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Jardueraren memoria hau, bai maila pertsonalean bai profesionalean guztion bizitzan oso 

arraroa eta konplexua izan den urteari dagokio. 2020an, Covid-19aren pandemiak eragindako 

ezohiko egoeretara egokitu behar izan dugu. Inguruabar horiek direla-eta, UAGAren lan-meto-

doak aldatu ditugu, guztion segurtasuna zaintzeko helburu nagusiarekin.

Hala ere, betiko zerbitzu berberak ematen jarraitu dugu, ahal izan denean urrutitik, telefonoz 

edo bideo-deien bitartez, eta aurrez aurre zerbitzuak hala eskatu duenean. Baina, era berean, 

etorkizunari begira jarraitu dugu, pixkanaka sektore egokituago eta errealitate berrietarako 

prestatuagorantz aurrera egiteko aukera ematen diguten berrikuntzarako proiektu berriak 

sustatzen eta horietan parte hartzen.

Sektorearen etorkizuna, funtsean, sindikatua osatzen dugun pertsonen eta merkatuaren behar 

berrietara egokitzea da, eta horrek ezinbestean eskatzen du berrikuntzan zentratzea.

Berrikuntzaz hitz egitea aldaketez hitz egitea da, bai ekoizpen-prozesuetan, bai negozio-

eredu berrietan; teknologia berriak gure egiteko moduetan txertatzea; laborantza eta abelt-

zaintzako jarduera berrietan pentsatzea; eta gure produktuen balio erantsia handitzea.

Batzorde Betearazlearen izenean, eskerrak eman nahi dizkiet UAGAko lantalde teknikoa 

osatzen duten pertsona guztiei, lankidetzan aritzen garen sektoreko eragileei, gure arazoak 

konpontzen laguntzen diguten administrazioei, UAGAko sektore- eta kudeaketa-taldeetan parte 

hartu duzuen UAGAko afiliatu guztiei eta, jakina, UAGAn konfiantza duzuen eta UAGAko kide 

zareten guztioi. 

Batzorde Betearazlearen izenean, eskerrik asko guztioi urte zail honetan eman duzuen 

laguntzarengatik.

Javier Torre
Presidentea

Arabako eta Trebiñuko 

nekazaritza- eta abeltzaintza-

ustiategien lehiakortasuna 

hobetzen laguntzea eta horiek 

sustatzea, horrekin, landa- eta 

nekazaritza-ingurunearen 

iraunkortasunari eta herriak 

kontserbatzeari lagunduz, 

errenta duinak defendatzea eta, 

oro har, pertsonen bizi-kalitatea 

hobetzen laguntzea izan da 

UAGAren izateko arrazoia, eta 

hala izaten jarraitzen du.

AURKEZPENA
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Nekazaritza sektorerako 2021eko erronka 
nagusia Elikadura-Katearen Legea eta 
datozen 7 urteei dagozkien 47.000 milioi 
euroak banatzeko NPBren Plan Estrategikoa 
gauzatzea dira.

NPB 2021-2027

NPBren helburua, gizartea elikagaiez prezio 
egokietan hornitzea, eta nekazaritzan ari 
diren biztanleei bizitza-maila orekatua ber-
matzea da.

Europar Batasuneko estatu kideak dira 
estrategiak adosteko eta laguntzetarako 
funtsak emateko ardura dutenak. Hasiera-
hasieratik, laguntzak nekazari aktiboei 
zuzentzen saiatu gara, ingurumenari eta 
iraunkortasunari garrantzi handia emanez, 
greening izeneko ordainketa espezifikoaren 
bitartez.

2017az geroztik, EBk, estatu kideek eta 
Autonomia Erkidegoek, 2020tik aurrerako 
NPBren etorkizunari buruz eztabaidatu dute, 
Estatu kide mailako Plan Estrategikoak 
gauzatuz, eta ingurumena zaintzeari eta 
klima-aldaketari garrantzi handia emanez, 
Europako Itun Berdearekin (EBko ekonomia 
jasangarria izatea lortzeko Europako Batzor-
dearen ibilbide-orria) bat etorriz.

2020ko udan, EBk NPBren aldi iragankor 
bat onartu zuen datozen bi urteetarako 
(2021-2022), 2023-2027 aldirako ezarriko 
den esparru berrira arte.

Hala ere, EBk, nekazaritza-funts gutxiago di-
tuen 2021-2027 NPBrako finantza-esparrua 
adostu du. UAGA, COAGen bidez, EBko Urte 
Anitzeko Finantza Esparruak (UAFE-MFP) 
jasotzen dituen funtsen murrizketaren 
aurka agertu da. Murrizketa horrek NPBrako 
aurrekontua % 10-12 artean murriztea 
dakar, Pakete Berdearen barruan eskakizun 
berriak dituen egoera batean, eta horrek 
kostu handiagoak ekarriko dizkie nekazariei 
eta abeltzainei.

Gaur egun, NPBren Estatu mailako Plan 
Estrategikoa definitzeko prozesuan dago, 
eta 3 eremutan dago egituratuta: ekonomian, 
ingurumenean, landa- eta gizarte-arloetan, 
sektorean berrikuntza lehenesteaz gain.

NEKAZARITZAPOLITIKA

2023tik aurrera, eko-eskemak izango dira 
NPBren berritasunetako bat. Laguntza horiek 
borondatezkoak izango dira klimaren eta 
ingurumenaren aldeko neurri gehigarriak 
hartzen dituzten ustiategientzat, eta zuzene-
ko laguntzen % 30era ere heldu daitezke.

UAGAk era aktiboan hartzen du parte, 
besteak beste Nekazaritza Ministerioak 
ordainketa-eskubideak ezabatzeko egin-
dako proposamena baztertu duen COAGen 
Lantaldean.

Gainera, hainbat agerraldi egin ditugu Batzar 
Nagusietan, eta Eusko Jaurlaritzaren eta 
AFAren Lantaldean parte hartu dugu. Ber-
tan, hainbat proposamen aurkeztu ditugu, 
gure ustiategien lana eta ahalegina aitort-
zeko, benetako nekazariaren definizio argia 
egon dadin, sektoreko benetako profesionalei 
lehentasuna emanez, laguntzen, baldint-
zapekotasun indartuaren eta eko-eskemen 
esparruetan proposamenak eginez.
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NEKAZARITZAPOLITIKA 

LANDA-GARAPENEKO PROGRAMA
LGP Euskadi 2015-2020, 2022ra 
arteko aldi iragankorrarekin

Landa Garapenerako Programa (LGP), NP-
Bren bigarren zutabea, Europar Batasuneko 
landa-eremuei ekonomia-, ingurumen- eta 
gizarte-erronketan laguntzeko sortu da.

Politikaren ikuspegitik NPB baino malgua-
goa da, eta eskualdeetako agintariei, kasu 
honetan Eusko Jaurlaritzari, aukera ematen 
die landa-garapenerako programa propioa 
formulatzeko, zazpi urterako, Europako 
neurrietan oinarrituta.

EBk osorik finantzatzen duen lehen zutabean 
ez bezala, LGPak EBko eta eskualdeetako 
edo estatuetako funtsekin finantzatzen dira.

Euskal Autonomia Erkidegoko LGPa 
2015ean onartu zuen era formalean Euro-
pako Batzordeak, eta sei aldiz aldatu da. 
Aldi horretan, hainbat aldaketa-proposamen 
aurkeztu ditu UAGAk, eta onartu egin dira.

Eragin zuzena du gure lurraldeko ustiate-
gietan, batez ere nekazaritza-sektorearen 
lehiakortasuna hobetzean oinarritzen baita, 
gazteak sektorean sartzen eta ustiategiak 
modernizatzen lagunduz (Laguntza Plana).

Gainera, nekazaritzarekin eta abeltzaint-
zarekin erlazionatutako ekosistemen 
kontserbazioa eta hobekuntza kontuan 
hartzen duten ekoizpenak babesten ditu. 
UAGAk eskatutako eta aldi horretan abian 
jarritako ekimenen artean, laboreak di-
bertsifikatzeko nekazaritza-ingurumeneko 
laguntzan beste konpromiso gehigarri bat 
sartzea dago, eta baita nekazaritza ekolo-
gikoaren kasuan errotazioa erabiltzean la-
bore “garbitzaile” bat tartekatzeak dakarren 
errenta-galeragatik berariazko laguntza bat 
proposatzea ere.

UAGAk 2015-2020 aldirako Euskadiko 
LGParen Jarraipen Batzordearen bileretan 
parte hartu du, hurrengo LGPrako sektorea 
hobetzeko proposamenak gehituz.

LGP Euskadi 2015-2020 programaren be-
tearazpena % 79koa izan da, eta Araban % 
85ekoa. Izan ere, Arabako betearazpen-mai-
la Estatuko eta Europar Batasuneko batez 
bestekoa baino handiagoa da.

2020an, 2 urteko aldi iragankor bat ezarri 
da hurrengo LGPra arte, eta horrek laguntza 
horien jarraipena 2021erako eta 2022rako 
bermatzen du, 2015-2020 epealdiko baldint-
za berberetan.
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NEKAZARITZAPOLITIKA 

Elikadura-katearen Legea. Bidezko 
prezioak sektorearentzat

Elikadura-kateari buruzko 2013ko Legeak 
debekatu egiten ditu merkataritza-jardunbi-
de desleialak, eta hauek dira bere helburu 
nagusiak:

•	elikadura-katea	osatzen	duten	katebegi	
guztien arteko oreka hobetzea

•	nekazaritza-	eta	abeltzaintza-ekoizleen	
negoziaziorako ahalmena sustatzea

•	elikadura-katean	sortzen	den	balioaren	
banaketa bidezkoa, eta

•	nekazaritzako	elikagaien	jardueraren	etor-
kizuna bermatzea.

Hainbat urtez funtzionatzen egon ondoren, 
prezioak balio-katearen amaieran ezartzen 
dira oraindik ere, hau da, kontsumitzailetik 
ekoizlearengana, eta, beraz, kasu asko-
tan, ekoizleari ordaindutako prezioa ez da 
ekoizpen-kostuetara ere iristen.

Egoera hori izan zen, besteak beste, nekaza-
ritzako eta abeltzaintzako sektorea 2019aren 
amaieratik 2020ko martxora arte estatu 
osoan egin ziren mobilizazio orokorretara 
eraman zuena, eta azken mobilizazioa UA-
GAk martxoan, pandemia baino lehen, egin 
zuena izan zen.

2020ko otsailean, mobilizazio horien ondo-
rioz, Gobernuak premiazko izaeraz aldatu 
zuen Legea, urte askoan jardunbide dese-
gokien ondoren elikadura-kateari galdutako 
oreka itzultzeko.

Gaur egun, legea lege-proiektu fasean dago, 
parlamentuan izapidetzeko, nekazaritzako 
elikagaien sektoreko merkataritza-jardunbi-
de desleialei buruzko Europako zuzentaraua 
Espainiako zuzenbidean sartzeko, katea 
orekatzeko eta prezioen ezarpenean garden-
tasuna sustatzeko.

Proiektuak, 2020ko otsaileko 5/2020 Lege 
Dekretuaren bidez onartu ziren eta indarrean 
dauden asmo handiko hainbat neurri jasot-
zen ditu, ekoizpen-kostuen gainetik prezio 
itundu bat finkatzeari, katean balioa suntsit-
zeko debekuari edo produktuak hutsaltzeko 
edo erreklamatzeko jardunbide jakin batzuk 
debekatzeari dagokionez, eta hori oso positi-
botzat jotzen da.

AICAren, Informazio eta Kontrolerako Agen-
tziaren, aurrekontua % 30 handiagoa izango 
da, eta ikuskapen-baliabideak handitzeko eta 
sektore guztietara helarazteko erabiliko da.

UAGAk, COAGen bitartez, era aktiboan jarrait-
zen du lege-proiektu horren izapidea, gure 
ekoizpenen balioa aitortzeko hobekuntza-
proposamenak aurkeztuz.
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URTARRILA

UAGAren elkarretaratzea Espainiako Go-
bernuak EAEn duen ordezkaritzan, nekaza-
ritzaren eta abeltzaintzaren etorkizunaren 
alde, beste OPA batzuekin (ASAJA, COAG, 
UPA) batera, 100 nekazari eta abeltzain 
baino gehiagoren parte hartzearekin.
 

UAGAk Arabako Haranen ureztapena 
geldiarazteari buruzko informazioa eskatu 
zion AFAri.

JARDUERASINDIKALA
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OTSAILA

UAGAko presidenteak bilera egin zuen 
Espainiako Gobernuak EAEn duen ordezka-
riarekin, sektorearentzat berebiziko garran-
tzia duten gaiak jorratzeko, ardoari ezarritako 
muga-zergak, Gobernuaren organigraman 
Landa Garapenak nekazaritza- eta abeltzaint-
za-sektoreari lotuta jarraitzearen garrantzia, 
AHTren trazaduran nekazaritzako lurzoruari 
eta herriei ahalik eta kalte txikiena eragitea, 
eta ureztaketek nekazaritza-sektorearentzat 
duten garrantzia, besteak beste,  Arabako Ha-
ranen ureztapenarekin jarraitzea eskatuz.
 

UAGAk EZEZKO botoa eman zion otsoa 
espezie mehatxatuen euskal katalogoan 
(CVEA) sartzeari NATURZAINTZAn, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Natura Babesteko 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren 
Aholku Batzordean. Horri buruzko prentsa-
oharra argitaratu genuen.
 

UAGAren eta Ureztatzaileen Tumecillo 
Komunitatearen prentsa-oharra, Arabako 
Haranak Ureztatzearen beharra eskatze-
ko, nekazaritza-sektorearen eta inguruko 
herrien etorkizuna bermatzeko. ACUAESek 
obrak geldiarazteari dagokionez, adminis-
trazioek beren jarrera erakustea eskatu 
genuen. 

MARTXOA

UAGAren manifestazioa nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren etorkizunaren alde, COA-
Gek Estatu osoan deitutako manifestazioekin 
lankidetzan
 

UAGAk, Covid-19ak eragindako egoera az-
tertzeko Arabako Foru Aldundiak deitutako 
bileran parte hartu zuen, sortutako ara-
zoak identifikatzeko eta soluzioak bilatzeko 
Arabako udalekin eta sektore ekonomiko 
desberdinetako beste eragile batzuekin 
lankidetzan.
 

UAGAk bat egin zuen Greenpeacek landa-
eremuari eta elikagai-ekoizleei osasun-kri-
si honetan laguntzeko martxan jarri duen 
kanpainarekin.
 

Munduko Landagunearen Batzar Nagusian 
eta Zuzendaritza Batzordean hartu genuen 
parte

EKAINA

UAGAk bat egin zuen Abiadura Handiko 
Trenaren obrak eta proiektuak geldiarazte-
ko eta dirua egungo premiazko beharretara 
bideratzeko eskatzen duen “Orain Ardura – 
Orain Erantzukizuna” manifestuarekin.
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UZTAILA-IRAILA

Sasoikako langileak kontratatzeko pro-
zedurak Covid-19ak sortutako osasun-
egoerara egokitu genituen, mahats-bilketa 
segurua bermatzeko, eta bilera ugari egin 
genituen Eusko Jaurlaritzarekin eta inplika-
tutako beste eragile batzuekin.

JARDUERASINDIKALA 

UZTAILA

UAGA eta Ureztatzaileen Tumecillo Ko-
munitatea Batzar Nagusietara joan ziren 
Arabako Haranen ureztatzearen egoeraren 
berri emateko

IRAILA

UAGAk bat egin zuen COAG, ASAJA eta 
UPAk, 2020ko kanpainan mahatsarentzat 
bidezko prezioak eskatzeko kaleratu zuen 
komunikatuarekin.
 

Agerraldia Batzar Nagusietan, Arabako eta 
Trebiñuko nekazaritzaren sektorean Covid-
19aren pandemiaren ondorioak azaltzeko 
eta NPB berriaren erreformari buruzko gure 
proposamenak helarazteko.
 

UAGAk NPB berriari buruzko COAGen lan-
talde teknikoan hartu zuen parte.
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URRIA

UAGAk babestu egin zuen 2026. urtea La-
rreen eta Artzaintzaren Nazioarteko Urtea 
izateko ekimena

JARDUERASINDIKALA

ABENDUA

Agerraldia Batzar Nagusietan abeltzaintza 
estentsiboa defendatzeko, otsoa babesteko 
asmoen aurrean
 

Agerraldia Batzar Nagusietako Nekazaritza 
Batzordean, Arabako abeltzaintza defendat-
zeko eta minden aplikazioan eta simau-
rrak biltegiratzean eragina duen Ministe-
rioaren Errege Dekretuaren proposamena 
gaitzesteko.

 

EROSKIrekin bilera, labore alternatiboen 
(barazkiak, fruitu lehorrak, etab.) ekoizpena 
bultzatzeko eta tokiko 0 km-ko produktuaren 
salmenta eta kontsumoa bultzatzeko 2019an 
sinatutako hitzarmena baloratzeko.

 

NPB berriaren eko-eskemei buruzko COA-
Gen bileran hartu genuen parte.

 

2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Gara-
penerako Programaren Jarraipen Batzor-
dean parte hartu genuen. Bertan, laborantza 
estentsiboetan fitosanitarioak murrizteko 
MENOSFITOS berrikuntza-proiektua aurkeztu 
genuen. UAGAk gidatutako eta NEIKERrekin 
lankidetzan egindako proiektua da.

AZAROA

Gobernuak azukre-sektorearen aurka har-
tutako azken neurrien aurkako adierazpena 
sinatu genuen COAGen bidez.
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Zaila izan zen 2019-2020 
kanpaina, udazkeneko etengabeko eurien 
eraginez; zaildu egin zuten laborantzen 
hastapena, eta hilabete beranduago itxi 
zen azkenean kanpaina, 2020ko urtarrilean 
amaitu zena Mirandako lantegia itxi zenean, 
baina oraindik entregatzeke zeuden 23 he-
ktarearekin; azkenean, 2020ko otsailean, La 
Bañezara eraman ziren hektarea horiek.

Batez besteko ekoizpen tipoa, 101 tona 
hektareako, aurreko urtean baino askoz 
handiagoa izan zen (99,88 tn/ha).

Erremolatxa

NEKAZARITZAKANPAINAK

KANPAINEN DATUAK   2019-2020 2020-2021 

   UAGA MIRANDA UAGA MIRANDA 

ustiategi kopurua  Kop 93  72  

kontratatutako azalera ha 1.074  824 2.300 

entregatutako kopurua      

 tona likidoak t 101.291 283.566 73.766 202.409 

 % Miranda % % 35,7   % 36,4  

 tonak (tipoa) t 108.354 262.608 81.888 223.207 

 % s/Miranda % % 41,3  % 36,7   

errendimendua       

 likidoa t/ha 94 91,93 89,6 88,0 

 tipoa t/ha 101 99,20 99,4 97,0 

deskontua  % 15,85 15,42 14,3 14,27 

polaritatea  º 17,31 17,03 17,43 17,34 

Azkar garatu da 2020-2021 
kanpaina, hastapenari eta entregei 
dagokienez; 2020ko abenduan amaitu zen, 
45 eguneko kanpainaren ondoren. Aberasta-
sunaren arabera ordaintzeko sisteman oina-
rritutako laborategian zailtasun batzuk izan 
ziren Azucarerak nekazaritza-erakundeek 
kontratatutako harrera-lantaldeen lanari 
oztopoak jarri zizkielako. 

Batez besteko ekoizpen tipoa –99,4 tn/ha– 
aurreko kanpainakoa baino pixka bat hobea 
izan da.



11| UAGA 2020ko Jarduera | www.uaga.eus | 

2019-2020 KANPAINA

Azucarerak bere kabuz hautsi zuen 
Lanbide Arteko Esparru Akordioa, haren 
indarraldiaren azkeneko urtean.

Hektareako 26 €-ko prezio finkoa inposatu 
zuen, gehi osagarri aldakor bat, azukrea-
ren Europako merkatuko batez besteko 
prezioaren araberakoa, azukre tonako 400 
€-tik aurrera.

UAGAko Erremolatxa-sektoreko Batzordeak 
hainbat batzar egin zituen Azucarerarekin, 
kostu-prezioaren gainetiko prezio bat nego-
ziatzeko, baina ez zen adostasunik lortu.

Administrazioekin ere jarri ginen harrema-
netan haien babesa eta industriaren aurrean 
bitartekaritza eskatzeko eta etorkizunari 
begira alternatibak, negozio-eredu berriak 
eta balio erantsi handiagoko azpiproduktuak 
eskuratzeko formulak bilatzeko.

KOBRATUTAKO PREZIOA
Tonako 26 €-ko (tipoa) finkatutako prezioa 
ordaindu zuen Azucarerak, gehi tona tipoko 
1,8 €-ko osagarria, nahiz eta azukrea ez zen 
iritsi tonako finkatutako 400 €-ko gutxieneko 
preziora europar merkatuan.

Sindikatu-jarduera

 COAGek, UAGAk eskatuta,  
 Azucareraren aurkako 
 arbitraje-demanda aurkeztu du 
 UPArekin batera; oraindik 
 ebatzi gabe dago

2019ko ekaina

 UAGAk elkarretaratzea egin du 
 Azucareran, Lanbide Arteko 
 Esparru-akordioa bete dezala  
 eskatzeko

2018ko abendua

 UAGAk, COAGen bitartez, 
 azukre-sektorea defendatzeko,  
 azukrearen kontsumo 
 arduratsuaren aldeko eta 2021eko  
 Aurrekontuan aurreikusten diren 
 jakien eta edarien gaineko zerga-
 igoeren (BEZ, % 21) kontrako 
 Manifestua sinatu du.

2020ko azaroa

!!
!

NEKAZARITZAKANPAINAK
Erremolatxa

2020-2021 KANPAINA 

Lanbide Arteko Esparru-akordiorik gabeko 
lehenengo erremolatxa-kanpaina

Nekazaritza-erakundeen eta Azucareraren 
artean akordio berriaren negoziaziorik gabe 
jarraitzen dugu.

Azucarerak aurreko kanpainako prezio-
eskaintzari eusten dio, eta kontratua urte 
baterako edo birako egiteko aukera eskaint-
zen du; azkeneko kasu horretan, osagarri 
handiagoarekin.

UAGAko erremolatxa-sektorearen Batzordea 
euskal administrazioekin batzarrak egiten 
ari da, industriarekiko bitartekari-lanak egin 
ditzala eskatzeko, egoera zail honi irtenbidea 
bilatzeko helburuz. 
Sektoreari laguntzeko, minimi laguntzak 
eskaintzen ditu Arabako Foru Aldundiak.

KOBRATUTAKO PREZIOA 
Prezio finkoa ordaindu du Azucarerak, tona 
tipoko 26 €. 2021eko martxoan baloratuko 
da osagarria, Europako merkatuan azukreak 
duen batez besteko prezioaren arabera; ora-
ingoz, ez da iristen tonako 400 €-tara.

2021-2022 KANPAINA

UAGAk Azucarerarekin Lanbide Arteko 
Esparru-akordioa negoziatzen jarraitzen du, 
laborantzaren errentagarritasuna bermatuko 
duen akordio batera lehenbailehen iristeko 
helburuz. 

Administrazioekin ere harremanetan ja-
rraitzen dugu, sektorearen etorkizunerako 
biderik onenak eta laborantzari balio erantsi 
handiagoa emango dioten negozio-eredu 
berriak bilatzeko.

Eusko Jaurlaritzak beste bi urtez luzatu 
ditu nekazaritza- eta ingurumen-laguntzak. 
Bestalde, kanpaina honetarako minimi la-
guntzak luzatzea eskatu diogu Arabako Foru 
Aldundiari.
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NEKAZARITZAKANPAINAK

Zerealak
Kalitateari dagokionez emaitza onekin eta 
kopuruari dagokionez emaitza onargarriekin 
amaitu da zerealaren 2020ko uzta, baina ez 
dira lortu iazko errendimendu historikoak.

Hezeak eta tenperatura suabekoak izan dira 
negua eta udaberria, eta klimatologia horrek 
baldintzatu du zereal-eremu ezberdinen 
arteko ekoizpenaren aldea.

Oloari dagokionez, batez besteko errendi-
mendu onargarriak lortu dira, baina aurreko 
urteetakoak baino txikiagoak.

Garagarraren kasuan, udaberriko barieta-
teak nabarmendu dira, Arabako Lautadan 
batez ere; negukoek, berriz, espero zirenak 
baino errendimendu txikiagoak izan dituzte.

Gariaren uzta homogeneoa eta ona izan da 
eskualde guztietan.

Artoa 
UAGAko Artoaren Kolektiboak –14 nekazarit-
za-ustiategik eta 16 abeltzaintza-ustiategik 
osatzen dute aurten– 2020an erakutsi du 
kolektibo oso egonkorra eta malgua dela, 
unean uneko klima-egoeretara egokitzeko 
gai dena. 

Ereite-garaian, laborantzaren ernetze-zailta-
sunak eragin zituzten ekaitzek, baita hekta-
reako landare-galera ere lursail batzuetan 
eta, beste kasu batzuetan, atzeratu egin zen 
ereite-data. Udan euri gutxi egin izanak, gai-
nera, laborantzen landare-garapena 2019an 
baino txikiagoa izatea ekarri zuen. Eta uzta 
zaila izan da, irail amaieran eta urrian euri-
jasa handiak egin baitzituen, eta eurite haien 
eraginez, geldialdiak egin behar baitziren 
uztan, lursailetako lan-baldintzak onak izan 
zitezela lortzeko. 

4.025 tona entregatu da, % 29,60ko batez 
besteko materia lehorrarekin –iazkoaren 
antzerako balioa–, eta hektareako 46,1 
tonako batez besteko errendimenduarekin 
–2019koa baino nabarmen txikiagoa–; hala 
ere, errendimenduak oso heterogeneoak 
izan dira, laborantzaren hasierako garapen-
baldintzen eta daten arabera.

Patata
Hektareako 40.000 kiloko batez besteko 
ekoizpena izan du Araban patataren 2020ko 
kanpainak, eta oso ona izan da bildutako 
produktuaren kalitateari dagokionez.

UAGAren sasoikako langileen zerbitzua 
eskaintzeko, eta COVID-19ak eragindako 
osasun-krisia dela eta, egokitu egin ditugu 
prozedurak, uzta segurua izan zedin ber-
matzeko; 20 nekazaritza-ustiategik eskatu 
dute zerbitzua, eta uzta-sasoiko 126 langilek 
jardun dute.  

Aurten, osasun-egoera zela eta, ez dugu era-
bili Aguraingo ostatua; batez ere probintzian 
bizilekua duten pertsonak kontratatu ditugu.

 ARTOAREN KANPAINAK 2020 2019 2018  

 nekazaritza-ustiategiak 14 11 13 

 abeltzaintza-ustiategiak 16 16 18 

 abeltzaintza-ustiategiak 6 5 7 

 uztatutako azalera (ha) 86,87 69,90 90,00 

 entregatutako arto tonak 4.025 3.911 4.285 

 batez besteko errendimendu produktiboa (t/ha) 46,33 55,95 47,61 

 entregatutako materia lehor tonak 1.191 1.138 1.255 

 batez besteko materia lehor edukia (%) 29,60% 29,10% 29,27% 
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2019ko eta 2020ko mahats-bilketa 
kanpainak

2019ko kanpainako ekoizpena 2018koa 
baino % 16 txikiagoa izan zen, neurri batean 
udaberriko izotzaren eta txingorraren ondo-
rioz, baina uzta kalitate handikoa izan zen eta 
lasai asko bildu zen klimatologia onari esker.

2020ko kanpaina eguraldiaren ikuspegitik 
konplikatua izan da, uzta txarra aurreikustea 
eragiten zuten mildiu afekzio handiekin, au-
rreikusitakoa baino emaitza hobeekin amaitu 
den arren, iaz baino % 11 produkzio han-
diagoarekin eta, oro har, fruituaren kalitate-
parametro optimoekin.

Gainera, Covid-19ak eragindako pandemia-
ren ondoriozko osasun-egoera zailari aurre 
egiteko, uztak iraun bitartean aparteko 
neurriak hartzea eskatu zaie ekoizleei, eta 
horrek sasoikako langileen kontratazioa 
zaildu du.

Nekazaritza Ministerioak mahatsa 
eta ardoa salerosteko 2020-
2021 mahats-bilketa kanpainako 
kontratu homologatuak argitaratu 
ditu

Ereduzko kontratuak nekazaritza-elikadura-
ren eremuan zabaldutako jardunbideak dira, 
eta, gaur egun, indarrean dauden kontratu 
homologatuak dituzte.

Mahatsaren eta ardoaren salerosketako 
ereduzko kontratuak borondatezkoak dira, 
baina nahitaez erregistratu behar dira, 
haien kontrol-, jarraipen- eta zaintza-klau-
sulek ondorioak izan ditzaten. Aldeak ados 
jartzen ez badira, OIVEko (Ardoaren Lanbide 
Arteko Erakundea) Kontratuen Jarraipen Bat-
zordeak balioztatuko ditu.

Mahatsaren zein ardoaren tipologia eta 
jatorri guztietan erabil daitezke (JDB/AG-
Brekin edo gabe). Gainera, ardoaren kasuan, 
transakzio puntualetan edo etengabeko 
hornidura-kontratuetan erabil daitezke, eta, 
beraz, ekoizpenei eta merkatuei egonkorta-
sun handiagoa ematen zaie.

Kontratuek, kalitate-irizpideak askatasunez 
ezartzeko aukera ematen diete aldeei, inda-
rrean dagoen legeriarekin bat etorri behar 
duten prezioak finkatzeko. 

Mahats-bilketa
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UAGAren Sasoikako Lan programa

UAGAren sasoikako lan programak 20 urte 
daramatza martxan, eta nekazaritzako 
ustiategiei sasoikako langile profesionalen 
kontratazioa errazteko eta pertsona horien 
lana duintzeko sortu da, ostatu duina 
eta bidezko soldata bermatuz. Gainera, 
azpikontratazioa eta mafiak saihesten 
laguntzen du, eta herrietan bizikidetza ona 
sustatzen du.

UAGAren urteko programa bakoitza Eus-
ko Jaurlaritzaren lau urteko plan baten 
barruan dago, azkena, Sasoikako Lanaren 
Arretarako 2017-2020 IV. Plan Integrala. 
Plan horren jarduera-ildoak hiru multzotan 
egituratzen dira:

•	 Kontratazio-baldintzak	hobetzea
•	 Ostatuak	hobetzea
•	 Sasoikako	langileei	lotutako	adingabeent-

zako arreta

NEKAZARITZAKANPAINAK
Sasoikako lana

UAGAren erronketako bat zerbitzua eskat-
zen duten nekazaritzako ustiategiei eta 
kontratatzen ditugun sasoikako langileei 
zerbitzu eta arreta onena ematea da.

Doako telefono bat dugu zerbitzua hobeto 
ezagutzeko, batez ere sasoikako langileei 
zuzenduta, eta informazio-txartel bat 
ematen diegu, gaztelaniaz eta arabieraz, 
programaren oinarrizkoa ezagutu dezaten.

Enplegurako prestakuntza bultzatzeko 
asmoz, eta Covid-19ak eragindako 
2020ko egoera berezi honetan, HAZIrekin 
lankidetzan aritu gara prestakuntza-
jarduerak gauzatzen, hainbat hizkuntzatan 
egindako bideoen bitartez.

Bestalde, egun dauden ostatuak etengabe 
hobetzen direla zaintzen dugu, eta Eusko 
Jaurlaritzaren Ostatuen Erregistroan 
ostatu berriak sartzea ere bultzatzen 
dugu, nekazaritza-ustiategiei aholkuak 

*) sektorearen 
beste behar batzuk 
barne hartzen ditu: 
inausketa, udaberriko 
kimatzea, biloak 
kentzea, mahastiak 
soiltzea eta hostoak 
kentzea, olibak eta pi-
perrak biltzea, harriak 
kentzea, etab. 

  MAHATS-BILKETA PATATA GUZTIRA (*)

   2019 2020 2019 2020 2019 2020

artatutako nekazaritza-ustiategi kopurua 146 112 22 20 420 342

  kontratatutako pertsona kopurua 603 415 180 126 1.407 1.116

  kuadrilla kopurua 67 77 20 22 166 212

  kontratu kopurua 1.496 781 205 151 3.044 1.693

  lan egindako egun kopurua    5.994 4.883 1.095 865 23.691 17.914 

SASOIKAKO LANGILEEN KONTRATAZIOA

emanez eta horretarako dauden laguntzei 
buruzko informazioa bideratuz. 2019an eta 
2020an, proiektuak dituen ostatu guztiak 
berrikusi ditugu, hobetu beharreko eremuak 
hautemanez eta horiek gauzatzearen 
jarraipena eginez.



15| UAGA 2020ko Jarduera | www.uaga.eus | 

NEKAZARITZAKANPAINAK
Sasoikako lana

Sasoikako lana Covid-19ak 
eragindako pandemian

2020ko mahats-bilketa kanpainan 
sasoikako langileen kontratazioa oso 
konplexua izan da, Covid-19ak eragindako 
osasun-egoeraren ondorioz, UAGAren ohiko 
prozedurak aldatu behar izan baitira.

Prozedurak nekazaritzako ustiategiei 
eta sasoikako langileei arreta emateko 
eskakizun berrietara egokitu dira, 
betiere bien eta, oro har, herritar guztien 
segurtasuna bermatzea lehentasunezko 
betekizuntzat hartuta, bilketa-lanak 
geldiarazi gabe eta ustiategiei beharrezko 
eskulan kualifikatua bermatuz.

Eusko Jaurlaritzak hasieratik sortu zuen 
Sasoikako lanaren mahaia Covid19ak 
eragindako egoeran. Sasoikako langileen 
kontratazioan inplikatutako eragile guztiek 
hartu dugu parte mahai horretan: Osakidet-
zak, Osalanek, Arabako Aldundiak, sektoreko 
beste elkarte batzuek eta UAGAk. Emaitza 
arrakastatsua izan da.

Besteak beste, sasoikako langileen 
kolektiboan aurretiazko PCR probak egitea 
orokortu genuen, eta langile horien % 25 
konfinatuta egon zen. Era berean, dedikazio 
berezia izan dugu ostatuen osasun-
kontrolera, lan-ezintasunen administrazio-
kudeaketara eta ordezko sasoikako langile 
gehiagoren bilketara bideratuta, nekazarien 
eskaerei premiaz erantzun ahal izateko, 
Covid-19aren ondorioz mahats-bilketan 
eskulanik gabe geratu baitira. Horretarako, 
Lezako ostatua erabili dugu. Bertan ordezko 
sasoikako hainbat langile zeuden.

Testuinguru horretan, UAGAren jarduera 
inoiz baino handiagoa izan bada ere, 
zerbitzuaren eskaria % 25 murriztu da, 
nekazaritza-ustiategi batzuek mahats-bilketa 
beraiek egitea erabaki zutelako, osasun-
segurtasun handiagoa bermatzeko.
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ABELTZAINTZAKOSEKTOREAK
Abeltzaintzaren, esnearen, 
esnetarako behien, haragitarako 
behien eta esnetarako ardien 
sektoreetako batzarrak jarri ditugu 
martxan.

2019an eta 2020an, Abeltzaintzaren 
Batzorde Sektorialen taldeak eratu dira, 
sektore bakoitzeko ordezkariek, Batzorde 
Betearazleko ordezkariek eta UAGAko 
teknikariek osatuak, eta Covid-19aren 
pandemia baino lehen hainbat bilera egin 
dira.

Lantalde horien helburua sektore bakoitzari 
dagozkion intereseko gaietarako lan- eta 
komunikazio-tresna bat ematea da, eta aldi-
zka bildu ahal izango dira, sektore bakoit-
zaren beharren arabera, hiruhilean behin 
gutxienez.
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ABELTZAINTZAKOSEKTOREAK

UAGAk erabat arbuiatzen du 
otsoaren babesa, abeltzaintza 
estentsiboarekin bateraezina 
baita, kalte larria eragiten diolako 
abeltzaintzaren sektoreari.

Espezie Mehatxatuen Euskadiko Katalo-
goan otsoa sartzeari buruzko etengabeko 
eztabaidari dagokionez, UAGAk beti defen-
datu du otsoa bertan sartzearen aurkako 
jarrera irmoa.

2019an eta 2020an zehar, jarrera hori 
defendatu dugu Eusko Jaurlaritzako Nekaza-
ritza Sailarekin eta Aldundiarekin egindako 
hainbat bileratan, eta baita Naturgintzan, 
Euskal Autonomia Erkidegoko Natura 
Babesteko Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
Sailaren Aholku Batzordean, ere. Bertan, hiru 
Aldundiek, EAEko udalak ordezkatzen dituen 
EUDELek, Eusko Jaurlaritzak (Nekazaritza 
Saila eta Ingurumen Saila), nekazaritzako 
sindikatuek eta beste eragile batzuek parte 
hartu zuten, eta kontrako 9 botorekin eta 
aldeko 6rekin, otsoa ez sartzea erabaki zen.

Hala ere, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
Sailak aurrera egiteko alde bakarreko eraba-
kia hartu zuen, otsoa CVEAn sartzeko, Aholku 
Batzordeko kideei bere erabakiaren berri 
eman gabe, eta horren aurrean erabateko 
gaitzespena adierazi genuen. 

Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen 
Estatuko Batzordeak otsoa estatuan babeste-

ko 2021eko otsailean egin zuen proposame-
naren aurrean, UAGAtik gure desadostasuna 
azaltzen jarraitzen dugu. 

Abeltzaintza estentsiboa ekoizpen jasanga-
rriko eredua da, eta abeltzaintza-sektorearen 
lanari esker mendeetan iraun duten mendiko 
biodibertsitatea eta ekosistema babesten 
ditu. Abeltzaintza estentsiboak basoen 
sastrakatzea prebenitzen du eta landa-
ingurunean jarduera ekonomikoa sortzea 
ahalbidetzen du, gure herrien despopulazioa 
saihesten lagunduz. 

UAGAk abeltzaintza estentsiboa eta mendiko 
paisaiaren kontserbazio-balioak defendat-
zen jarraituko du, baita arraza autoktonoen 
kontserbazioa, kalitatezko elikagaien ekoiz-
pena eta landa inguruetako biztanleriaren 
ekonomiari eustea ere, herrien despopula-
zioa saihesten laguntzen baitu.
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ABELTZAINTZAKOSEKTOREAK

UAGAk Euskal Autonomia 
Erkidegoko kalitatezko gazta-sorta 
dibertsifikatzeko GAZTABERRI 
proiektua berrikusteko eskatu du

2019an, Eusko Jaurlaritzak Euskal Auto-
nomia Erkidegoan kalitatezko gazta-sorta 
dibertsifikatzeko Gaztaberri proiektua jarri 
zuen abian, ardi-, behi- eta ahuntz-esnea-
rekin egindako sei gazta-barietate berrirekin.

UAGAk proiektuan ezarriko ziren kalitate-
eskakizunei buruzko informazioa eskatu 
zuen, ez baitzekiten zeintzuk izango ziren, 
ez baitzitzaion aurretiazko eztabaidara deitu.

Eusko Jaurlaritzak onartu ondoren baino 
ez genuen eskuratu proiektuaren doku-
mentazioa. Informazioa aztertu eta UAGAko 
Esnearen eta Esnetarako Ardien Sektoree-
tako Batzarrei dei egin genien, proiektuak 
sektorean duen eragina eztabaidatzeko.

Oro har, ondorioztatu behar dugu ona izan 
daitekeela kalitatezko gazta-aukera be-
rriak izatea, merkatuko aukerak zabalduz, 
ardi latxaren esnea erabiltzen duten gaztei 
dagokienez izan ezik. Latxa ardi-esnearen 
ekoizleak proiektuarekin ados ez daudela 
adierazi dute, euren sektorearentzat inolako 
abantailarik ez duela iritzita.

UAGAtik, ildo sindikaletan ezartzen den 
bezala, produktuen kalitate-labelak babes-
ten ditugu, oro har. Hala ere, beharrezkot-
zat jotzen dugu proiektua egokitzea, eta 
Eusko Jaurlaritzari eta HAZIri proiektu hori 
berrikusteko eskatu diegu, esnearen % 
100 Euskadiko ustiategietatik datorrela 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko esne-
ustiategi guztiek lekua izango dutela 
ziurtatzeko.

UAGAk babestu egin du 2026. 
urtea Larreen eta Artzaintzaren 
Nazioarteko Urtea izateko ekimena

UAGAk artzaintzako abeltzaintza-sistema 
eta artzaintza-lurraldeak defendatzen 
ditu, eta sistema horiek aktibo, osasuntsu, 
iraunkor eta produktibo dituzten pertsonak 
laguntzen ditu.

Bat gatoz abeltzaintza estentsiboak eta art-
zaintzak gure herrialdeko ekonomiarentzat, 
kulturarentzat, ondarearentzat eta paisaient-
zat duten garrantzia aitortzeko orduan.
Horregatik, babestu egiten dugu 2026. 
urtean larreen eta artzaintzaren Nazioarte-
ko Urtea ospatzeko proposamena, FAOren 
(Elikadurarako eta Nekazaritzarako Nazio 
Batuen Erakundea) Nekazaritza Batzordeak 
Nazio Batuei eskatuko dion bezala.
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ABELTZAINTZAKOSEKTOREAK

UAGAk, legez kanpoko lehia dela 
eta 2000-2013 aldian isunak 
jaso zituzten esne-industrien 
aurrean banakako erreklamazioak 
egiteko aukera dagoela jakinarazi 
die esnetarako behi-azienden 
ustiategiei.

2015ean, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde 
Nazionalak (MLBN-CNMC) 2000. eta 2013. 
urteen artean Espainian jarduten zuten 
esne-industria nagusien artean kartel bat 
zegoela adierazten zuen Ebazpena argita-
ratu zuen, behi-esne gordinaren merkatua 
banatu eta prezioak abeltzaintzako ustiate-
gien kalterako ezarri zirelako.

2019an, MLBN-CNMCk zehapena berretsi 
zuen, eta 2000. eta 2013. urteen artean behi-
esnea entregatu zuten ustiategiek banakako 
erreklamazioak egiteko aukera era forma-
lean ireki zuen, esnearengatik ordaindutako 
prezioaren eta une horretan ordaindu behar 
zen merkatuko benetako prezioaren arteko 
aldeagatik.

UAGAk erreklamazio horien kudeaketa 
erraztu du, banakako erreklamazioak COA-
Gek proposatutako abokatu-bulegoaren bi-
dez izapidetzeko aukerari buruz informatuz.

UAGAk Batzar Nagusietan 
agerraldia egin du Arabako 
abeltzaintza defendatzeko ongarri 
organikoei eragiten dieten araudi 
berrien aurrean

Arabako abeltzaintza defendatzen dugu eta 
mindak aplikatzeko eta simaurrak biltegirat-
zeko eskakizun burokratiko berriak jasotzen 
dituen Nekazaritza Ministerioaren Dekretua-
ren proposamena gaitzesten dugu.

Oztopo gehiago dira Arabako, eremu 
menditsuetako eta, oro har, Kantauri isurialde 
osoko abeltzaintzako familia-ustiategiak  
garatzeko, batez ere familia-ustiategi txikiei 
egiten baitiete kalte, mendi inguruetako 
ekoizpen-eremuetan makro-ustiategi 
deslokalizatuak agertzea sustatuz.

Landa-eremuetako biztanleek ingurumena 
eta kultura-ondarea kontserbatzeko eragile 
gisa duten garrantzia azpimarratu genuen 
bereziki.
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LUPULU-LABORANTZA/
Euskadiko garagardoaren 
balio-katea aktibatzeko

 ZABALKUNDEA

2018ko uztaila, Berantevilla. 
Pilotu proba egiten ari den lursailera bisita

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.

 HELBURUAK

Jatorria Euskadin duten osagaidun euskal 
garagardo berezitua egitea.

 PROZESUA

Sei lupulu barietate ezberdinetako 300 
landarerekin egin dira saiakuntzak –Cas-
cade, Perle, Nugget, Magnun, Spalt eta 
Saaz–, Berantevillan (Araba) dagoen 1.200 
metro koadroko lursail batean.
Hiru uzta jaso dira, 2018an, 2019an eta 
2020an, baina oraindik ez da erabateko 
ekoizpena lortu, laborea fase goiztiarretan 
dagoelako. 
2018ko uztan, Nugget, Perle eta Cascade 
barietateak izan ziren emankorrenak. Ka-
litateari dagokionez, Nugget eta Magnum 
barietateek lortu zuten alfa azidotasun 
baliorik altuenak. 
2019ko uzta izan zen landaketa egin 
ondorengo bigarren urte produktiboa, eta 
Nugget barietatea izan zen emankorrena. 
Kalitateari dagokionez, Nugget eta Mag-
num barietateek lortu zuten alfa azidota-
sun baliorik altuenak.
2020ko kanpaina, hirugarren urte pro-
duktiboa, kanpaina konplikatua izan da 
eguraldiari eta osasun arloari dagokionez; 
askotan esku hartu behar izan da landa-
rearen landaredian, eta galerak egon dira 
ekoizpenean eta kalitatean. Cascade ba-
rietatea izan da emankorrena; kalitateari 
dagokionez, Magnum izan da alfa azidota-
sun baliorik handienak lortu dituena.

10 urtez jarraituko du saiakuntzak. Labore 
iraunkorra denez, beharrezkoa da barie-
tateen ebaluazioa egiten jarraitzea, haien 
jokaera aztertzeko.

  2018 2019 2020

barietatea  ekoizpena kalitatea  ekoizpena kalitatea ekoizpena kalitatea

  (kg/ ha) (alfa azidotasuna %) (kg/ ha) (alfa azidotasuna %a) (kg/ ha) (alfa azidotasuna %)

NUGGET 917 12,4 2.919 14,1 647 6,4

PERLE 793 6,9 965 8,4 790 4,2

CASCADE 778 5,7 1.816 6,3 1.279 7,3

MAGNUM 315 10,4 1.573 12,6 637 9,3

SPALT 116 3,8 65 3,1 221 5,3

SAAZ 17 --- 5 3,8 82 4,7

LUPULU-UZTAREN EMAITZAK (lupulu-lore lehorraren datuak) 

Hasiera-eguna: 2016/09/01  

Amaiera-eguna:  2018/12/31 

Proiektuko bazkideak: Angel López de Torre, agricultor   

 EGE, Asociación de productores de  

 cerveza vascos 

Garagardogileak: Gar & Gar / Boga / La Salve 

 Olbea / Licorería Vasca Olañeta 

Zentro teknologikoa: AZTI / NEIKER 

Beste eragile batzuk: AGA / HAZI 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Aurrekontua: 190.459 € 

Diru-laguntza:   190.459 € 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza.  

 2016ko Lankidetza Programa 
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FID4 PHYT/
Mahastietan fitosanitarioak 
dosifikatzeko eskuliburua 
prestatzea

  ZABALKUNDEA

2019ko abenduan, Biasterin. 
VITITRANSFER jardunaldia
2020ko abendua. Online ikastaroa: 
Mahastietako izurriteen eta 
gaixotasunen kontrol biologikoa. 

ur-kontsumoan eta produktu kaltegarrien 
aurreko esposizioan.

Pitei dagokienez, frogatu da jito txikiko 
pitak erabiltzeak aurrezpen ekono-
mikoa dakarrela, eta arindu egiten duela 
ingurumen-inpaktua, estaldura-emaitza 
bideragarriak eskainiz, eta jitoan doazen 
fitosanitarioen aurrean erabiltzeak duen 
esposizioa murriztuz. 

Egindako proba pilotuek erakusten dute 
tratamenduaren unean dagoen landaredia-
ra doitutako dosiak erabiliz gero, kanpaina 
osoan fitosanitarioen % 22ko aurrezpena 
dakarrela, eta ez dagoela alde nabarmenik 
mahats-ekoizpenean, ezta Arabako Errio-
xako zonako gaixotasun-afektazioan ere.

Hasiera-eguna: 2017/10/01 

Amaiera-eguna:  2019/12/31 

Proiektuko bazkideak: AGA  

 UAGA 

 ABRA  

 Iñigo Franco, mahastizaina 

 José Antonio Ugarte, mahastizaina 

 Casa Primicia upategiak 

 Loli Casado upategiak 

 Gorka Izagirre upategia 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: ZERBINEK 

Proiektuaren aurrekontua: 153.522,62 € 

Diru-laguntza:  122.818 € 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza- 

 2017ko Lankidetza Programa 

 HELBURUAK

Mahastietarako berariazko fitosanitarioen 
dosifikazioa optimizatzea, lursail bakoit-
zean aplikatzerako unean han lehendik 
dagoen landaredia oinarritzat hartuta, eta 
dosifikazioa aplikatzeko erabiltzen den 
makineriaren ezaugarrien eta aplikat-
zerako momentuan dauden klima- eta 
laborantza-baldintzen arabera doituz.

 PROZESUA 

2018ko eta 2019ko kanpainetan, proba 
pilotuak egin dira proiektuan parte hartu 
duten mahastizainen eta upategien lursai-
letan. Entsegu horietan, eskuarki erabili ohi 
diren tratamenduen eta nagusiki lehendik 
dagoen landaredian eta aplikaziorako 
erabili beharreko ekipoan oinarritutako tra-
tamenduen eraginkortasuna alderatu dira.

Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko 
Nekazaritzako Mekanizazioko Unitateak 
garatutako DOSAVIÑA metodoa erabili 
da tratamenduetan hektarea bakoitzeko 
erabili beharreko ur litro kopurua kalku-
latzeko oinarritzat. Egiaztatu da metodo 
horrek autonomia-onura handiak ditue-
la tratamenduetan, eta eragina duela 
lan-ordu kopuruan, erregai-kontsumoan, 

Ingurumen-inpaktuaren ikuspuntutik, 
fitosanitarioen dosiak doituta inpaktu 
txikiagoa eragingo da gizakien osasunean 
eta ur gezaren kalitatean, gizakien toxiko-
tasun kantzerigenoen, ez-kantzerigenoen 
eta ur gezaren ekotoxizitateko adierazleek 
erakusten duten moduan.
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MENOSFITOS/
Laborantza estentsiboetan 
fitosanitarioak murriztea

Hasiera-eguna 2018/03/01 

Amaiera-eguna:  2019/12/31 

Proiektuko bazkideak: José M. Santamaría, nekazaria  

 Gregorio Torre, nekazaria 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Proiektuaren aurrekontua: 90.870,40 € 

Diru-laguntza:   81.783,00 € 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza-  

 2017ko Lankidetza Programa 

 HELBURUAK

Erabiltzen ditugun materia aktibo fito-
sanitarioen eraginkortasuna hobetzea, 
banaketa optimizatuz, aplikatzeko unerik 
egokienak bilatuz, eta erabilitako dosien 
efektuak indartuko dituzten laguntzaileki-
de aurreratuak erabilita.

Laborantza- eta lan-teknikak hobetzea, 
materia aktibo fitosanitarioen erabilera-
maiztasuna murrizte aldera. Helburua 
da materia aktiboen aplikazio-beharra % 
50 murriztea gaur egun patata eta zereal 
laborantza estentsiboetan erabiltzen 
direnekiko, produktu bioestimulatzaileen 
erabilera konbinatuta.

 PROZESUA  

2018ko eta 2019ko kanpainetan proba 
pilotuak egin ziren nekazari parte-
hartzaileen lursailetan, fitosanitario 
konbentzionalen erabileraren % 50eko 
murrizpena ezartzen saiatuz. 

Entseguok balio izan dute eskuarki egiten 
diren tratamenduen eraginkortasuna 
eta teknika agroekologikoena eta 
bioestimulatzaileen erabilerarena 
alderatzeko. Behin entseguak egin 
ondoren, proposatutako esku-hartzeen 
ebaluazio teknikoa eta ekonomikoa 
egin da, bai eta Arabako nekazaritza-
sektorearen egitura sozialaren azterketa 
bat eta proposatutako ordezko ereduak 
eta teknika agroekologikoak ezartzeko 
aukerak kontrastatzeko tresnena ere.

Nekazaritza-sektorearen egitura 
sozialari dagokionez, oro har, zereal 
laborantzak dituzten ustiategiak aparteko 
zailtasunik gabe sartu ahal izango 
lirateke proba pilotuan proposatutako 
ordezko tratamenduen ibilbideetara. 
Labore ureztatuko ustiategiak dira 
profesionalizatuenak eta, beraz, errazen 
egokitu daitezkeenak.

Fitosanitarioen erabileraren murriztapena 
eta laborantza-teknika jasangarriagoen 
egokitzapena ez dago oso garatuta 
nekazaritza-eremu jakin batzuetan. 
Nekazaritzan oso errotuta dauden arrazoi 
sozialak eta kulturalak eta nekazaritzako 
ustiategiei sargaiak hornitzen dizkieten 
enpresen interes komertzialak direla 
eta, motela ari da izaten nekazaritzako 
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jardunbideak jasangarritasuneko 
eta ingurumenarekiko errespetuko 
beharretarantz egin beharreko aldaketa 
eta eguneraketa.  Hala ere, Arabako 
nekazaritza-ustiategien nekazaritza-
egiturari dagokionez, aldaketetara 
gaitasun handiz egokitu ahal izateko 
prestatuta daude gehienak.

Alde batetik, patataren laborantzan 
egindako entseguei dagokienez, landareen 
osasunari buruz eskuratutako emaitzek 
erakutsi dute % 60 murriztu dela 
fungiziden erabilera, % 20 intsektizidena, 
eta ongarri mineralen % 100a murrizteko 
aukera dagoela. Ekoizpenari dagokionez, 
kontsumorako kalibre komertzialeko 
patataren pisua % 20 murriztu da. 
Kalibretan, materia lehorrean eta uzta 

ondorengo gaixotasunetan adierazita, 
ekoizpenaren kalitatea antzerakoa 
izan da ibilbide konbentzionalean eta 
MENOSFITOS ordezko ibilbidean.

Bestetik, zerealen laborantzan egindako 
entseguen kasuan, lortu diren emaitzek 
erakutsi dute intsektizidak eta fungizidak 
% 100 murrizteko aukera dagoela, neguan 
aplikatutako ongarri mineralen % 100a 
mantenduz. Ekoizpenak eta kalitateak 
ez dute kalterik jasan, antzerakoak 
izan dira ibilbide konbentzionalean eta 
MENOSFITOS ordezko ibilbidean. 

Patatarekin eta zerealarekin egin diren 
entseguez gain, ureztatzearen bitartez 
ozonoa aplikatzearen inguruko probak 
ere egin dira (AGROZONO) patata-

laborantzan, baita ekotoxikoak ez 
diren ordezko intsektizida biologikoen 
aplikazioaren ingurukoak ere. Egiaztatu da 
AGROZONO aplikatzeak ez duela eragiten 
gaixotasunen murriztapen nabarmenik, 
ez laborantza-garaian, ez uzta ondorengo 
garaian, ezta ekoizpenaren aldaketarik 
–areagotzea edo murriztea– eta kalibre-
aldaketarik ere. Intsektizida biologikoen 
aplikazioan lortutako emaitzek erakutsi 
dute patata-lausardaren izurritze 
larriak kontrolatzeko gaitasuna dutela, 
nahiz eta gehien erabiltzen diren eta 
ekotoxikotasun-maila handiekin lotutako 
fitosanitario konbentzionalek baino maila 
txikiagoan izan.
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Nekazarien eta abeltzainen 
arteko sarea, kalitatezko bazkak 
prestatzeko

Hasiera-eguna:  2018/12/01 

Amaiera-eguna:   2020/12/31 

Proiektuko bazkideak: Nekazariak: Raúl Iturricha  

  Jon Koldo Sáez de Urabain  

 Abeltzainak: Otegizabal E.Z. 

  Ander Barandiaran 

 Beste batzuk: IDIAZABAL JATORRI-DEITURA Arautzeko   

  Kontseilua  

  Lurgintza Nekazal Kooperatiba 

  Transportes Letamendia S.L. 

Zentro teknologikoa:  NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza:  UAGA 

Presupuesto del proyecto:  99.956,52 € 

Diru-laguntza:    79.965,23 € 

Finantzazio-programa:  Eusko Jaurlaritza 

  2019ko Lankidetza Programa

 HELBURUAK

:Nekazarien eta abeltzainen sare bat sort-
zea, Euskadi barruan kalitatezko bazken 
ekoizpena eta salerosketa bultzatzeko. 

 PROZESUA 

Hasierako fase batean, proiektu pilotu 
gisa, bi nekazari eta bi abeltzainen arteko 
lankidetza-sarearekin egin da proba, 
tokiko ekoizpeneko bazken ekoizpena eta 
salerosketaren logistika bultzatuko duten 
neurriak diseinatuta. 

Prezioen gutxi gorabeherako taula bat egin 
da bazken nutrizio-kalitatean oinarrituta, 
prezioak produktuaren kalitatera doitu 
daitezen, koherentziaz. 

Landako bi proba pilotu jarri da abian 
2019ko eta 2020ko kanpainetan, zalke-olo 
laborantzekin eta bazka-barietate ezberdi-
nen entseguekin. 

2019an, baldintza meteorologikoek zaildu 
egin zuten kalitatezko bazka lehorrak lort-
zea, beraz, 2020an egindako probak bazka 
berdea lortzera bideratu dira. 

Emaitzak aztertzeko fasean dago gaur 
egun proiektua. 
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NITRALDA/ 
Doitasun-nekazaritza: dosifikatze 
aldakorreko ongarriketa

Hasiera-eguna: 2019/09/15 

Amaiera-eguna:  2020/12/31 

Proiektuko bazkideak: HAZI 

 Garlan S. Coop. 

 Gregorio Torre nekazaria 

 Javier Álava, nekazaria 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Finantzazio-programa: 54.419 € 

Diru-laguntza:   54.419 € 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza 

 Sektorean IKTak sartzea. 

 HELBURUAK

Zerealez landatutako lursailetan ongarri 
nitrogenatua modu aldakorrean aplikatzeko hainbat 
proba pilotu egitea eta aztertzea, Euskadiko zereal-
laborantzan doitasunezko nekazaritza-tekniken 
erabilera sustatzeko helburuz.
Gaur egun eskuragarri dauden tresnak, doitasunezko 
makineria (aplikazio aldakorreko ongarriztagailua, 
errendimenduen kontroldun uzta-makina), sateliteko 
argazkiak eta Informazio Geografikoko Sistemak 
konbinatuta, ongarriketa optimizatu daitekeela 
frogatzea, ekoizpenaren errentagarritasuna handituz, 
kostua murriztuz, nitratoengatiko kutsadura 
murriztuz eta energia gutxiago kontsumituz.

 PROZESUA 

2020ko otsailetik maiatzera bitartean, 
azaleko ongarriketako hiru proba pilotu 
egin dira, nekazarien lursailetan bi proba 
eta Gaunan NEIKER-ek duen lursail esperi-
mentalean proba bat.

Ongarriketaren optimizazioa lursai-
len errendimendu-mapetan eta haien 
ekoizpen-historialean oinarritu dira, 
marka komertzial ezberdinetako gailuek 
haien artean konektatzeko konplexutasun 
teknologikoari erantzunez. Era horretan, 
azaleko ongarriketa egin da ongarri-dosia 
lursailaren eremu bakoitzaren behar 
zehatzetara doituta, hainbat ekoizpen-
parametro kontuan hartuta.

Positiboak dira aurretiko emaitzak, islat-
zen dute ondo banatzen dela ongarria dosi 
aldakorrekin mugatutako eremu ezber-
dinetan. Gainera, dosia doituta, ongarria 
nabarmen aurreztea lortu da, ongarriketa 
konbentzionalarekin alderatuta. 

Uztaren emaitzek erakutsi dute errendi-
menduak ez direla aldatu ongarriketa kon-
bentzionalekiko; ez da antzeman aldaketa-
rik, ez ekoizpenean, ez kalitatean.

Doitasunezko nekazaritza-tresnek baliabi-
deak eraginkortasunez kudeatzeko eta 
optimizatzeko balio dute; horrela, bada, 
horien erabilera sustatzen eta haien era-
bilgarritasuna frogatzeko eta erabiltzaile 
gehiago trebatzeko balioko duten proba 
pilotu gehiago egiten jarraituko dugu.

 ZABALKUNDEA

2020ko ekaina. Berrikuntza, doitasunezko 
ongarriketan. Doitasunezko ongarriketa-
ren Arabako adibide praktikoak. 

Laborantzaren jarraipena egiteko modu 
gisa, sateliteko irudiei eta landaredia-in-
dizeei buruzko alderdiak azaldu ziren, eta 
Araban egindako proba pilotuen emaitzak 
partekatu ziren.

UAGAren webgunean dago Rivabellosako 
proba pilotuaren aurkezpena.
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UTGNOGAL/
Fruitu lehorretarako oskoldun 
fruta-arbolak ekoizteko 
kudeaketa-sistema 
 

 HELBURUAK

Kudeaketako Unitate Tekniko errepikagarria 
sortzea, EAEn oskoldun fruta-arbolen 
ekoizpena garatzeko eta, horrela, 
laborantzen dibertsifikazioa handitzeko.
Baldintzarik onenetan ekoiztutako intxaurrak 
merkatuan jartzeko merkaturatze-aukerak 
arakatzea; merkaturatze hori zirkuitu 
laburrak erabilita egin nahi da, eta balio 
erantsi handiagoko eta kalitate bereiztuko 
produktuen ekoizpenari arreta berezia jarriz.

 PROZESUA

Proba pilotuak eginda, oskoldun fruta-
arbolen laborantzaren bideragarritasuna 
egiaztatu nahi da, baita produktua modu 
kolektiboan merkaturatzearena ere.

Bi profileko nekazariek hartu dute parte: 
alde batetik, berariazko makinarik ez 
duten eta laborantzari eta produktuaren 
merkaturatzeari buruz ezagupen urriak 
dituzten nekazari profesionalek; eta, bes-
tetik, jabetzan dituzten lursailen bitartez 
landa-espazioarekin lotuta dauden eta ba-
tere makineriarik eta ezagupenik ez duten 
nekazari ez-profesionalek.

Arabako Haranen eremuan egin dira 
proiektuaren proba pilotuak. 2020an, 
mantenu-lanak, inausketa-lanak eta 
sastrakak kentzeko lanak egin dira lursail 
esperimentalean, Zanbranan. 

Bi eskuliburu praktiko egin dira, eskuli-
buru agronomiko bat, eta sektoreko hasta-
penerako beste bat, oskoldun fruta-arbo-
lak landatzeko oinarritzat balio dutenak.

Kudeaketako Unitate Tekniko baterako 
erreferentziazko agiri teknikoak sortu 
dira, oskoldun fruta-arbolen ekoizpen-kate 
osorako kudeaketa-sistema bat. Kalitate 
bereiztuko ekoizpena tokiko banaketarekin 
eta salmentarekin lotzea lortu nahi da, 
balio-kateko maila guztien lankidetzarekin.

Oskoldun fruta-arbolak landatzeko inte-
resa duten pertsona batzuek informazioa 
eta laguntasuna eskatu diete proiektuko 
bazkideei. Zentzu horretan, aholkularitza-
harreman bat ezarri dugu Araban 
dagoeneko intxaurrondoak dituzten 
pertsonekin. 

Hasiera-eguna: 2019/10/15 

Amaiera-eguna:  2020/12/31 

Proiektuko bazkideak: UAGA 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Beste eragile batzuk: ADR Añana 

  Uriarte Iturrate S.L.- UTEGA Taldea 

  Noemí Salazar (Kontsultari independentea)

  Pere Pujol (Aholkulari independentea) 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Proiektuaren aurrekontua: 89.960,50 € 

Diru-laguntza:   62.972,35 € 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza 

  2019ko Lankidetza Programa  

 ZABALKUNDEA

2018an eta 2019an oskoldun fruta-arbolei 
buruz antolatu genituen jardunaldietan 
parte hartu zuten pertsona guztiak izan 
ditugu informatuta 2020an. 
Modu digitalean egin dugu proiektuaren 
zabalkundea, UAGAiNFOren eta sare 
sozialen bitartez, baita irrati eta idatzizko 
prentsa bidez ere.

2021eko otsailerako, Intxaurrondoen 
Inausketari buruzko jardunaldi praktiko 
bat antolatu dugu, laborantza horretan 
interesa azaldu duten pertsonei zuzenduta 
dagoena.

Zabalkunderako beste jarduera batzuk ere 
egingo ditugu 2021ean, eta oskoldun fruta-
arbolen laborantzan hasteko oinarrizko 
eskuliburuak argitaratuko ditugu
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REMOLACHINN/
Erremolatxa eta patata maneiatzeko 
sistema berria, neonikotinoideak 
(NNIak) erabili gabe

 HELBURUAK

Proiektuaren helburu orokorra da 
azukretarako erremolatxaren eta ereiteko 
patataren laborantzen nekazaritza-maneiu 
berriaren inguruko aholkularitza ematea 
eta komunikazioa egitea; maneiu berri 
horrek nekazaritzako jardunbideak eta 
neonikotinoideen ordezko intsektizidak 
konbinatzen ditu, ingurumenari dagokionez 
horren kaltegarriak ez diren kalitate 
toxikologiko eta ekotoxikologikoa dutenak, 
laborantzaren jasangarritasun ekonomikoa 
eta ingurumen-jasangarritasuna areagotuz.
 
Horretarako, izurriteak kontrolatzeko 
sistema berriak ezarri nahi dira, 
neonikotinoideen (iraunkortasun handiko 
intsektizidak) erabilera desagerrarazteko 
eta fitosanitario tradizionalen erabilera 
murrizteko, landareek gaixotasunen 
aurrean duten erresistentzia naturala 
estimulatzeko substantzia biologikoak 
erabiliz. 

Emaitzak Estatu mailako erremolatxa-
sektorearekin partekatuko dira; horrek 
laborantza maila globalean bermatzen 
lagunduko du eta, aldi berean, Euskadiko 
laborantzen jasangarritasuna bermatuko da.

 PROZESUA 

Landa-lanak egin dira 2020ko kanpainan. 

Erremolatxa-lursailetan tranpak jarri 
dira izurrite ezberdinen jarraipena eta 
monitorizazioa egiteko, landare-zorriena 
batez ere. 

Eta hainbat entsegu egin da, tratamendu 
fitosanitario konbentzionalen ordezko 
eta osagarri izan daitezkeen produktu 
bioestimulatzaileekin. 

2021ean ere aurrera jarraituko dugu 
entseguekin, aurretiko emaitzak 
positiboak direla kontuan hartuta. 

Emaitzak aztertzeko fasean dago gaur 
egun proiektua. Landa-lanak egin dira 
2020ko kanpainan. 

Erremolatxa-lursailetan tranpak jarri 
dira izurrite ezberdinen jarraipena eta 

Hasiera-eguna: 2019/10/15 

Amaiera-eguna:  2020/12/31 

Proiektuko bazkideak: AGA 

  AIRA 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Proiektuaren aurrekontua: 38.360,90 € 

Diru-laguntza:   26.852,64 € 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza. 

  2019ko Lankidetza Programa  

 ZABALKUNDEA

Hainbat jardunalditan aurkeztu dira aurre-
tiko emaitzak, baita UAGAren kolektiboko 
Erremolatxaren Batzarrean ere. 

monitorizazioa egiteko, landare-zorriena 
batez ere. 

Eta hainbat entsegu egin da, tratamendu 
fitosanitario konbentzionalen ordezko 
eta osagarri izan daitezkeen produktu 
bioestimulatzaileekin. 

2021ean ere aurrera jarraituko dugu 
entseguekin, aurretiko emaitzak 
positiboak direla kontuan hartuta. 

Emaitzak aztertzeko fasean dago gaur 
egun proiektua.
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UREZPAPA/
Patata ureztatzeko uraren 
erabilera optimizatzea, 
doikuntza-tresnak erabilita 

 PROZESUA 

Proposatzen dena da ureztatzeko doikunt-
za-tresnak erabiltzen hasteko proba pilotu 
bat garatzea, ureztatzeko doikuntzazko 
teknikak erabiltzeak –gaur egungo ureztat-
ze-txanda konbentzionalekin alderatuta– 
uraren erabilera optimizatzen duela eta, 
ur-kopuru bera erabilita, produktibitatea 
% 5 hobetzea lor daitekeela egiaztatzea 
ahalbideratuko duena. 

Ureztatzeko dosiak kalkulatzeko eredu 
ezberdinak erabiliko dira, emaitzarik 
onenak ematen dituena aukeratzeko, eta 
hiru ureztatze-jarraibide probatuko dira. 
Gainera, Arabako nekazarien beharreta-
ra egokitutako Erabilera-eskuliburu bat 
definituko da.

2020an, proiektu honen landa-lanak egin 
dira. Ekainean, entseguetarako bi lursailak 
monitorizatzeko zundak jarri ziren.
Lursail horietako batek erabat eskuragarri 
du ura; horregatik, doikuntzazko tresnak 
erabili dira, ureztatzea laborantzarako 
unerik onenera doitzeko eta ureztatze-
estrategia ezberdinak ezartzeko. 

Beste lursailak Arratoko Ureztatzaileen 
Komunitateak ezarritako ureztatze-
txandak ditu; beraz, txanda finkoengatiko 
mugak dituen ureztatze-sistema batean 
sor daitezkeen ekoizpen-galeren simula-
zioa egin da. 

Hasiera-eguna: 2019/10/15 

Amaiera-eguna: 2020/12/31 

Proiektuko bazkideak: UAGA 

 Garlan S. Coop. 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UDAPA S. Coop. 

Proiektuaren aurrekontua: 49.114,52 € 

Diru-laguntza:   34.380,17 € 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza. 

 2019ko Lankidetza Programa 

ZABALKUNDEA

Ureztatzeko Jardunbide Egokien Eskuli-
buru bat prestatu da, eta UAGAren webgu-
nean jaits daiteke.

2021ean aurkeztuko dira emaitzak, 
proiektuaren zabalkunderako egingo diren 
hainbat jardunalditan.

 HELBURUAK

Arabako patataren laborantzan ureztatze-
ko uraren erabilera optimizatzea.

Era horretan, bi ureztatze-sistema horiek 
alderatu ahal izan dira, eta ikusi da era-
ginkorragoa dela doikuntzazko ureztatzea 
patataren ekoizpenean, txanda finkoak 
ezarrita dituen sistema tradizionala baino.
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VITISOS/
Arabako Errioxan ingurumenari 
dagokionez jasangarria den 
mahastizaintza sustatzea (2019-2020)

 PROZESUA 

2020. urtean, landa-lanak egin dira 
mahastizainen lursailetan. Hain zuzen 
ere, gaixotasun fungikoak kontrolatzeko, 
batere hondakinik sortzen ez duten pro-
duktuekin entseguak egin dira, baita izurri-
teak kontrolatzeko entseguak ere –eltxo 
berdearenak edo armiarma gorriarenak– 
intsektu laguntzaileen eta fauna laguntzai-
learen ostalari diren landareen bitartez. 
Entseguetako batzuek jarraitutasuna izan-
go dute 2021eko kanpainan.
Gainera, mahats-mordoetako sits-
populazioa monitorizatzeko tranpak jarri 
dira Arabako Errioxako hainbat lekutan, 
eskualde osoko egoeraren mapa osoa 
lortzeko eta, era horretan, mahastizainei 
izurritearen egoerari buruzko informazio 
osoa eman ahal izateko. 
Zentzu horretan, mahats-mordoetako 
sitsa kontrolatzeko nahasketa sexualaren 

Hasiera-eguna: 2019/10/15 

Amaiera-eguna:  2020/12/31 

Proiektuko bazkideak: Bodegas Candido Besa SC 

 Bodegas Maisulan SL 

 El Mozo Wines – Compañón Arrieta 

 Bodegas Ostatu SL 

 Bodegas Luis Cañas SA 

 AABRA, Arabako Errioxako upategien elkartea 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UDAPA S. Coop. 

Proiektuaren aurrekontua: 54.450,39 € 

Diru-laguntza:   60.196,63 € 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza 

 2019ko Lankidetza Programa 

 ZABALKUNDEA

Mahastizaintzaren arloko ingurumen-ja-
sangarritasunarekin lotutako prestakunt-
za-jardunaldiak antolatu dira upategi eta 
mahastizainentzako.

2021ean eta 2022an, zabalkunderako bes-
te ekintza batzuk egingo dira, proiektuaren 
emaitzak aurkezteko. 

 HELBURUAK

Arabako Errioxako mahats- eta ardo-
ekoizpeneko sistemetan jardunbide 
jasangarriak sustatzea, ingurumenaren 
jasangarritasuna hobetzen eta sargaiak 
murrizten laguntzeko eta, era horretan, 
klima-aldaketa arintzen laguntzea.

Horrez gain, honako helburu zehatz 
hauek planteatzen dira: fitokimiko 
konbentzionalak murriztea mahastietako 
hostoetako gaixotasun fungikoen 
kontrolean, batere hondakinik sortzen 
ez duten produktuak erabilita; mahats-
mordoetako sits-izurriteei aurre egiteko 
sintesi kimikoko intsektizidak erabiltzeari 
uztea; mahatsondoaren laborantzari 
eraso egiten dieten intsektuak eta akaroak 
kontrolatzeko intsektiziden eta akariziden 
erabilera murriztea; eta frogatzea 
bideragarria dela landare-estalkiak 
erabiltzea behar ezberdinei erantzuteko: 
lurzoruaren higadura saihesteko, 
landareen indarra kontrolatzeko, eta 
lokalizatutako izurriteak kontrolatzeko.

teknika erabiltzeko interesa duten mahas-
tizainen sare bat ezarri da, poliki-poliki 
produktu intsektizidak desagerrarazte 
aldera. 
Gaur egun, 2020ko emaitzak aztertzen ari 
dira, eta hurrengo kanpainarako entseguak 
prestatzen. 
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Kafearen azpiproduktuak animalien 
elikadurarako lehengai gisa balorizatzeko 
estrategia berriak

 HELBURUAK
 
Kafe-hondar deshidratatua, maila erdi-in-
dustrialean, esnetarako behiak eta ardiak 
elikatzeko osagai gisa erabiltzeko aukera 
ebaluatzea. Hilabetean 400 bat tona kafe-
hondar sortzen da Europan, eta hondar 
horiek aprobetxatzea interes handiko ba-
liabidea izan daiteke. Badaude aurretiazko 
emaitza onak, eta bide hori eskala handian 
bideragarria dela erakutsi nahi da.

Maila erdi-industrialean duen bideragarri-
tasuna frogatzea, hau da, maila handian 
duena..

Hasiera-eguna: 2020/09/01 

Amaiera-eguna:  2024/03/31 

Proiektuko bazkideak::  UAGA 

 EKOGRAS  

 RIERA NADEU 

 BEHI-ALDE 

 EUSKOVAZZA 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

 AZTI 

Proiektuaren zuzendaritza: AZTI 

Proiektuaren aurrekontua: 1.489.765 € 

Diru-laguntza:   824.320 €  

Finantzazio-programa: LIFE+ 2019 (europar deialdia) 

 PROZESUA 

2020ko urrian egin da proiektuko lanak 
planifikatzeko eta antolatzeko lehenengo 
koordinazio-batzarra. 

Abeltzaintzako ustiategiak, ikerkuntza-
zentroak eta jakintzaren eta berrikuntza-
ren bitartez sektorearen arazoei erant-
zuna emateko interesa duten sektoreko 
beste eragile batzuk ari dira proiektuan 
parte hartzen, eskuratzen diren emaitzak 
erabilgarriak izan daitezen sektoreko pro-
fesionalentzako, eta benetan aplikatu ahal 
izan daitezen.

2021eko lehenengo hiruhilekoan, kanpoko 
eragilez osatutako Aholku Batzorde bat 
eratuko da, aurkeztutako proposamena 
baliozkotuko duena, proba pilotuekin hasi 
baino lehen.

Behientzako eta ardientzako proba ezber-
dinak egingo dira . Behientzako probak 
150 behiko abeltzaintzako benetako 
ustiategi batean egingo dira, eta ardient-
zako probak, berriz, NEIKER-ek Arkauten 
esperimentaziorako dituen ardiekin.




