
deitura horretako ardo-salmenten 
bilakaeran oinarritutako mugak 
ezartzen dira, hirugarren urtez 
jarraian. 0,1 hektareatan ezarri da 
landaketa berrietarako azalera, eta 
ez da baimendu birlandaketarik, 
ezta eskubideak bihurtzeko baimenik 
eman ere.

Errioxa Jatorri-deitura 
Kontrolatuaren Kontseilu 
Erregulatzaileak mahats-
bilketarako kudeatzaile 
anizkunaren figura onartu du
Bere kargu dituen hainbat 
kartillatako mahatsa entrega 
dezake mahastizain batek; gehienez 
bost titularren edo 50 hektarea 
mahastiren baterako mahats-bilketa 
baimentzen da.

     

300.000 kilotik gora olio 
ekoiztu da Arabako Errioxan, 
2017ko kanpainan

Frantziar patata-ekoizleek 
ekoizpena arautzea 
defendatzen dute, 2017ko 
gehiegizko ekoizpenari eta 
prezioen gorabeherei aurre 
egiteko
Patata lantzen duen gero eta 
nekazari gutxiago dago Araban, eta 
azkeneko urteotan gutxitu egin da 
laborantza horretara bideratutako 
azalera. Beharrezkoa da Nekazaritza 
Politika Erkideak ekoizpena 
antolatzea, sektorea manten dadin.

Hasi da UAGAko kolektiboaren 
artoaren 19. kanpaina
Artoaren eskaintzaren eta eskariaren 
arteko orekan oinarritzen da 
kolektiboaren funtzionamendua 
eta, oso kolektibo egonkorra den 
arren, interesa duten ustiategi berriek 
badute kolektiboan sartzeko aukera.

     

Hastera doa erremolatxaren 
2018-2019 kanpainarako 
kontratazioa
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UAGAk arabar nekazarien eta 
gipuzkoar abeltzainen arteko 
topaketa batean parte hartu 
du, artoaren kolektiboaren 
bere esperientziarekin
Batzarraren helburua izan da sarale-
kontsumitzaile diren abeltzaintzako 
ustiategien eta ekoizle izan 
daitezkeen nekazaritzako ustiategien 
artean iritziak elkartrukatzea, eta 
ekoizpen eta kontsumoko bertako 
kate bat sortzen saiatzea. 

Proiektuaren interesa beste alderdi 
batean ere oinarritzen da; izan ere, 
Europar Batasuna planteatzen ari da 
Babestutako Jatorri-deituretan (BJD), 
animaliak elikatzeko lehengaiak, 
ahal den neurrian, BJDk mugatutako 
eremu geografikokoa izatea.

La Bañezako La Azucarera ireki 
dute, erremolatxaren 2017-
2018ko kanpaina amaitzeko
     

Mahastiko mahats-mulkoaren 
sitsari buruzko jardunaldia, 
Arabako Errioxako eskualdean 
baterako estrategia bat 
bilatzeko
Xehetasunez azaldu zituzten sexu-
nahasketaren teknikaren erabilerak 
mahasti-azalera handi baterako 
izan ditzakeen abantailak (teknika 
hori erabilgarria da lau hektareatik 
gorako azaleretarako). 

Saralearen salerosketan 
interesa duten nekazaritzako 
eta abeltzaintzako ustiategien 
artean eskaintza- eta eskari-
poltsa jarri du abian UAGAk, 
aurten sortu den eskaria 
ikusita.
Greening delakoa aplikatzearen 
ondorioz, horrek ekarri dituen 
betebehar berriekin, zalke edo ilar 
laborantzen ereindako lursailak 
ikusten dira, askotan oloarekin 
nahastuta, une jakin batean segatu 
eta animaliak elikatzeko sarale 
modura sal daitezkeenak.

Bestalde, negua luze joan denez, 
abeltzaintzako ustiategi batzuek 
saralea erosi beharra izan dute, 
erreserban zutena kontsumitu 
dutelako.

Mahastietan fitosanitarioen 
aplikazioa hobetzeari buruzko 
jardunaldia
Fit4Phyt berrikuntza-proiektuaren 
barruan sartzen da jardunaldia; 
egitasmoaren helburua da 
mahastietarako dosifikatze-
eskuliburua egitea. UAGAk proiektu 
horretan parte hartzen du.

     

Trafiko sailak sinplifikatu egin 
du nekazaritzako ibilgailu 
berezientzako zirkulazioko 
baimen osagarriak berritzeko 
prozesua

Amaitu da erremolatxaren 
2017/2018ko kanpaina luzea; 
2017ko urrian hasi ziren 
entregak egiten

· 110 nekazari 

· 120.970 tona entregatu dira

· 16,91ºS -ko (%16,91ko saka-
rosa portzentajea) batez besteko 
kalitatea

· %12,01 eko batez besteko 
deskontua

Errioxa Jatorri-deitura 
Kontrolatuaren Kontseilu 
Erregulatzaileak UAGAren 
zenbait planteamendu jaso 
ditu stock erregulatzaile bat 
sortzeko bere proposamenean
Hiru stock mota hartzen ditu 
kontuan UAGAk: bata, kuantitatiboa, 
ekoizpenean gertatutako murrizketa 
batek zehaztutakoa; beste bat, 
kualitatiboa, uztaren kalitatea 
txarra denean gertatzen dena; 
eta, hirugarrena, kudeaketa-
erreserbari dagokiona, eskaintzaren 
eta eskariaren erregulazioaren 
araberakoa. 

Mahastizain bakoitzak erabaki 
beharko luke, bakoitzak bere aldetik 
eta borondatez, stock erregulatzailea 
eratzea zein erreserbaren kopuruak 
liberatzea.
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UAGAk, AIRA kooperatibarekin 
batera, Eusko Jaurlaritzako 
Nekazaritza sailburuari 
eskatu dio Europar Batasunari 
erremolatxaren laborantzarako 
neonikotinoideak erabiltzeko 
debekuaren atzerapena eska 
diezaiola 
     

Alegazioak aurkeztuko 
dizkiogu hazitarako patataren 
ekoizpenari buruzko Eusko 
Jaurlaritzaren Dekretuaren 
zirriborroari
Patata hainbat erakunde ekoizleri 
entregatu ahal izatea planteatzen 
du zirriborroak. UAGAk uste du 
ustiategi bakoitza baimendutako 
erakunde ekoizle bakar baten 
babesean egon behar dela. 
Eraginda egon litezkeen 
ustiategiei nematodoen presentzia 
jakinarazteko moduari buruzko 
alegazioak ere aurkeztu ditugu.

UAGAren Mahastizaintza 
eta Ardogintza Sektorearen 
Batzarra, mahasti-bilketako 
hurrengo kanpainaren eta 
sasoiko langileen proiektuaren 
berri emateko

Eusko Jaurlaritzak onartu egin 
ditu hazitarako patataren 
araudiari buruz UAGAk 
aurkeztutako alegazioetako 
batzuk.
     

UAGAk 2016tik indarrean 
dagoen landaketak 
baimentzeko sistema berriari 
eta sistema horrek mahastiak 
abiarazteko eskabideetan 
duen aplikazioari buruzko 
informazioa eman du
     

Estatuko erremolatxa-
sektore osoaren batzarra, 
erkidegoetako gobernuekin 
eta eragindako erkidegoetako 
zentro teknikoekin, 
neonikotinoideen debekuak 
erremolatxaren laborantzan dituen 
ondorioak aztertzeko.

Stock kualitatibo 
indibidualaren figura onartu 
da Errioxa Jatorri-deitura 
Kontrolatuan 
Borondatezkoa eta indibiduala 
da sistema berria eta, hiru 
urteko denbora-aldian, ekoizpen 
babestuaren gainean, gehienez, % 
20 gehiago sartzea baimentzen du, 
baldin eta urte bakoitzean ez bada 
gainditzen babestutako ekoizpen 
horren % 10.

     

Mahasti-bilketako Kanpainako 
Arauak onartu ditu Errioxa 
Jatorri-deitura Kontrolaren 
Kontseilu Erregulatzaileak 
Kanpainako % 118ko errendimendua 
ezartzen da; ardo beltza ekoizteko 
barietateetarako, hektarea 
bakoitzeko 7.670 kiloko gehienezko 
sarrera baimentzen da, eta 10.620 
kilokoa barietate zurietarako.
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Hasi dira mahats- eta patata-
bilketako kanpainak
     

Errioxa Jatorri-deitura 
Kontrolatuaren Kontseilu 
Erregulatzaileak erabaki du 
mahats-stocka kolorearen 
arabera banakatzea, zuria edo 
beltza den
     

Mahats-bilketa garaiko 
mostoen eta ardoen 
lekualdaketetan derrigor bete 
beharreko arauak argitaratu 
ditu Errioxa Jatorri-deitura 
Kontrolatuaren Kontseilu 
Erregulatzaileak

Errioxako Jatorri-deitura 
Kontrolatuan azalera 
handitzearen aurka bozkatu 
du UAGAk, uste baitu horrek ez 
diela balioa emango mahatsari 
eta ardoari, baizik eta, berriz ere, 
bolumenaren hazkundea besterik ez 
duela ekarriko.

Hala ere, Errioxako Ardoaren Lanbide 
Arteko Erakundeak (OIVR) eta 
Errioxa Jatorri-deitura Kontrolatuaren 
Kontseilu Erregulatzaileak landare-
masaren igoera bat itundu dute 
2019-2021 aldirako. Azaleraren % 
0,6koa da 2018ko uztailaren 31n 
aurreikusitako urteko gutxienezko 
igoera, eta % 1era irits daiteke, urteko 
salmentak gutxiago edo gehiago 
hazi.

UAGAko zenbait mahastizainek 
Ausejo eta Alcanadreko 
kooperatibak bisitatu zituzten, 
sexu-nahasketako teknikaren bitartez 
mahats-mulkoaren sitsa kontrolatzeko 
esperientzia ezagutzeko.

Arabako Foru Aldundiko 
Mahastizaintza Zerbitzuarekin batera, 
teknika hori hurrengo kanpainetan 
Arabako Errioxan ezartzeko proiektu 
pilotua jarriko du abian UAGAk.

     

2018ko mahasti-bilketako 
kanpaina finantzatzeko 
hitzarmena egin du UAGAk 
Nafarroako Rural Kutxarekin
Hasi da UAGAko kolektiboaren arto-
bilketaren kanpaina
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Amaitu du kanpaina UAGAren 
artoaren kolektiboak
Azkar egikaritu da kanpaina, baina 
konplexua eta gorabeheratsua 
izan da, etekinei eta kalitateei 
dagokienez.

• Nekazaritzako 13 ustiategi

• Abeltzaintzako 18 ustiategi

• Ereindako 90 hektarea

• 4.285 tona entregatu dira

• % 29,27ko materia lehorra 
batez beste

     

Hastera doa erremolatxa-
bilketako 2018-2019 kanpaina 
UAGAren Erremolatxa Sektorearen 
Batzordea eta Batzar Orokorra 

• 102 erremolatxa-ustiategi

Mirandako La Azucareraren 
Jarraipenerako Mahaiaren 
batzarra; azukre-industriak eta 
nekazaritza-elkarteek osatzen 
dute mahai hori. Batzarraren 
helburua zen, lantegia irekitzeko 
data, edukierak, laborategiaren 
funtzionamendua eta kanpainako 
harrera-ordutegiak finkatzea.

Europar Batasunaren 
debekuaren ondoren, Eusko 
Jaurlaritzari eskatu genion egin 
zitzala bitartekari-lanak Nekazaritza 
Ministerioaren aurrean, hurrengo 
kanpainan, behinik behin, 
erremolatxaren laborantzan 
neonikotinoideen erabilera 
mantentzeko.

     

UAGAk UDAPA zoriondu du, 
haren 25. urteurrenean 

•Arabako 100 ustiategi baino 
gehiagok lantzen du patata 

•Patata ereindako 1.100 
hektarea

COAG elkarteko belarki-
laboreen sektorearen batzarra
Estatu osoko 2018ko kanpainaren 
emaitzaren eta animaliak elikatzeko 
lekadunen laborantzak sustatzeko 
eta inportatutako sojarekiko 
horrenbesteko mendekotasunik ez 
izateko berrikuntza-proiektuaren 
proposamenaren berri eman dute 
batzarrean. 

Entseguak egiten ari dira baba, ilar 
eta sojarekin, barietateak probatuz 
eta horiek soroan duten jokaera 
aztertuz. Laster aurkeztuko zaio 
proiektua Ministerioari. Proiektu 
honetan parte hartu nahi baduzu, 
UAGArekin harremanetan jar 
zaitezke.
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La Azucarerak alde bakarrez 
erabaki du % 20 jaistea 
erremolatxaren prezioa, 
Lanbide Arteko Esparru-
hitzarmena urratuz
UAGAK babesa eman dio enpresari 
sektoreko erakundeekin sinatutako 
konpromisoak betearazteko 
arbitrajera jotzeko COAGek hartu 
duen erabakiari.

UAGAko Erremolatxa Sektoreko 
Batzordearen batzarrak eta 
Eusko Jaurlaritzarekin eta 
Arabako Foru Aldundiarekin 
batzarrak, erremolatxaren 
laborantzari etorkizunerako 
irtenbidea emateko, industriak 
planteatutako arazoa dela eta.
Administrazioa konpromisoa hartu 
du eragindako gainerako erkidego 
autonomoekin eta Ministerioarekin 
batzarrak egiteko, Lanbide Arteko 
Esparru-hitzarmenaren bermatzaile 
gisa jardun dezan eta Azucarerari 
bere konpromisoa betearaz diezaion.

Amaitu da mahasti-bilketako 
kanpaina 
Mahats-bilketa ona izan da, kalitate 
onekoa eta aurreko urtekoa baino 
handiagoa kilotan, lasaia eta euri 
handirik gabekoa, nahiz eta aurreko 
urtea zaila izan den leku batzuetan 
kazkabarra egin duelako, botritis eta 
mildiu erasoak jasan dituztelako...

     

Amaitu da patataren kanpaina
Tamaina txikiagoko eta kilo 
gutxiagoko uzta izan da patatarena, 
baina kalitate onekoa  

     

Burgoseko Trebiñoko 
erremolatxa sektorearentzako 
trebakuntza-jardunaldia
Gaztela eta Leongo erkidegoan 
nekazaritzako elikagaien sektoreko 
laguntzak eskatzeko betekizunetako 
batzuk betetzen ditu.

Arabako eta beste erkidego 
batzuetako erremolatxa 
sektorearen elkarretaratze 
handia, Mirandako La 
Azucareraren aurrean.
Lanbide Arteko Esparru-hitzarmena 
amaiera arte betetzea eskatzen 
dugu, eta industriarekin beharrezko 
negoziazioak egitea, epe 
ertainera eta luzera sektorearen 
jasangarritasuna zaintzeko.

     

Eusko Jaurlaritzak hazitarako 
patataren ekoizpenari buruzko 
araudi berria argitaratu du, eta 
2019ko kanpainan sartuko da 
indarrean.
Ia probintzia osoak (Arabako Errioxa, 
Aiara eta inguruko herri batzuk izan 
ezik) izango du ereiteko baimena. 
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Europar Batasuneko 
Nekazaritza Batzorde Bereziak 
ekoizpen organikoaren 
eta produktu ekologikoen 
etiketatzeari buruzko arauak 
berrikusteko erabakia sinatu 
du
Europako Parlamentuan bozkatuko 
dute erabaki hori, eta 2021ean sar-
tuko da indarrean araudi berria.

Besteak beste, honako alderdiak 
jasotzen dira: taldeko ziurtagiria 
egiteko eta, era horretan, kostua 
murrizteko aukera; salbuespenak 
onartzea; kontrolen aplikazioa eta 
ziurtapen-organismoak; inportatu-
tako produktuei ere araua betetzeko 
obligazioa ezartzea, eta eraldatutako 
produktuen etiketatzea.

Greening delakoa ez da ari 
onura esanguratsurik ekartzen 
ingurumenerako eta klimarako
Europako Kontuen Auzitegiak eta 
Europako Batzordeak Nekazaritza 
Politika Erkidegoaren “ekologizatzea-
ri” edo greening delakoari buruzko bi 
txosten aurkeztu dituzte; Nekazaritza 
Politika Erkidegoaren azkeneko erre-
forman, 2015ean, sartu zen alderdi 
hori.

Badirudi arauen malgutasuna era-
biltzen dutela herrialdeek nekazariek 
eta beraiek, administrazio gisa, ja-
saten duten zama mugatzeko, eta ez 
ingurumenari eta klimari dagozkion 
aurreikusitako onurak maximizatzeko. 

Nekazaritza Ministerioak 
Ekoizpen Ekologikorako 2018-
2020 aldirako Estrategia 
argitaratu du
36 ildo estrategiko eta 113 ekintza 
zehatz jasotzen ditu Estrategiak, ho-
nako lau helburu hauei erantzutera 
bideratuta daudenak:

1- Barne-kontsumoa sustatzea, eta 
produktu ekologikoen merkaturat-
zea hobetzea

2- Ekoizpen ekologikoa sektorean 
hobeto egituratzen laguntzea

3- Ekoizpen ekologikoa hazten eta 
finkatzen laguntzea

4- Ekoizpen ekologikoak ingurumen 
politikan eta klima-aldaketara ego-
kitzeko politikan duen eginkizuna 
aztertzea

Elkarlur komunitateak 
antolatutako agroekologiari 
buruzko jardunaldiko mahai-
inguruan hartu du parte 
UAGAk, nekazaritza-eredu 
ezberdinen bizikidetza 
defendatuz, agrokimikoen 
erabilera progresiboki 
murriztuta

Nekazaritzan fitosanitarioen eta on-
garrien erabilera intentsiboa defen-
datzen dutenen edo produktu horiek 
erabiltzea galaraztearen aldeko 
apustua egiten dutenen aurrean, UA-
GAk proposatzen du agrokimikoen 
erabilera arrazionalizatzea, ekoizpen-
eredu ezberdinak agroekologiaren 
ingurura hurbil daitezen sustatuz, eta 
dauden nekazaritza-eredu ezberdi-
nen arteko liskarrak minimizatuz.

Jardunaldian parte hartu zuten ge-
hienen kezka da ekoizleen sektoreak 
gero eta mendekotasun handiagoa 
duela banaketa-sektorearekiko, eta 
beharrezkoa dela kontsumitzaileen 
pentsaera aldatzea lortzea, dina-
mika horrekin amaitzeko.
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ESKALMENDI, amaitu da 

Arabako Foru Aldundiaren 
eta UAGAren arteko 2014-
2018 aldirako Lankidetza-

hitzarmena.
Hitzarmen horren helburua izan da 

Eskalmendiko lursailean hainbat 
esperientzia garatzea, laborantza 

alternatiboen eta beste teknika 
batzuen saiakuntzak eginez, Arabako 

Foru Aldundiak eta UAGAk urtero 
adostutako programaren arabera. 

2019ko urtarrilean sinatuko dugu 
datozen urteotarako beste hitzarmen 
bat, helburuak sektoreak gaur egun 

dituen beharrizanetara egokituz, 
laborantza berrien nekazaritza-

esperientzia ekologikoekin jarraituz, 
laborantza ekologikoan zein tradizio-
nalean aplikatzeko balioko dutenak.

Konbertsio-prozesuan dauden 
Arkauteko bere lursail 
ekologikoetara bisita teknikoa 
antolatu zuen Neiker-ek
Bisita horretan, hainbat laborantza-
tan egindako saiakuntzen ondorioak 
ezagutarazi zituzten, epe luzerako 
laborantza (alpapa), amaitutako 
laborantzak (astorkia) eta saiakunt-
zan zeuden udako laborantzak –
artobeltza, teff, caupi, “all-year-round” 
azaloreak, ekialdeko azak, talotarako 
bertako artale barietateak, eta 
babarrunen saiakuntza bat, EHUrekin 
lankidetzan.

UAGAk Neiker-en (Arkaute) 
hainbat laborantza ekologiko 
bisitatu du
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Ekoiz-
pen Ekologikoa Sustatzeko Planaren 
barruan, NEIKER-ek in situ erakutsi 
zituen bere laborantza organikoak, 
2017-2018 kanpainan ateratako on-
dorio nagusiak ezagutzera emanez: 
kruziferoak estentsiboan, bazka-
landareak, udako laborantzak eta 
babarrun-ale barietateen saiakuntza.

2016-2017 kanpainako laborantzen 
emaitzak ere azaldu zituzten: tokiko 
gariak eta ikatz jantziaren kontrola, 
artobeltzaren barietateak, udazkene-
ko kruziferoen saiakuntza eta udako 
porruen saiakuntza.

Nekazaritzako makineriaren 
Estatuko Renove Plana 
aldatzen duen dekretua 
onartu da, eta laguntzak 
osorik bideratuko dira mindak 
aplikatzeko makineria 
berritzera
Asmoa da makineria hori berritzeko 
bidea ematea, europar araudira 
egokitzeko helburuz, araudi horrek 
debekatu egiten baitu amoniako-
emisio gehiago sortzen dituzten 
ekipoak erabiltzea, PAC kobratu nahi 
bada. Zehazki, platerak, haizemaileak 
eta kanoiak erabiltzea debekat-
zen da, eta mindak txertatzen edo 
lokalizatzen dituzten sistemen alde 
egiten da.

Nekazaritza Ministerioak erabaki 
du 2018ko deialdirako aurreikusi-
tako 5 milioi euroak ekipo horietara 
bideratzea, kanpoan utziz gainerako 
makineria.



16

UAGA 2018ko jarduera

A
lb

is
te

a
k •

Sa
so

ik
a

ko
 

la
n

a
Sasoikako Lanerako UAGAren 
proiektua. Udaberriko 
eta udako kimaketarako 
kanpainari ekin zitzaion 
Ia 20 urte daramatza abian proiek-
tu horrek, nekazaritzako ustiategiei 
sasoikako langile profesionalak kon-
tratatzen laguntzeko; egitasmoaren 
helburu nagusiak dira:

• sasoikako langileen lana duintzea, 
ostatu egokia, bidezko soldata eta 
beharrezko trebakuntza bermatuz,

• azpi-kontratazioarekin eta mafiekin 
amaitzea, eta

• herrietan bizikidetza egokia bult-
zatzea
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Eusko Jaurlaritzak bultzatutako 
Sasoikako Lanaren Arretarako 
Mahaian parte hartu zuen 
UAGAk
Sasoikako lanerako UAGAren 2017ko 
proiektuaren datuak aurkeztu ge-
nituen; 376 nekazarik eta sasoikako 
930 langilek hartu zuen parte egitas-
moan, eta 16.945 lanaldi egin ziren.

     

Sasoikako langileentzako 
ostatuak egokitzeko Eusko 
Jaurlaritzaren Laguntzei 
buruzko Agindua argitaratu 
zen

UAGAren Mahastizaintza 
eta Ardogintza Sektorearen 
Batzarra, mahats-bilketako 
kanpaina prestatzeko
Hainbat gai landu ziren, hala nola 
kanpainetan lan egiteko interesa 
duen sasoikako langile faltaren ara-
zoa; Errioxako Kontrolatutako Jatorri-
deituran onartutako stock kualitatibo 
indibidual berriaren funtzionamendua; 
kanpainako onartutako arauak, eta 
landaketarako baimen-sistema, ma-
hastiak kentzen diren kasu zehatzean.

     

Mahats-bilketarako sasoikako 
langileen kontrataziorako 
eskaera-epea ireki zen, 
Sasoikako Lanerako UAGAren 
proiektuak
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UAGAk mahats- eta patata-
bilketako kanpaina hasi zuen, 
eta sasoikako lehenengo 
langileak hartu zituen
     

Sasoikako Lanaren Arretarako 
Mahaiak informaziorako 
liburuxka bat argitaratu zuen, 
sasoikako langileen kontratazio-
baldintzei eta pertsona horiei ostatu 
emateko dauden laguntzei buruzko 
informazioarekin

Sasoikako lanerako UAGAren 
proiektuak hazten jarraitzen du, 
sasoikako langileak aurkitzea 
zaila bada ere.

Mahats-bilketako 2018ko kanpaina:

• 141 ustiategik eskatu zuen zerbit-
zua (2017ko antzerako datua)

• 585  lagun kontratatu zen, 59 
taldetan (2017an baino % 31 
gehiago)

• 1.423 kontratu (aurreko urtean 
baino % 20 gehiago)

• 6.814 lanaldi erreal (aurreko 
urtean baino % 21 gehiago)

Patataren 2018ko kanpaina: 

• 28 ustiategik eskatu zuen zerbit-
zua (2017an baino % 18 gutxia-
gok)

• 101 agun kontratatu zen 
(2017an baino % 23 gutxiago)

• 198 kontratu (2017an baino % 3 
gutxiago)

• 1.050  lanaldi (2017an baino 
% 20 gutxiago)
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Auzitegi Konstituzionalak 
indargabetu egin ditu 
frackingaren aurkako euskal 
Legearen artikulu batzuk
Oraindik arriskua dago energia-
sektoreko enpresa batzuek berriro 
plantea dezaten zulaketa-prozesu 
esperimentalak edo dagoeneko 
ekoizpen betean daudenak.

Estarronako errepidea 
hobetzeko proiektuari 
alegazioak aurkeztu genizkion
     

AHTren trazaduretarako 
alternatibak exijitzeko 
elkarretaratzea; 500 lagun eta 
50 traktore elkartu ginen
UAGAk alegazioak aurkeztu zizkion 
Gasteiz-Iruña lotuneari, aurreikusitako 
trazadura arbuiatuz, ez dadila onartu 
eta beste aukera batzuk plantea 
daitezela eskatuz, hala nola Gasteiz 
eta Iruña arteko konexiorako lehendik 
dagoen linea hobetzea. 

Trenbideen Lurraldeko Arloko 
Planaren zehaztapenen, Kantauri-
Mediterraneo trenbide-igarobidea-
ren aurkezpenaren eta Europako 
Batzordearen plangintzaren arabera. 
Gainera, nekazaritza- eta basogintza-
jardueran eragindako afekzioaren 
analisia egitea eskatzen du, eta neurri 
zuzentzaileak ezartzea, Nekazaritza 
eta Basogintzako Lurraldeko Arloko 
Planean ezarritakoaren arabera, 
eta dauden komunikazio, zerbitzu 
eta ur-ibilgu guztiak birjarriko direla 
bermatuta.

    

AHTren Burgos-Gazteiz 
konexioari alegazioa aurkeztu 
zizkion UAGAk
Ez dugu onartzen aurreikusitako traza-
dura, ez dadila onartu eskatzen dugu, 
eta beste aukera batzuk planteatzen 
ditugu, hala nola Madril-Irun trenbide-
azpiegitura edo garai bateko N1 
errepidea –gaur egungo igarobidea– 
erabiltzea linea hori eramateko.

Alegazioak hainbat gairen ingu-
rukoak dira, hala nola EAEko trenbi-
deen Lurraldeko Arloko Plana bete 
ez izana; Mirandako saihesbideak 
sortutako arazoak, Arabako hainbat 
herri isolatzen baititu; zerbitzuak bir-
jarri beharra, eta nekazaritzako lurra 
galtzea.

UAGAko lehendakariak 
batzarra egin zuen Iñigo de la 
Serna Sustapen ministroarekin, 
AHTren aurreikusitako 
trazadurei buruzko gure kezka 
helarazteko
Azpiegitura horrek gure lurraldeari 
ekarriko dizkion afekzioen inguruan 
dugun kezka azaldu genion minis-
troari, eta eskatu genion onartzen 
diren proiektuek izan ditzatela ahalik 
eta inpakturik txikiena nekazaritza-
rako eta abeltzaintzarako.

     

Batzar Nagusietara joan ginen, 
basurdeek eragindako kalteak 
eta hartu beharreko neurriak 
azaltzeko
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Geroa Gaur egitasmoak 
landa-inguruneari eta Lurralde 
Antolamenduari buruz 
antolatutako jardunaldian 
parte hartu genuen 
Antolamendurako Plan ezberdinetan 
oinarrituta lurren eta nekazaritza- eta 
abeltzaintza-jardueraren babes era-
ginkorra lortzeko aukeren inguruko 
eztabaida egin zen.

    

Arabako Ehiza Federazioak 
jarduera zinegetikoa 
defendatzeko deitutako 
elkarretaratzea babestu zuen 
UAGAk

Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzak, ustiategietarako 
bideetan eta landa-bideetan 
inbertsioak egiteko
     

Basurdeek eragindako kalteak 
geldiarazteko presazko neurriak 
aplika zitzatela eskatu genien 
Arabako Foru Aldundiari eta 
Ehiza Kontseiluari
     

Klima-aldaketara egokitzeko 
praktika agroekologiko 
atlantikoei eta lehorreko lur 
freskoei buruzko ikastaroan 
parte hartu genuen
Klima-aldaketak kezka handia 
eragiten du nekazaritza-sektorean, 
laborerako espezie eta barietateen 
aukeraketan duen eraginagatik, 
klima-baldintza berrietarako lan-
teknika egokiagoak behar direlako, 
eta laboreek gaur egun izaten dituzte 
izurri eta gaixotasunengatik

Minden makineriarako Renove 
Plana 
Helburua da Nekazaritza Politika 
Bateratuaren laguntzak eskuratzeko 
beharrezko baldintzak betetzea

     

UAGA Batzar Nagusietan 
egon zen, azkeneko urteetako 
eurite eta uholdeek sektoreari 
eragindako arazoen berri 
emateko
     

Bideak sasiz garbitzeko 
zerbitzurako hornitzaileen 
poltsa ireki zuen UAGAk
     

Baliabide hidrikoak 
kudeatzeko Ureztatzaileen 
Komunitateei zuzendutako 
laguntzak

'CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Eusko Jaurlaritza/Pedro Odriozola'



20

UAGA 2018ko jarduera

A
lb

is
te

a
k

U
zt

a
ila

U
rr

ia

Arabako Foru Aldundiak 
Araban nekazaritzako 
hondakinak erretzeari eta 
suaren erabileraren debekuari 
buruzko araudia argitaratu 
zuen
     

Eusko Jaurlaritzak erabaki 
zuen urak nekazaritza-
jardueratik datozen nitratoz 
kutsatzeko arriskua duten 
deklaratutako eremuak 
mantentzea
     

Peritatze-lanak azkartasunez 
egin zitzala eskatu genion 
Agrosegurori, eta ekaitzen 
ondorioz kaltetutako bideak 
eta ubideak lehenbailehen 
konpon zitzala, berriz, Arabako 
Foru Aldundiari 

UAGAk Eusko Jaurlaritzari 
eskatu dio konpentsa daitezela 
ingurumenari dagozkion 
eskakizunak betetzetik 
eratorritako kostuak

Arabako Foru Aldundiaren 
Hirigintza Batzordean parte 
hartu genuen
     

Orkatz-kumeek eragin 
ditzaketen istripuak 
prebenitzeko berrikuntza-
proiektu batean parte hartu 
dugu
Jaio eta lehenengo 15 egunetan, 
nekazaritza-lanen ondorioz istripuak 
eragiteko duten arriskua ebaluatuko 
da, eta hainbat metodo probatuko 
dira, istripurik izan aurretik animaliok 
antzemateko.

UAGAk Eusko Jaurlaritzaren 
aurrean aurkeztutako 
alegazioen ondorioz, baserriek 
ez dute Eraikuntzen Azterketa 
Teknikoa egin beharrik izango
Ez dute azterketarik egin beharko 
EAEko Nekazaritza- eta Abeltzaintza-
ustiategien Erregistroan inskribatuta 
dauden ustiategiek.

Fatxada erabilera publikoko bide 
edo espaziora ez duten familia 
bakarreko bizitegi-erabilerako eraiki-
nek azterketa teknikoaren txostena 
aurkeztu beharko diote Udalari, hark 
hala eskatuz gero.

     

Arabako Foru Aldundiaren 
Basurdearen Mahaian parte 
hartu zuen UAGAk
Helburua da basurde kopuruaren 
igoerak Araban eragin duen egoera-
ri irtenbideak bilatzea. 
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Eusko Jaurlaritzak beste 
arrisku-eremu bat deklaratu du 
Lantaronen
Nitratoz kutsatzeko arrisku-eremu 
deklaratzen dira Mirandako lurpeko 
jalkinezko ur-masaren Iparraldeko eta 
Tarteko sektoreak.

Ereintza- eta laborantza-kanpaina 
honetan dagoeneko aplikatzekoa 
izango da arrisku-eremuen Jarduketa-
plana; laborantza bakoitzean erabil 
daitekeen ongarri kopurua jasotzen 
du, kontuan izanda, gainera, lursail 
bakoitzean aurreko kanpainan ze-
goen laborea.

Aurrera doa EAEko Lurralde 
Antolamenduko Gidalerroen 
Azterketa-prozesua; UAGA ere 
ari da prozesu horretan parte 
hartzen
     

Lurralde Antolamenduko 
Gidalerroen alorreko Euskal 
Hiria 2018 Biltzarrean parte 
hartu zuen UAGAk
Bilbo, Donostia eta Gasteiz hiru hiri-
buruen gune anitzeko sistema perime-
trokoekin –Baiona, Iruña, Logroño eta 
Santander– bateratzea proposatzen 
da, Europar Zentraltasun-nodo gisa.

Landu ziren gai garrantzitsuenen 
artean daude klima-aldaketa eta eko-
nomia zirkularra, nekazaritzaren zein 
abeltzaintzaren sektoreetan eragin 
handia dutenak.

URAko Mediterraneoko Arroen 
Zuzendariarekin batzartu 
zen UAGA, ibilguetan egin 
beharreko jarduketez hitz 
egiteko
URAk adierazi zuen sektorearen 
eskaerei erantzuteko eta bere fun-
tzionamendua egungo errealitatera 
egokitzeko interesa duela, eta prest 
azaldu zen ibilgu jakin batzuetan 
esku hartzeko, ibilguon edukiera 
hidraulikoa handitzeko, landarez itxi-
tako igarobideak eta zubiak garbitu-
ta eta ibilguetako jalkinak kenduta.

Arabarako ureztatze-laborantza 
defendatu zuen UAGAk, 
Arabako Foru Aldundiak 
ureztatzeari buruz antolatutako 
jardunaldian 
Ura ezinbestekoa da sektorerako, 
ureztatze-laborantzak behar ditugu 
Arabako nekazaritza- eta abeltzaint-
za sektorearen jasangarritasunaren 
eta landa-inguruaren iraunkorta-
sunaren eta garapenaren aldeko 
apustua egin nahi badugu.

Ur merkea behar dugu, gainera, la-
borantzen errentagarritasuna ahalbi-
deratuko duena eta ondo egikaritu 
eta dimentsionatutako azpiegiturak 
izango dituena.
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Eusko Jaurlaritzaren 
Lehiatu Berria Programa, 
nekazaritzako, elikadurako eta 
arrantzako eta akuikulturako 
produktuak eraldatzeko eta 
merkaturatzeko
     

Nekazaritzako eta elikadurako 
produktuek kalitate-
erregimenentzako Eusko 
Jaurlaritzaren laguntzak

Arabako Foru Aldundiak 
Nekazaritza Politika 
Bateratuaren 2018rako 
eskabide-epea ireki zuen
     

Nekazaritza Politika 
Bateratuaren araudian 
2018rako egindako azkeneko 
aldaketak argitaratu ziren
Aldaketarik gabe mantentzen da 
nekazari aktiboaren definizioa.

nekazari gazteentzako ordainketa 
gehigarria beren eskubideen ba-
lioaren % 50 arte handitzen da 

aldatu egiten du larre iraunkorren 
definizioa, eta larre gisa onartzen 
ditu alhaguneak. 

Ordainketa berdearen esparruan, 
interes ekologikoko azalera mota 
berriak gehitzen dira, landare ezti-
emaileak kasu.

FEGA funtsak hainbat 
laborantzako laguntza 
egokituetarako behin betiko 
zenbatekoa ezarri zuen

Erremolatxarako, hektarea bakoitzeko 
499,92 €-koa, aurreko kanpainan 
baino 78 € gutxiago.

Leguminoso eta proteaginosoeta-
rako, berriz, 63,21 € hektarea bakoit-
zeko, 2017an baino 3,4 € gutxiago. 

Kalitatezko lekaleetarako, hektarea 
bakoitzeko 63,21 €, 2017an baino 20 
€ gutxiago.

Olio-landareetarako, 34,74 € hekta-
rea bakoitzeko, aurreko kanpainan 
baino 3 € gutxiago.

Arabako Foru Aldundiaren 
GAZTENEK programa, gazteek 
nekazaritza-enpresak sortzeko 
laguntzekin
     

Nekazaritza-ustiategietan 
inbertsioak egitera 
bideratutako Arabako Foru 
Aldundiaren Laguntza Plana 
     

Natura-mugak eta berariazko 
beste muga batzuk dituzten 
eremuetan dauden 
nekazaritza-ustiategiei 
bideratutako Arabako Foru 
Aldundiaren laguntzak

Arabako Foru Aldundiko 
Ogasunak, UAGAren 
eskaerari erantzunez, 2017an 
mahastietan izandako 
izozteengatik eskuratutako 
aseguruen kalte-ordainak 
2017ko edo 2018ko PFEZn sartu 
ahal izatea
     

Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzak, Arabako 
abelazkuntza-ustiategietako 
osasun-arriskuak estaliko 
dituzten abeltzaintzako 
aseguruak kontratatzeko.

U
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Nekazaritzako eta elikadurako 
produktuen kalitate-
erregimenen laguntzetarako 
aurkezteko epea ireki da, 
2019ko martxoaren 31ra arte
     

5.000 biztanle edo gutxiagoko 
udalerrietako tokiko 
erakundeek diru-laguntzak 
eska diezaiekete Ministerioari, 
enplegu-proiektuak, auto-
enplegua eta ekintzailetza 
finantzatzeko, landa-ingurunea 
jendez husteko arriskuari aurre 
egiteko helburuz

Sasoikako langileentzako 
ostatuak egokitzeko Eusko 
Jaurlaritzaren Laguntzak
     

Nekazaritzako baliabide 
hidrikoak kudeatzeko 
Ureztatzaileen Komunitateei 
zuzendutako laguntzak
     

Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzak, 2018rako 
mahastietako aseguruak 
kontratatzeko
     

Nekazaritza Ministerioaren 
Renove Plana, mindak 
injektatzeko makineria 
erosteko

Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzak, mahasti zaharrak 
kontserbatzeko
Helburua da era horretako mahas-
tien laborantza mantentzea, kontuan 
izanda Arabako Errioxako paisaia tra-
dizionalaren eta nekazaritza-sistemen 
oinarrizko osagaia direla; gainera, 
kalitate handiagoko eta bereiziko 
ekoizpena duten mahastiak dira.

     

Lehen sektorera sartzen diren 
gazte edo pertsonentzako 
Eusko Jaurlaritzaren bekak. 

Hiru eta sei hilabete arteko den-
bora-aldi batez nekazaritzako edo 
nekazaritzako elikagaien enpresa 
bati dagozkion jarduerak garatzeko 
aukera ematen dute beka horiek; 
hilabete bakoitzeko 700 € arteko 
bekak daude.

Enpresa txiki eta ertainei eta 
autonomoei abalen bitartez 
finantza-laguntza emateko 
Eusko Jaurlaritzaren programa
Zirkulatzailearen likidezia eta finantza-
zio beharrei erantzutera bideratutako 
finantzazio-ildoa ireki zen; finantzazio 
hori ezin zen erabili mailegu edo 
kreditu biziak amortizatzeko.

     

Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzak 1.000 biztanle baino 
gutxiagoko udalerrietan 
erroldatutako nekazaritza-
sektoreko autonomo eta 
profesionalentzako, Arabako 
landa-ingurunea jendez hustu 
ez dadin. 
     

Gasolioaren zerga itzultzea 
eskatzeko epea amaitu zen 

Eusko Jaurlaritzaren LEHIATU 
PROMOZIOA Programa, 
nekazaritzako, elikadurako, 
arrantzako eta basogintzako 
produktuak EAEtik kanpoko 
merkatuetan promozionatzeko.
     

Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzak, fruta-arbolak 
landatzeko, mahatsondoak eta 
trufak izan ezik.

Azaroko lehenengo astean 
kobratu da Araban Nekazaritza 
Politika Bateratuaren % 50
     

Trebiñoko erremolatxa-
sektorerako trebakuntza-
jardunaldia, Gaztela eta 
Leongo nekazaritza eta 
ingurumeneko laguntzak 
eskatzeko prestakuntza-kreditu 
gisa balio duena
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Nekazaritza Ministerioak 
Nekazaritzako Aseguru 
Konbinatuen 39. Plana onartu 
zuen
Harpidetza-aldia 2018an egin duten 
nekazaritza-aseguruen ildoak jasot-
zen ditu, bai eta horietako bakoitzari 
aplikatzekoak diren diru-laguntzen %. 
Mantendu egiten dira 2017ko aurre-
kontu globala zein aseguru-ildoak.

Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzak, abelazkuntza-
ustiategietako osasun-
arriskuak estaliko dituzten 
abeltzaintzako aseguruak 
kontratatzeko. 

Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzak, mahastietako 
aseguruak kontratatzeko
     

Kontrata dezakezu 
abeltzaintzako zure asegurua 
UAGAn
2018rako Agroseguro Planak aukera 
ematen du Araban ezarritako abere 
espezie ezberdinetarako aseguruak 
kontratatzeko, abere handietarako 
zein txikietarako, bai eta bazkak 
galdu izana (udan eta neguan) kon-
pentsatzeko aseguru generikoa ere.

Abeltzaintzarako aseguru-poliza bat 
kontratatzerakoan, primaren % 45era 
arteko diru-laguntza eskura daiteke, 
Ministerioarena, ustiategi bakoitzaren 
ezaugarrien arabera.

Behi-azienden eta hegaztien kasua, 
oinarrizko aseguruak, aparteko sa-
neamenduko aseguruak eta bazka 
faltari dagozkion aseguruek Arabako 
Foru Aldundiaren diru-laguntza 
osagarri bat du eta, Ministerioarenari 
gehitzen bazaio, prima garbiaren % 
60ra arteko portzentajea izatera irits 
daiteke, espezie horietarako eta hiru 
estaldura horietarako.

     

Ekilore laborantzaren asegu-
ruan aldaketak egiteko epea 
luzatu zuen Ministerioak

Etengabeko euriek atzerapen han-
dia eragin zuen ekilorearen ereint-
zan, eta horregatik luzatu zen epea. 
Ekilore-laborantzarako aseguru-
deklarazioak aldatu ahal izan ziren, 
erein ez izanagatiko lursailen bajak 
eta lursail berrien altak onartuz.

Ekaitz larrien ondoren, 
peritatze-lanak azkartasunez 
egin zitzala eskatu genion 
Agrosegurori, eta bideak eta 
ubideak lehenbailehen konpon 
zitzala, berriz, Arabako Foru 
Aldundiari 
Hilabete hartako etengabeko ekait-
zek zaildu egin zituzten nekazaritza-
kanpainak, negu oso zail baten 
ondoren, eta eskualde eta sektore ia 
guztiei eragin zieten.

Peritatze-lanak azkar egin zitzala 
eskatu zion UAGAk Agrosegurori, 
zerealen uzta baino lehen finkatan 
laginketak utzi behar izatea saihes-
teko.  

Polizen klausulak berriro aztertzea ere 
eskatu genuen, aseguruen estaldu-
rak hobeto egoki daitezen sektorea-
ren beharretara.
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aseguruari buruzko 
jardunaldia antolatu zuen 
UAGAk Biasterin 
Agrosegurok xehetasunez azaldu 
zituen aseguruaren estaldurak eta 
baldintzak, bai eta kalteak, konpent-
sazioak eta kenkariak baloratzeko 
eta kalte-ordainak kalkulatzeko 
metodoak ere.

Aldundiak, bere aldetik, nekazarit-
zako aseguruen kontratazioa sus-
tatzeko dauden diru-laguntzen berri 
eman zuen

Nekazaritza-aseguruak 
mahastietan: nekazaritzako 
erakundeen prentsa-
komunikatu bateratua
Kanpaina honetan, aldez aurretik 
kazkabarrak kaltetutako mahastietan 
mildiu eraso kontrolaezinak izan di-
tuzte Errioxako Jatorri-deitura Kontro-
latuko zona batzuetako mahastizai-
nek. Egoera horren aurrean, UAGAk, 
ARAG-ASAJAk, EHNE-Nafarroak eta 
UAGRk hainbat ekintza egin dituzte 
elkarrekin, bi zentzutan: peritatze-pro-
zesuan aseguratuaren eskubideak 
defendatuz, eta nekazaritza-sektore 
osoa defendatuz, administrazioei eta 
Agrosegurori kanpaina honetako 
berariazko arazoa planteatuz.

Borondatezkoa da jarduera 
uzteko gizarte segurantzaren 
estalduraren kontratazioa
Langile autonomoen jarduera 
uzteagatik babesak, RETAk, eta 
Nekazaritzako Norbere Konturako 
Langileentzako Sistema Berezian 
dauden langileenak duten helburua 
da, beren borondatezkoak ez diren 
arrazoiengatik, beren lan-jarduera 
aldi baterako edo behin betikoz utzi 
behar duten langileak babestea. 

Neguko belarkaren aseguruak
Neguko zerealak, udaberriko zerea-
lak, lekale-aleak eta ale edo hazi 
ziurtatua eskuratzea helburu bakart-
zat duten oleaginosoak asegura 
daitezke.

Agrosegurorekin eta 
Aldundiarekin batzarra egin 
du UAGAk, mahastietako 
aseguruaren estaldurak 
eta kazkabarrak eta mildiu 
gaixotasunak eragindako 
egoera aztertzeko
Ezbeharren bat gertatzen denean 
egiten den peritatze-lanaren epeak 
hobetzea eskatu genion Agrose-
gurori, lanok kalteak gertatu diren 
egunetik ahalik eta hurbileneko data 
batean egin daitezen. Mahastien 
aseguruan mildiu gaixotasunagatiko 
kalteen estaldura sartzea ere eskatu 
genuen; beste autonomia erkidego 
batzuetan sartzen da arrisku hori.
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EMAKUME 
NEKAZARIA ETA 
ABELTZAINA/
Emakume 
nekazari eta 
abeltzainek 
erabaki-esparru 
guztietan parte 
har dezatela 
sustatzea 
presazko beharra 
da sektorerako
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Eusko Jaurlaritzak, Landa-
inguruneko Emakumearen 
Eguna ospatzeko, antolatutako 
Emakume Nekazariari buruzko 
jardunaldian parte hartu zuen 
UAGAk
Eusko Jaurlaritzak Emakume Ne-
kazariaren Estatutuaren ezarpen 
eraginkorrerako aurrerapenen eta 
eman beharreko urratsen berri eman 
zuen; estatutu horrek lege maila du, 
eta aitzindaria da araudi-mailan. 
Euskadi da esparru hori arautu duen 
Europako lehen eskualdea.

Helburu nagusia da landa-inguru-
nean eta nekazaritzan gizonen eta 
emakumeen berdintasuna lortzea. 
Emakume nekazaria eta abeltzaina 
lehen sektoreko profesional gisa iku-
sarazten du legeak, eta emakumea 
ustiategiaren titular izatea sustatzen 
du.
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Eusko Jaurlaritzaren Emakume 
Nekazarien Estatutuaren Legearen 
Jarraipen Batzordean parte hartzen 
ari da UAGA, Eudel, Emakunde, Lan-
da XXI, Enba Gipuzkoa, EHNE Bizkaia, 
hiru Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritza 
eta EHNE Gipuzkoa sindikatuarekin 
batera. 
  
Lau lantalde jarri dira martxan Estatu-
tua garatzeko:

1-  Ustiategien erregistroa egunerat-
zeko

2-  Estatutua ezagutarazteko
3-  Formar en relación al Estatuto
4-  Araudia berrikusteko, generoari 

dagokionez

UAGAk eta GURE SOROA 
elkarteak Arabako emakume 
nekazari eta abeltzainak 
Arabako nekazaritza-
sektorerako funtsezko 
profesional gisa aitortzera 
bideratutako Gasteizko 
Santiago Azokan parte hartu 
zuten
Aurrerapen handia gertatu da se-
ktorean emakumeek duten aintza-
tespenari eta eskubideen hobekunt-
zari dagokionez, baina asko dago 
oraindik egiteko. Ustiategien titular-
kidetasuna oso urria da oraindik, eta 
oso eskasa emakumeon lanaren 
ikusgarritasuna ere.

Beharrezkoa da emakumeak 
sektoreko organismo eta erakunde 
guztien erabaki-esparruetan sartzea 
eta, horretarako, beharrezkoa da 
familia-kontziliazioa hobetzea.

UAGAk, CERES 
konfederazioaren bitartez, 
emakumeen aurkako 
indarkeria eta etxeko 
indarkeria prebenitzeari eta 
horren aurkako borrokari 
buruzko Sombra txostenaren 
aldarrikapenak babesten ditu

CERES Landa-inguruneko 
Emakumeen Konfederazioak 
batzarra egin zuen nekazaritza 
ministroarekin, eta 2021-2027 
aldirako Nekazaritza Politika 
Bateratuan genero-ikuspegia 
txertatzea eskatu zion 

Ministroak jakinarazi zuen Europan 
hainbat kontaktu izaten ari dela, 
2021. urtetik aurrera Nekazaritza 
Politika Bateratuak alderdi sozia-
lak jaso ditzan, landa-ingurunean 
emakumeen berdintasun faltarekin 
amaitzeko.
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GAZTEAK/
Gazteak sektorera sartzea, UAGAn 
parte har dezaten sustatzea eta 
belaunaldien arteko erreleboa dira 
UAGAren helburu estrategiko nagusiak  

Bi gazte-talde jarri zituen 
martxan UAGAk, bakoitza 20 
bat neska-mutil gaztez osatutakoa, 
eta sektorearen egungo egoerari, 
sektorearen biziraupena bermatzeko 
gazteak sartu beharrari eta horretan 
laguntzeko UAGAk zein inplikatutako 
administrazioek eta gainerako 
eragileek egin dezaketenari buruz 
eztabaidatzen hasi ziren. y resto de 
agentes implicados.

     

COAGek antolatutako Estatuko 
Gazteen Topaketa Lleidan; 
UAGAko 8 afiliatu gazte joan 
ziren.
     

Gazteentzako jardunaldiak, 
Arabako Errioxako Landa-
garapenerako Agentziak 
antolatuta.

Belaunaldien arteko erreleboaren arazoari aurre egiteko 
proiektua zuzentzen ari da UAGA, sektoreko eragile 
guztiak eta administrazioak inplikatuz.

Lehendabizikoz nekazaritzan 
hasteari buruzko jardunaldiak, 
Arabako Foru Aldundiak 
antolatuta.
     

Gazteei buruzko jardunaldia, 
Munduko Landaguneak (FRM) 
antolatuta, Via Campesinaren 
Nazioarteko Konferentzian. 
Estatuko Gazteei buruzko FRMren 
Azterlanaren eta Euskadiko Gazteen 
Azterlanaren ondorioak aurkeztu 
ziren. Arazoa berbera da nazioar-
te mailan, ordezte edo errelebo 
falta, lurrak eskuratzeko zailtasuna, 
finantzazio-beharra eta ustiategien 
bideragarritasun zaila.

2019an, Araban egingo da 
COAGen gazteen urteko 
topaketa, eta UAGA arduratuko 
da antolaketa-lanetaz.

COAGeko gazte sailak –UAGAk 
oso gertutik parte hartzen du 
sail horretan– GURE LURRA 
GARA (SOMOS NUESTRA 
TIERRA) mugimendua eta 
www.somosnuestratierra.com 
plataforma jarri ditu abian. 

Helburua da gazteak nekazaritza-
sektorean sar daitezen erraztea, eta 
nekazaritzak lanbide gisa duen irudi 
soziala hobetzea. Ekimena gazteak 
sektorean sartzeko bidea azkartzeko 
dagoen ezinbesteko beharrean oi-
narritzen da, eta nekazaritza-tradizioa 
defendatu nahi da, baina trebakunt-
zaren, teknologiaren, jasangarrita-
sunaren eta landa-ingurunearen 
bideragarritasunaren aldeko apustua 
eginda.

Gazteriarentzako 2019-2027 aldirako 
EBren Estrategia onartu da, landa-in-
guruneko gazteei buruzko berariazko 
atala duena, landa-eremuetan gaz-
teek lor ditzaketen kalitatezko lanpostu 
jasangarriak sortzea bermatzera 
bideratuta dagoena.

2016

2017 2018

2019

UAGA organiza la Jornada 
Incorporación de Jóvenes al 
Sector, en la que participaron más 
de 100 personas, muchos jóvenes.
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Espainiako Ardoaren 
Profesio Artekoak (OIVE) 
berrikuntzarako urteko kuota 
bat eskatu die ardogileei
Bildutako kuotak barne-merkatuan 
ardoa sustatzeko jarduerak egitera, 
mahastizaintzaren eta ardogintzaren 
balio-katea hobetzera eta ikerkuntza, 
garapen eta berrikuntza teknolo-
gikoko azterlanak eta programak 
egitera bideratuko dira, 2016tik 
2019ra arteko kanpainetan.

IKT IBILBIDEAK proiektua jarri 
du abian UAGAk
Arabako nekazaritza-sektorean 
IKTak sartzeko proiektuaren barruan, 
prestakuntza-programa bat jarri 
dugu abian, gaur egun erabiltzen ari 
diren tresna teknologikoak ezagut-
zeko gaitasunak garatzeko helburuz; 
tresna horiek, gainera, gero eta 
beharrezkoagoak dira, eta hobeto in-
formatuta eta konektatuago egotea 
ahalbidetuko digute.

UAGAk parte hartu duen 
VITIBIOM proiektuaren 
ondorioak aurkeztu dira 
(nekazaritzako biomasa 
energia-baliabide gisa 
Arabako Errioxan)   
Helburua izan da Arabako Errioxako 
mahastietan urtero egiten den inaus-
ketetatik datorren biomasa sobera-
kinaren energiari balioa ematea eta 
energia hori aprobetxatzea.

Mahastietako berariazko 
fitosanitarioen dosifikazioa 
optimizatzeko Fit4Phyt 
proiektuan parte hartu du 
UAGAkk
Biasterin egindako berrikuntzari 
buruzko jardunaldi batean aurkeztu 
zen Fit4Phyt proiektua; mahastietan 
fitosanitarioak dosifikatzeko eskuli-
buru bat egitea da egitasmo horren 
helburua. Proiektu horretan, UAGAz 
gain, Neiker, AGA eta Servinekek 
hartu dute parte.
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Orkatz-kumeek eragin 
ditzaketen istripuak 
prebenitzeko berrikuntza-
proiektu batean parte hartu 
dugu
Helburua da orkatzek, jaio eta lehe-
nengo 15 egunetan, nekazaritza-la-
nen ondorioz istripuak eragiteko du-
ten arriskua ebaluatzea eta, istripurik 
izan aurretik, animaliok antzemateko 
metodoak probatzea.

Estrategia bateratu baten 
bitartez, Arabako Errioxan 
mahats-mordoko sitsa 
kontrolatzeko sistema bat 
ezartzeko proiektua bultzatzen 
ari da UAGA. 
Proiektu hori gauzatzeko, plaga hori 
jasaten duten lursail mugakideak 
dituzten mahastizain interesatuak 
bilatu beharko dira, lau hektarea bai-
no gehiagoko eremuak taldekatzea 
eta, teknika horren bitartez, sitsaren 
kontrola ebaluatzeko helburuz. 

     

UAGAko nekazariek lupuluaren 
laborantzarako proiektu 
pilotuaren lursaila bisitatu dute
Lupuluaren laborantza testatzeko 
berrikuntza-proiektu bat zuzentzen 
ari da UAGA; helburua da euskal 
jatorriko osagaiz bakarrik egindako 
euskal garagardoa egiteko gai 
izatea.

Neiker-ek 2016/2017 
kanpainako zerealetan 
egindako saiakuntzen txostena 
aurkeztu du
Saiakuntzaren parametro agrono-
miko nagusien datuak jasotzen ditu 
txostenak; udazkeneko 29 barieta-
te gari, udazkeneko 11 barietate 
garagar eta udaberriko 14 barietate 
garagarrekin egin da saiakuntza, eta 
hala nola errendimendua, berariazko 
pisua, zikloa, altuera, proteinak eta 
gaixotasun-sintomak aztertu dira.

Laborantza ekologikoetarako 
bisita.
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Ekoiz-
pen Ekologikoa Sustatzeko Planaren 
barruan, NEIKER-ek in situ erakutsi 
zituen bere laborantza organikoak, 
eta 2017-2018ko kanpainan lortutako 
ondorio nagusien berri eman zuen.
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lankidetza-proiektua 
aurkeztu zion UAGAk Eusko 
Jaurlaritzari; bazka berderako 
leguminosoak erabiltzea 
planteatzen du egitasmo 
horrek.

Animaliak elikatzeko 
leguminosoen laborantza, 
negozio-eredu berria
COAG koordinakundearekin batera 
ari da parte hartzen UAGA berrikunt-
za-proiektu horretan; helburua da 
Espainian leguminosoen laborantza 
bultzatzea eta pentsutarako lan-
dare-proteinen esparruan dagoen 
kanpoko herrialdeekiko mendekota-
suna murriztea. 

Entseguak egiten ari dira baba, ilar 
eta sojarekin, barietateak probatuz 
eta horiek soroan duten jokaera 
aztertuz.

Gizendegi komunitarioen 
bideragarritasunari buruzko 
berrikuntza-proiektua zuzentzen 
ari da UAGA, jarduera-eredu 
berria izan dadin
UAGAko lau abeltzain eta nekazari 
bat ari dira proiektu horretan parte 
hartzen, eta helburua da gizendegi 
komunitarioak egitearen bideragarri-
tasuna aztertzea, Lurraldeko eremurik 
nekazarienetan kokatuko direnak, 
behi ume-hazleen hainbat ustiate-
giren ekoizpena bateratuz, gizentze-
zikloa osatuko dutenak, elikaduraren 
oinarritzat gizentze-prozesuaz ardu-
ratuko den nekazaritza-ustiategiaren 
ekoizpenak edo hurbileko beste 
batzuenak hartuta.
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ECOFEED, kafe-hondar 
deshidratatua, maila erdi-
industrialean, esnetarako 
behiak eta ardiak elikatzeko 
osagai gisa erabiltzeko aukera 
ebaluatzeko berrikuntza-
proiektua.
UAGAk, Azti, Neiker eta beste bazkide 
batzuekin batera, Europako LIFE 
deialdirako aurkeztu genuen ECO-
FEED proiektua; oraindik ez da deialdi 
horren ebazpenik eman. 

Ekoizpen ekologikoko 
Eskalmendi etxaldea. Amaitu 
da UAGAk eta Arabako Foru 
Aldundiak 2014-2018 aldirako 
sinatutako hitzarmena, eta 
beste hitzarmen bat sinatuko 
dugu 2019an.
Arabako Foru Aldundiaren ja-
betzakoa da Eskalmendi etxalde 
esperimentala, eta bere helburua 
da nekazari profesionalek baterako 
esperimentazioa egitea, laborantzen 
dibertsifikazioan, txandakatze-siste-
metan eta nekazaritza ekologikoko 
ekoizpen-moduetan oinarritutakoa, 
ekoizteko modu ezberdinak erakuste-
ko balioko duena.

Fruta-azalen Zanbranako finka 
esperimentalean parte hartu 
du UAGAk.
Añanako Landa Garapenerako 
Elkartearekin, Neiker erakundeare-
kin, Hazirekin eta Vital fundazioare-
kin batera ari gara parte hartzen 
proiektu honetan, fruitu lehorretarako 
bideratutako oskoldun fruta-arbolen 
garapena eta bideragarritasuna az-
tertzeko; hainbat intxaurrondo, arben-
dolondo eta hurritz barietaterekin ari 
gara saiakuntzak egiten, Zanbranako 
hektarea bateko finka esperimental 
batean.  Bi urteko iraupena izango 
du egitasmoak (2018-2019).

'CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola'
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LUPULU-LABORANTZA, Euskadiko 
garagardoaren balio-katea aktibatzeko
Hasiera-eguna: 2017/09/01 
Amaiera-eguna:  2018/12/31 
Proiektuko bazkideak:  
 · Angel López de Torre,  nekazaria 
 · EGE, Euskadiko garagardogileen elkartea 
Garagardogileak: Gar & Gar 
  Boga 
  La Salve 
  Olbea 
  Licorería Vasca Olañeta 
Zentro teknologikoak: AZTI 
  NEIKER 
Beste eragile batzuk: AGA Arabako Nekazarien Elkartea
  HAZI 
Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 
Diru-laguntza:   190.459 € 
Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza.  
  2016ko Lankidetza-programa 

HASIERAKO EMAITZAK    
(2018ko uzta, lupulu-lore lehorren datuekin)

Lupulu barietatea Ekoizpena Kalitatea 
 kg/ ha  alfa azidotasun 
   % pelletean 

NUGGET 917  % 12,4 
PERLE 793  %  6,9  
CASCADE 778  % 5,7   
MAGNUM 315  % 10,4 
SPALT 116  % 3,8   
SAAZ 17  ------   
 

HELBURUA:

Jatorria Euskadin duten osagaidun euskal garagardo 
berezitua egitea.

Sei lupulu barietate ezberdinetako 300 landarerekin egin 
dira saiakuntzak –Cascade, Perle, Nugget, Magnun, Spalt 
eta Saaz–, Berantevillan (Araba) dagoen 1.200 metro koa-
droko lursail batean.

Bi uzta jaso dira, 2017an eta 2018an, baina oraindik ez 
da erabateko ekoizpena lortu, laborea fase goiztiarretan 
dagoelako. 

2018ko uztan, Nugget, Perle eta Cascade barietateak izan 
ziren emankorrenak, lupulu-lore lehorraren datuak kontuan 
hartuta.

Kalitateari dagokionez, Nugget eta Magnum barietateek 
lortu zuten pelleteko alfa azidotasun baliorik altuenak. 

Handiak  dira lursailean laborea ezartzeko eta lehengaia 
prozesatzeko makineria erosteko beharrezko inbertsioak, 
eta eskulan asko ere behar da, nekazaritza-lanetarako zein 
lorea pellet bihurtu arteko lanetarako.

10 urtez jarraituko du saiakuntzak. Labore iraunkorra denez, 
beharrezkoa da barietateen ebaluazioa egiten jarraitzea, 
haien jokaera aztertzeko.
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Behi-haragia ekoiztea, bertako 
elikadura-oinarridun gizentze 
komunitarioaren bitartez
Hasiera-eguna: 2017/09/01 
Amaiera-eguna:  2018/12/31 
Proiektuko bazkideak:  
 Nekazaria: Aitor Oraa 
 Abeltzainak: Luis Vidal Ruiz de Lezana 
  Alberto Ruiz de Loizaga 
  J.Antonio Gorbea 
  Iñigo Mtz. de Trespuentes 
 MIBA  
 AGA  
 UAGA  
Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 
Diru-laguntza:   100.000 € 
Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza.  2016ko  
 Lankidetza-programa 

HELBURUAK

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 eraldat-
zea, laborantza ureztatuen ahalmena aprobetxatuz eta 
lurzoruen materia organiko edukia berreskuratuz simaurt-
zearen bitartez, eta merkatuan defendatu ahal izango 
diren nortasun propiodun kalitatezko kanalak lortzea.

PROZESUA

Bazkatzaileen salmentara bideratutako behi ume-hazleak 
hazten dituzten abeltzaintzako lau ustiategi elkartu dira, eta 
hogeina buruko bi gizengarri-sorta sortu dituzte.

166 egunez hazi dituzte sorta biak nekazaritza-ekoizpenera 
bideratutako ustiategi batean; horietako sorta bat pentsuz, 
lastoz eta gizengarri klasikoz elikatu dute, eta bestea arto-
siloz.

Proposamenak ingurumenerako dituen inpaktu positiboak, 
eredu bien emaitza teknikoak eta ekonomikoak, kanalen 
bilakaera eta, ingurumenari, ekonomiari eta alor komertzia-
lari dagozkien alderdietan egin daitezkeen hobekuntzak 
baloratu dira.

HASIERAKO EMAITZAK 

 GIZENGARRI MOTA    
 pentsua eta lastoa arto-siloa % 
kanalaren aprobetxamendu % / pisua bizirik  % 61,5  % 59,9  
pisuaren eguneroko batez besteko igoera denbora-aldi osoan 0,63 kg. 0,67 kg.  
pisuaren eguneroko batez besteko igoera azkeneko hilabetean 0,68 kg. 0,83 kg.  
zenbat konfiskatze gutxiago hiltegian  -------  35 %  
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Aihenen erabilera 
biomasa-baliabide gisa 
Arabako Errioxan

HELBURUAK

Arabako Errioxako mahastietan urtero egiten den inauske-
tetatik datorren biomasa soberakinaren energiari balioa 
ematea eta energia hori aprobetxatzea.

Mahatsondoaren inausketa-hondakinak erregai gisa apro-
betxatzeko dauden aukera ezberdinen bideragarritasun 
teknikoa eta ekonomikoa zehaztea.

Zonako ingurumen-politika eta mahasgintza eta ardogint-
zako politika karbono-emisio txikiko ekonomietarantz bide-
ratzea, eskualdean aihenaren biomasa-zirkuitua kudeatze-
ko lurralde-estrategia bat ezarriz.

PROZESUA

2017ko martxoan bildu zen aihena. 13 mahastizain titular 
ezberdinen 40 mahasti-sail aukeratu ziren, Biasterin dagoen 
biltegitik hurbil daudenak, 5 udalerritakoak, eta landaketa-
urteari eta -esparruari, barietateei eta garraioari dagokio-
nez ezaugarri ezberdinak dituztenak; eskuzko bilketa-lanak 
planifikatzerako orduan, erabakigarria izan zen azken fakto-
re hori, bai eta mahasti konbentzional gehiago aukeratze-
ko ere, mahats-parren hesiak ez baitzien uzten sasoikako 
langileei traktorera eta erremolkera erraz eta zuzenean 
hurbiltzen. 

Hektarea bakoitzeko 1.204 kilo jaso zen, batez beste. 

Datu hori Arabako Errioxako eskualdera estrapolatzen 
baldin badugu, urte eta hektarea bakoitzeko 16.069 tona 
aihen egongo litzateke erabilgarri, 

Ingurumenaren ikuspegitik, hainbat abantaila eskaintzen 
ditu; berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteaz gain, 
hondakinak eta izurriteak saihestuko lirateke.

UAGAren webgunean kontsulta daiteke proiektuaren 
amaierako txostena.

Hasiera-eguna: 2017/03/01   
Amaiera-eguna: 2018/12/31    
Proiektuko bazkideak: ABRA Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea 
  Arabako Errioxako Taldea   
  Arabako Foru Aldundia   
  EEE   
  UAGA   
Proiektuaren zuzendaritza: HAZI   
Diru-laguntza:   99.000 €   
Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritzaren 2016ko Lankidetza   
  Programa   
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Hasiera-eguna: 2018/03/01 
Amaiera-eguna:  2020/12/31 
Proiektuko bazkideak: José M. Santamaría, nekazaria 
Zentro teknologikoa: NEIKER 
Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 
Diru-laguntza:   81.783 € 
Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza   
  Programa 2017 

PROZESUA

2018ko kanpainan egin dira lehenengo landa-saiakuntzak, 
patata- eta zereal-laborantzetan fitosanitario konbentziona-
len erabilera murrizteko xedez, eta esperimentazio gehiago 
planifikatuta daude 2019ko kanpainarako.

Hurrengo bi kanpainetan, froga-saiakuntzak egingo dira 12 
finkatan. 

HELBURUAK

Laborantza estentsiboetan erabiltzen diren fitosanitarioen 
eraginkortasuna hobetzea, tratamenduak aplikazio-unerik 
egokienera doituta eta erabilitako dosien efektua indartuko 
duten laguntzailekideak erabilita.

Laborantza- eta lan-teknikak hobetzea, beste gai aktibo 
batzuen erabilera-maiztasuna murrizte aldera. Helburua da 
gai aktiboak aplikatzeko beharra % 50 murriztea, gaur egun 
eraginkortasun berarekin erabiltzen direnekin alderatuta. 

FITO GUTXIAGO. Laborantza 
estentsiboetan fitosanitarioak 
murriztea



36

UAGA 2018ko jarduera

•B
e
rr
ik
u
n
tz
a

Pr
o

ie
tu

a
k

FID4 PHYT. Mahastietan 
fitosanitarioak dosifikatzeko 
eskuliburua prestatzea

HELBURUA

Mahastietarako berariazko fitosanitarioen dosifikazioa opti-
mizatzea, aplikatzeko erabiltzen den makineriaren ezau-
garrien eta aplikatzerako momentuan dauden klima- eta 
laborantza-baldintzen arabera. 

Hasiera-eguna: 2018/03/01 
Amaiera-eguna:  2020/12/31 
Proiektuko bazkideak: AGA  
  UAGA 
Proiektuaren zuzendaritza: ZERBINEK 
Zentro teknologikoa: NEIKER 
Diru-laguntza:   122.818 euros 
Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritzaren Lankidetza   
  Programa 2017 
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PROZESUA

Hainbat mahasti-lursailetan egin dira esperimentazioak 
2018an, fitosanitarioen dosifikazioan doikuntzak egiten dire-
nean tratamenduek duten eraginkortasuna egiaztatzeko. 

Emaitzak positiboak izan direnez, beste esperimentazio 
batzuk egingo dira 2019an, mahastietan tratamenduak 
dosifikatzerakoan kontuan izan beharreko jarraibideak 
definitzeko balioko dutenak.

2018ko maiatzean, informaziorako jardunaldia egin zen 
Biasterin.
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Hasiera-eguna: 2019 
Amaiera-eguna:  2024 
Proiektuko bazkideak: 3 nekazari 
Zentro teknologikoa: NEIKER 
Beste eragile batzuk: UAGA 
  Vital Fundazioa 
  HAZI 
Proiektuaren zuzendaritza: Añanako Landa-garapenerako elkartea
Diru-laguntza:   35.000 € 
Finantzazio-programa: Vital Fundazioa 

PROZESUA

2019ko lehenengo hilabeteetan, oskoldun fruta-arbolen 
hainbat barietate landatuko da: 6 arbendolondo barietate, 
3 hurritz barietate eta beste hiru intxaurrondo barietate, 
Zanbranako hektarea bateko lursail esperimental batean; 
hiru urte barru hasiko dira ekoizten. Gutxienez bost urtekoa 
izango da ebaluazio-aldia.

Arabako Haranetako eremu agroklimatikora egokitzen den 
ziklo fenologikoa duten barietateak aukeratu dira.

Helburua da landatzeko aukeratzen diren barietateek izan 
dezatela enpresa banatzaile-merkaturatzaileek eskatzen 
duten kalitatea.

Zonako hiru nekazari ari dira proiektuan parte hartzen.

Interesa duten beste nekazari batzuei zuzendutako tre-
bakuntzako ekintzak eta erakustaldiak egingo dira.

HELBURUA

Fruitu lehorretarako oskoldun fruta-arbolen bideragarrita-
suna aztertzea, Arabako Haranetako eskualdean laborant-
za berriak bultzatzeko.

Fruitu lehorretarako oskoldun 
fruta-arbolen ekoizpena
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ECOFEED. Kafe-hondarrak animalien 
elikadurarako osagai gisa 
erabiltzea

HELBURUAK

Kafe-hondar deshidratatua, maila erdi-industrialean, esne-
tarako behiak eta ardiak elikatzeko osagai gisa erabiltzeko 
aukera ebaluatzea. 

Hilabetean 400 bat tona kafe-hondar sortzen da Europan, 
eta hondar horiek aprobetxatzea interes handiko baliabidea 
izan daiteke. Badaude aurretiazko emaitza onak, eta bide 
hori eskala handian bideragarria dela erakutsi nahi da.

Beste helburu bat da maila erdi-industrialean, hots eskala 
handian bideragarria dela erakustea (150 behi hiru hilabe-
tez; baita ardiekin ere).

Abeltzaintzako ustiategiak, ikerkuntza-zentroak eta jakintzaren 
eta berrikuntzaren bitartez sektorearen arazoei erantzuna 
emateko interesa duten sektoreko beste eragile batzuk ari 
dira proiektuan parte hartzen, eskuratzen diren emaitzak 
erabilgarriak izan daitezen sektoreko profesionalentzako, eta 
benetan aplikatu ahal izan daitezen.

Hasiera-eguna: 2019/09/01  
Amaiera-eguna:  2022/12/31  
Proiektuko bazkideak: EKOGRAS hondakinen kudeatzaile baimendua 
  RIERA NADEU lehorketan espezializatutako enpresa
  BEHIALDE  esnetarako behien ustiategia 
  UAGA  
Zentro teknologikoak: NEIKER  
  AZTI  
Proiektuaren zuzendaritza AZTI  
Proiektuaren aurrekontua:   1,5 milioi euro  
Finantzazio-programa: LIFE+2018  
Diru-laguntza: aurrekontuaren % 55 BATZI GABE  
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www.uaga.eus

Toda la
actualidad
del sector
agroganadero en
tu móvil o tablet

Nekazaritza-eta
abelazkuntza-
sektorearen
inguruko albiste
guztiak zure
mugikorrean edo
tabletan

Jaitsi
ezazu UAGAren
aplikazioa

Araba eta
Trebiñuko
nekazaritzaren
arloko azken
albisteak

IKTak/Gure ustiategietan, pixkanaka, teknologia 
berriak sartzea, funtsezkoa sektorearen 
iraunkortasunerako eta etorkizunerako

2017 2018

2019

Informazioa eta komunikazioa, ezinbestekoak gure 
lehiakortasuna hobetzeko
 

Interneterako konexiodun telefono mugikorra gure 
lan-tresna ere bada
 

Eusko Jaurlaritzaren eta Arabako Foru Aldundiaren 
inplikazioa eta konpromisoa behar dugu, landa-
eremu guztietan Interneterako kalitatezko konexioak 
izateko

Sektoreko albisteak eta 
informazioa bidaltzen ditugu 
UAGAiNFO asteko buletin 
elektronikoaren bitartez
    

Trebakuntza-plan bat 
garatu genuen, UAGAko 
teknikariak sare sozialetan 
eta mugikorraren erabilera 
eraginkorrean trebatzeko

www.uaga.eus UAGAren 
webgune berria diseinatu 
genuen (albisteak-
prestakuntza-laguntzak-
berrikuntza-aseguruak)
    

UAGAren aplikazioa abian 
jarri genuen, sektoreko albiste 
guztiak denbora errealean 
eskuratzeko aukera ematen 
duena
    

Afiliatuentzako IKTei buruzko 
prestakuntza-programa jarri 
genuen martxan (posta 
elektronikoa, mugikorraren 
erabilera, Internet, 
e-administrazioa)
    

Handitu egin genuen UAGAk 
Facebook eta Twitter sare 
sozialetan zuen presentzia

UAGAren Instagrameko kontua 
jarriko dugu abian; sare 
sozial hori oso hedatuta dago 
gazteen artean
    

Afiliatu bakoitzarentzako 
espazio pribatu bat sartuko 
dugu UAGAren webgunean; 
espazio horretatik, bere 
jardueraren dokumentazio 
garrantzitsu guztia eskura 
dezake afiliatuak.

app uaga
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10. Biltzarra egin genuen, 
UAGAren etorkizunerako ildo 
estrategikoak definitzeko

Gazteak nekazaritza-sektorean sartzea eta 
belaunaldi arteko erreleboa sustatzea
 

Sektoreak dinamizatzea
 

Afiliatu guztiek, gizon nahiz emakume, UAGAn parte 
har dezaten sustatzea
 

Gazteak nekazaritza-sektorean sar daitezen eta 
belaunaldi arteko erreleboa sustatzea
 

UAGAren azkeneko biltzarra egin zenetik lau urte igaro 
ondoren, beste Biltzar bat egin genuen 2018ko abenduan; 
eskualde guztietako afiliatu askok hartu zuen parte, 68 
ordezkarik, hain zuzen ere.

UAGAren datozen urteetarako ildo estrategikoak adostu 
ziren Biltzarrean, Exekuzio Batzordeak proposatutako eta, 
Biltzarra egin aurretik, Bozeramaileen Mahaiaren batzarre-
tan aztertutako barne-antolamenduari buruzko txostenak 
eztabaidatuz.

BARNE-ANTOLAMENDUA
Egindako aldaketen artean, zortzi urtera luzatu da biltza-
rren maiztasuna, eta UAGAko afiliatu guztien eskubide- 
eta betebehar-berdintasuna aitortzen da, ustiategien ti-
tularrek nekazaritza edo abeltzaintza jarduera nagusitzat 
duten edo ustiategi mistoak dituzten kontuan izan gabe.

Gazteak sektorera sartzea funtsezkoa da sektorearen 
etorkizunerako; horregatik, UAGAn parte har dezaten susta-
tu behar dugu.

Afiliatu guztiek, gizon nahiz emakume, UAGAn parte har 
dezaten sustatu beharra dugu.

Eskualdetako batzarrei eusten diegun arren, sektoreak 
sektorekako batzorde eta batzarren bitartez dinamizat-
zearen aldeko apustua egiten dugu.

Berrikuntzaren eta teknologia berrien aldeko apustua 
egiten jarraitzen dugu; horrek gure lehiakortasuna hobetu 
eta sektorearen epe ertain eta luzerako iraunkortasuna 
bermatuko du.
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UAGAren ILDO SINDIKALAK
Ondorengo ildo sindikalak adostu genituen:

· lotura politikorik gabeko sindikatua izatea,

· sektorearen interesak defendatzera bideratutakoa,

· gizon eta emakumeen berdintasuna sustatzen duena, 

· nekazaritza-eredu sozialean, elikadura-subiranotasunean 
eta landa-garapenean oinarritutako nekazaritza-politika 
defendatzen duena 

· ingurumenarekiko errespetuzkoa, 

· gure jarduera nekazaritza eta abeltzaintza jasangarri 
baterantz bideratuz, 

· ureztatze-laborantzak defendatzen dituena, 

· produktuetarako prezio duinak exijitzen dituena, 

· kalitatezko labelak bultzatzen dituena,

· bertako produktuaren aldeko apustua egiten duena,

· frakingaren, Olaztiko erraustegiaren, AHT proiektuaren eta 
Garoña berriz irekitzearen aurka dagoena

NEKAZARITZA-POLITIKA
Nekazaritza Politika Bateratuari (PAC) dagokionez, UAGA-
ren proposamena da eskubide historikoetan oinarritutako 
gaur egungo eredua baztertzea, zaildu egiten baitu belau-
naldien arteko erreleboa.

Nekazaritza Politika Bateratuaren bigarren zutabean 
eragin handiagoa izatearen aldeko apustua egiten dugu, 
Landa-garapenerako Planetan, hain justu, maniobrarako 
tarte handiagoa ematen baitute toki mailan.

UAGAren webgunean eskura ditzakezu Barne-
antolamenduari eta Nekazaritza-politikari buruzko 
txostenak



sektorearen geroarengatik 
elkartuta




