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2021eko jardunaren memoria, Covid-19aren pandemiak markatutako urtea izateaz gain, 

kostuen igoera handiak markatutakoa izan da batez ere; ondorioz, zailtasun ekonomiko 

larriak izaten ari dira nekazaritzako zein abeltzaintzako ustiategi asko, eta arriskuan dago 

haien epe ertainerako iraunkortasuna.

2021eko memoria aurkezterako, dagoeneko 2022ko hainbat hilabete igaro da eta, zoritxa-

rrez, arazo larri gehiago ere ekarri digu urte berri honek, hala nola ekoizpen-kostuen are 

igoera handiagoa eta Ukrainako gerrak eragindako krisi ikaragarria, izan ere nabarmen 

eragin digu guretzat garrantzitsuak diren hainbat gaitan. Adibidez, animaliak elikatzeko 

pentsuak urritu egin dira eta, ondorioz, baita garestitu ere eta, bestalde, asko igo dira 

argindarraren kostuak ere.

Nekazaritza Politikari dagokionez, Nekazaritza Ministerioak 2023-2027 aldirako Nekazaritza 

Politika Erkide berriaren Plan Estrategikoa aurkeztu zuen 2021ean, 2023. urtean indarrean 

sartuko dena, eta hainbat berritasun ekarri dituena, hala nola irizpide ezberdinak erabiliko 

dira sektoreko profesionalak nekazari aktibotzat jotzeko; murriztu egingo da nekazaritza-

eskualde kopurua; ordainketa birbanatzailea txertatuko da, dirudienez ustiategi txikien me-

sedetan; Baldintzagarritasun Indartu Berria deritzona jarriko da abian, baita EKO Erregime-

nak ere, eta laguntzak emango zaizkie klimarako eta ingurumenerako onuragarriak diren 

nekazaritza- edo abeltzaintza-jardunbideak abian jartzen dituzten ustiategiei.

Euskadiko Landa Garapenari buruzko Lege-proiektua ere onetsi zen 2021ean –2023-2027 

aldirako Euskadiko LGP–, baita Elikagaien Kateari buruzko Legearen Erreforma ere, gale-

ra-salmentak debekatzen dituena. UAGAk askotan eskatu die erakundeei har dezatela indus-

triak eta banaketa-kateek legea bete dezaten bermatzeko jarraipena egiteko konpromisoa.

Azkenik, eta oso garrantzitsua, aipatu behar da 2023-2027 aldirako Nekazaritza Poli-
tika Erkideak produktibitatearen eta nekazaritza-iraunkortasunaren arloetako be-
rrikuntzari eta digitalizazioari lehentasuna ematen diela; badira urte batzuk UAGA ere 
alderdi horiek lehenesten ari dela, urtero berrikuntza-proiektu berriak bultzatuz eta, 
kasu askotan, proiektu horien lidergoa gure gain hartuz. 

Exekuzio Batzordearen izenean, eskerrik asko guztioi urte zail honetan eman diguzuen 

laguntza eta babesagatik.
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Europar Batasunaren ingurumen- eta 
klima-helburuetarantz

2021eko abenduan, 2023-2027 aldirako 
Nekazaritza Politika Erkidearen Plan 
Estrategikoa argitaratu zuen Nekazaritza 
Ministerioak, nahiz eta oraindik behin-
behinekoa den eta 2023an indarrean 
sartuko den.

Nekazari aktiboa

Aldatu egingo dira Nekazaritza Politika Er-
kidearen laguntzak eskuratu ahal izateko 
baldintza den Nekazari Aktibotzatotzeko 
bete beharreko eskakizunak. Gaur egun, 
diru-sarreren % 20 nekazaritza-jarduerei 
dagokiola frogatu behar da. 2023. urtetik 
aurrera, Nekazaritza Aktibotzat joko da 
ondorengo baldintzetakoren bat betetzen 
duen pertsona: Nekazaritzako Gizarte 
Segurantzan afiliatuta egotea edo guztizko 
diru-sarrerekiko % 25 baino gehiago ne-
kazaritzako diru-sarrerak direla frogatzea; 
5.000 euro baino gutxiagoko zuzeneko 
ordainketak dituzten eskatzaileek ez dute 
izango aurreko baldintzak bete beharrik.

Oinarrizko laguntza eta 
erregionalizazioa

Espainiak nekazaritza-eskualdeen 
araberabereizita jarraituko du eskaint-
zen iraunkortasunerako oinarrizko 
errenta-laguntza, Espainiako nekazaritza-
sektorearen ekoizpeneko egituren artean 
dauden alde handiei erantzuna emateko. 
Baina,  laguntzen banaketa berdint-
suagoa izan dadin, murriztu egiten da 
kontuan izan beharreko nekazaritza-
eskualde kopurua;  gaur egun 50 dira eta 
20 eskualde izango dira etorkizunean, lau 
taldetan azpibanatzen direnak: ureztatze-
lurrak, lehorreko lurrak, larreak eta labore 
iraunkorrak. 

Eutsi egiten zaie eskubideei, baina aldatu 
egiten da erregionalizazioa. arabera 
jasotzen dute ustiategiek, eta eskubideon 
balioa laboreen, abeltzaintza-jardueraren 
edo erreferentzia-aldi historikoetan –
horietako asko orain dela hogei urte– us-
tiategi bakoitzak izan zituen ekoizpenen 
araberakoa da. Politika berriak eskualde 
bakoitzaren batez besteko baliora hur-
bildu nahi du eskubideen balioa. 2026. 
urterako, eskubide guztiak eskualdeko 
batez besteko balioaren % 85era irits 
daitezen lortu nahi da.
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Lotutako laguntzak

ganadu mota jakin bat hazteagatik jasotzen 
direnak dira, eta ikuspegi sozial edo eko-
nomikotik zaurgarriak diren sektore edo 
ustiategi motei zuzenduta daude. 
Arabako nekazaritza- eta abeltzaintza-se-
ktoreei lotutako laguntzei dagokienez, ez da 
aldaketa handirik espero. 
Bikoiztu egiten da laborantza proteikoei 
lotutako laguntzen aurrekontua, Espainiak 
landare-jatorriko proteinetan duen kanpo-
mendekotasuna murrizteko helburuz
 

Ordainketa birbanatzailea

Ordainketa birbanatzaile deritzona txertatzen 
da; teorian, ustiategi txikienei eta ertainei 
mesede egin nahi zaie, baina ordainketa hori 
nola aplikatuko den jakiteko zain gaude.

Laguntzak nekazari txikien artean birbanat-
zeko, ordainketa bat bideratuko da ustia-
tegiaren lehenengo hektareetara. Admi-
nistrazioek finkatuko dute ordainketa hori 
eslei dakiekeen hektarea kopuruaren muga, 
Estatuan egongo diren 20 eskualdeetako 
bakoitzaren arabera. Muga horren azpitik 
daude hektarea guztiek, beraz, ordainketa 
gehigarriaren gehikuntza bat jasoko dute

Baldintzagarritasun indartu berria

Greening delakoa desagertu egiten da, eta 
Baldintzagarritasun Indartu Berrian sartzen 
da; Baldintzagarritasun hori NPE laguntzak 
jasotzen dituzten pertsonek ingurumenaren, 
klima-aldaketaren, osasun publikoaren, 
animalien osasunaren, landare-osasuna-
ren eta animalien ongizatearen arloetan, 
nekazaritzako eta ingurumeneko arauen 
eta jardunbide egokien barruan, bete behar 
duten ingurumen- eta klima-konpromisoko 
nahitaezko gutxieneko maila da.
 

Eko erregimenak

Berritasun nagusietako bat EKO Erregimenak 
dira (hasieran EKO Eskema deitu zitzaien), 
klimarako eta ingurumenerako onuragarriak 
dira nekazaritza- edo abeltzaintza-jardunbi-
deak ezartzen dituzten ustiategietarako 
laguntzak. Jardunbide gehigarriak, boron-
datezkoak eta urtetik urterako konpromiso-
zkoak diren arren, baldintzagarritasunarena 
baino exijentzia-maila handiagoarekin, oso 
garrantzitsua izango da ahalik eta eko-erre-
gimen gehienetan sartzea, aurreko urtee-
takoen antzerako zenbatekoak jasotzeko 
aukera eduki ahal izateko. Lurzoruaren era-
bilera guztiak estaltzen dituzten 7 jardunbide 
jakinetan oinarritzen dira: larre iraunkorrak 
eta aldi baterakoak, belar-laboreen lurrak 
eta labore iraunkorren lurrak. 

Programa sektorialak

Programa sektorialen barruan, Espainian 
badaude fruta eta ortuarien programa eta 
ardoarena, baina programa horiek beste 
sektore batzuetara hedatzeko aukera za-
baltzen da, eta olibadi tradizionalei eta fruitu 
lehorren laborantzei laguntzeko programa 
sektorialak sartzeko aprobetxatu da hori.

Programa sektorialen barruan mahaspasen 
ekoizpen tradizionalerako, eraldaketarako 
tomaterako eta lehorreko fruitu lehorreta-
rako lotutako laguntzak aurreikusi dira. 

Mahastizaintza- eta ardogintza-sektorean, 
hainbat ekintzatara bideratuko da aurrekon-
tu bat, hala nola mahastiak berregituratze-
ko edo birmoldatzeko eta uzta berderako, 
besteak beste.

 

Belaunaldi arteko erreleboa eta 
emakumeak sektorean sartzea

Azkenik, eta oso garrantzitsua, belaunaldi 
arteko errelebora eta emakumeak sektorean 
sartzera bideratutako neurriak indartzea 
planteatzen du Nekazaritza Politika Erkide 
berriak. Erreserba nazionaleko ordainketa-
eskubideen esleipena nekazaritza-jardueran 
hasi berri diren gazteentzako lehenetsiko da, 
eta genero-ikuspegia txertatu da NPEan..

NEKAZARITZA POLITIKA
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NEKAZARITZA POLITIKA

Landa Garapeneko Programa, segundo pilar 
de la PAC Nekazaritza Politika Erkidearen 
bigarren zutabea, Europar Batasuneko 
landa-eremuei haien erronka ekonomiko, 
sozial eta ingurumen-erronketan laguntzeko 
sortutako programa da.

Lehenengo zutabea ez bezala –hura erabat 
finantzatzen du Europar Batasunak–, Landa 
Garapeneko Programak Europar Batasuneko 
funtsekin eta eskualde- edo nazio-funtsekin 
kofinantzatuta daude. NPE baino politika 
malguagoa da; horrela, eskualdeetako agin-
tariek –kasu honetan Eusko Jaurlaritzak– 
haien programa propioa formula dezaten 
ahalbideratzen du. 
 

2023-2027 aldirako NPE berriaren Plan 
Estrategikoak, landa garapenari dagokionez, 
berrikuntza eta digitalizazioa lehenesten 
ditu produktibitatearen eta nekazaritza-
iraunkortasunaren arloetan.

LGP aplikatzeko eredu berria egongo da, 
New Delivery Model deritzona, helburu 
jakin batzuk betetzean eta emaitza batzuk 
lortzean oinarrituta egongo dena, eta landa 
garapeneko neurriak landa garapeneko 
esku-hartze izena hartuko dute. Bi arlotan 
egituratuko dira: elementu amankomunak 
(Autonomia Erkidego guztientzako gutxie-
neko baldintza berberak) eta lurralde-ele-
mentuak (Autonomia Erkidego bakoitzerako 
berariazko eskakizunak).

Helburua da ingurumen-jasangarritasun 
handiagoa lortzea. Euskadiri 2023-2027 
aldirako esleitutako FEADER funtsen % 40 

2023-2027 aldirako Euskadiko LGP 

Euskadiko Landa Garapeneko 
Lege-proiektua onetsi da

ingurumena hobetzeko helburuak dituzten 
esku-hartzeetara bideratu behar dira.

2021eko uztailean, Euskadiko Landa 
Garapenerako Lege-proiektua onetsi 
zuen Eusko Jaurlaritzak; Europar Batasu-
nak bultzatzen duen Lurralde Kohesioko 
Politikarekin lerrokatuta egongo den landa-
garapeneko estrategia berria ezarri nahi 
da, euskal landa-ingurunea herrialdearen 
garapenean eta kohesio ekonomiko eta 
sozialean funtsezko faktoretzat kokatuz, 
eta lurraldearen gainerako lekuekiko 
berdintasun-baldintzetan.

Landa-eremuak berrikuntzaren, IKTen, 
modernotasunaren, ekintzailetzaren eta 
jasangarritasunaren trena har dezan 
sustatu nahi du legeak, hori guztia neka-
zaritza-jarduerak Euskadiren lurralde- eta 
ingurumen-kudeaketan betetzen duen 
eginkizun estrategikoa ahaztu gabe, duen 
eginkizun ekonomikoaz eta elikagai-hornit-
zaile eginkizunaz gain.

Euskal landa-eremuaren zonakatze berria 
aurreikusten da, eta plangintza-tresna 
berriak landuko dira, tokiko proiektuak eta 
ekimenak erakundeek bultzatzen dituzten 
politikekin lerroka daitezen.

Euskadin Landa Garapeneko Sare bat sort-
zea ere planteatzen du Lege-proiektuak; 
sare horren helburua izango litzateke landa-
garapenean inplikatuta dauden erakundeen 
eta eragileen arteko konexioa, koordinazioa 
eta lankidetza bultzatzea.

Helburua da landa-eremuek lurralde-
garapen adimentsuko metodologiekin lan 
egitea, haien gaitasunak ahalik eta gehien 
aprobetxatuz, landa-ingurunean gazteak 
erakartzeko ekintzailetza bultzatuz, bai 
lehen sektorera etor daitezen, bai sektore 
berriekin lotutako beste era bateko enpresak 
sor daitezen.

UAGA Eusko Legebiltzarreko Ekonomia 
Garapen eta Berrikuntza Batzordean egon 
zen; Landa Garapenari buruzko Lege-
proiektu berria tramitatzen ari dira bat-
zorde horretan. UAGAk nabarmendu zuen 
garrantzi handia dutela nekazaritzako eta 
abeltzaintzako sektoreek landa garapenean, 
bai epe luzera begira biztanleen finkape-
nean, bai herrien garapen ekonomikoan; 
bestalde, talde politiko guztiei eskatu zien 
izan dezatela beti kontuan lehen sektorea 
Landa Garapenerako Plan berri horietan.

Halaber, Nekazaritza, Elikagai eta Landa 
Garapeneko Batzorde berriaren barruan 
deitzen diren hurrengo batzar lotesleetara 
joan ahal izatea eskatu zuen UAGAk, batzar 
horietan hartzen diren erabakiak ez daitezen 
hitz hutsaletan gelditu, landa-eremuetan 
efektu praktikoa izan dezaten eta nekazarit-
zaren eta abeltzaintzaren sektorean onura 
ekonomikoa sor dezaten.
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ELIKAGAIEN KATEARI BURUZKO LEGEAREN 
ERREFORMA ONETSI ZEN. 

Sektorearentzako bidezko prezioak

2021eko abenduan, Elikagaien Kateari 
buruzko Legearen Erreforma onetsi zen; 
UAGAk erreformaren balorazio positiboa 
egiten du, aurrerapen garrantzitsuak bai-
takartza nekazariek eta abeltzainek neka-
zaritzako elikagaien katean duten posizioa 
hobetzeko.

Besteak beste:

• katearen azken mailan galera-sal-
mentak egitea debekatzen da; horrek 
aldaketa nabarmena dakar, jardunbide 
desleial hori salatzeko eta maila admi-
nistratiboan kontrolatzeko bide berriak 
irekitzen baititu.

• kontratuen erregistro digitala sortu 
da, nahiz eta katearen lehenengo 
mailaren eta haien erosleen arteko 
operazioetarako bakarrik den

• HORECA kanalaren zati bat sartu da

• bitartekariaren figura partzialki hobetu 
da

• Elikagaien Katearen Behatokia indart-
zen da

• zehaztu egin da benetako ekoizpen-
kostuaren definizioa, familia-eskulana 
txertatuz

• Lege-iruzurra dakarten kontratu-
klausulen baliogabetasuna zehaztu da

Bestalde, COAGek Intsumoen eta Inporta-
zioen Behatokia martxan jartzea planteatzen 
du, erabakiak errazago hartzeko eta beste 
herrialde batzuetatik datozen produktuen 
sarrera masiboak kontrolatzeko; produktu 
horiek gure merkatuak gainezkatzen eta 
kaltetzen dituzte, espekulatzaileak eta 
bitartekariak bakarrik mesedetzen dituzten 
mugimendu desleialekin.

Abenduaren 23an, UAGAk eta Euskadi eta 
Nafarroako gainerako nekazari-elkarteok 
agerraldi publikoa egin genuen elkarrekin 
Donostian, gizarteari lehen sektoreko profe-
sionalak, abeltzaintzako azpisektoreetakoak 
batez ere, bizi izaten ari diren egoera erabat 
larriaren berri emateko, eta Elikagaien Ka-
teari buruzko Legea bete dadin exijitzeko.

Manifestu bat aurkeztu genuen, Gobernu 
Zentralari Elikagaien Kateari buruzko Legea 
berehala aplika dezan exijitzen diona, eta 
Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Gober-
nuari, berriz, lege hori gara dezaten. 

Ekoizpen-kostuak % 30 inguru igo ziren 
2021ean, eta ekoizleari ordaindutako 

prezioek ez zituzten estali, kasu askotan, 
ekoizpen-kostuak ere.

Gaur egungo elikagai-katea –nekazaritza eta 
abeltzaintzako milaka ekoizlek, nekazarit-
zako elikagaien ehunka enpresak eta hamar 
bat banaketa-katek osatuta dagoena– erabat 
desorekatuta dago jatorritik, eta askotan 
gertatzen dira botere-gehiegikeriak kateko 
mailarik indartsuenen aldetik, batez ere 
banaketa-kateen aldetik.

Gaur egun gertatzen ari den ekoizpen-
kostuen igoera larriaren eraginez, kasu 
askotan, ekoizleari ordaindutako prezioek 
ez dituzte estaltzen ekoizpen-kostuak ere.

UAGAk industriari eta banaketa-kateei 
exijitzen die bete dezatela legea; eta admi-
nistrazioei, legea behar bezala aplikatzen 
dela ziurtatzeko jarraipena egin dezatela.



MARTXOA

Atzeratu egin zen UAGAren Batzar 
Orokorra, Covid-19ak sortutako osasun-
egoeraren eraginez

Bigarren urtez jarraian, UAGAk atzeratu 
egin behar izan zuen urteko Batzar Oroko-
rra, batzarra erabateko segurtasunez 
egiteko osasun-baldintza egokiak izan arte.
 

COAGek Azucarera enpresaren aurkako 
arbitrajea irabazi zuen; horrela, 
2019ko AMI hitzarmenean itundutako 
prezioa ordaindu beharko die enpresak 
erremolatxa-ustiategiei

Madrilgo Merkataritza eta Industria Gan-
beraren Arbitrajeko Auzitegiak arrazoia 
eman zion COAGi, Lanbide Arteko Esparru 
Hitzarmenean (AMI) itundutako erremola-
txaren prezioa bere kabuz murriztu izana-
gatik Azucarera enpresaren aurka 2019an 
aurkeztu zuen demandan.  

Nekazaritzako erakundeek Lanbide Arteko 
beste Esparru Hitzarmen bat ituntzeko 
duten ahalmena ere berresten du laudoak

URTARRILA

Nekazaritza Ministerioak Ekoeskemeta-
rako egin duen proposamena aztertzeko 
COAG egiten ari den analisian parte 
hartzen ari da UAGA, ekoeskemak dira 
2023-2027 aldirako Nekazaritza Politika 
Erkidearen ingurumen-jasangarritasuneko 
neurri berriak.
 

COAGek Elikagaien Katearen Legea 
hobetzeko bere proposamenak aurkeztu 
ditu Diputatuen Kongresuan: ekoizpen-
kostua salerosketa-kontratuetan prezioak 
finkatzeko xede-faktore gisa onartzea; Le-
gearen aplikazio-eremua HORECA kanale-
ra hedatzea; galerekin saltzearen debekua 
modu eraginkorrean arautzea, eta AICA 
agentziaren baliabideak indartzea.
 

UAGA Kantauri itsasoko ertzeko Auto-
nomia Erkidegoek Nekazaritza Politika 
Erkide berriak haien izaera bereizgarria 
aitortzeko egiten duten eskaera babes-
ten du; horretarako, 2023-2027 aldirako 
egingo den Nekazaritza Politika Erkidearen 
diseinuan eta aplikazioan haien ustiategiek 
duten nekazaritza jasangarriko familia-us-
tiakuntzako eredua kontuan hartu beharko 
litzateke.
 

COAGek Nekazaritza Ministerioari azal-
du dio ez dagoela ados 2021 eta 2022ko 
kanpainetako oinarrizko ordainketa-eskubi-
deen derrigortasunarekin, eta Ministerioak 
oinarrizko ordainketako eskubideak ezabat-
zeko eta azaleraren araberako ordainketa 
bihurtzeko duen asmoaren aurka dagoela.  
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MAIATZA

UAGAk kide bat aurkeztu zion Errioxako 
Ardoaren Lanbide Arteko Erakundeari eta 
ERRIOXA JATORRI-DEITURAREN Kontseilu 
Arautzaileari. 

Eskerrak ematen genizkien Arabako ma-
hastizainei haien gehiengoak eman zigun 
babesagatik; izan ere, haien oniritzia eta 
konfiantza eman ziguten, Errioxa Jatorri-
deitura Kalifikatuan Arabako Errioxako 
mahatsa eta ardoa defendatzeko.

Abstentzio handia egon zen Arabako ekoi-
zleen sektorean; hautesleen % 54k bakarrik 
eman zuen botoa, 8.892 hektareatatik 5.000 
hektarea inguruk. Datu horiek hurrengo 
hauteskundeetan modu masiboan botatu 
beharraren garrantziari buruz hausnartzera 

APIRILA

UAGAk Errioxako Ardoaren Lanbide Arteko 
Erakunderako hauteskundeetarako botoa 
eskatu zien ardogintzako eta mahasti-
zaintzako ustiategiei, Arabako Errioxako 
mahatsa eta ardoa defendatzeko.

Errioxako Ardoaren Lanbide Arteko Erakun-
dean Errioxako ardogintza eta mahastizaint-
zako sektorearen inguruko erabaki estra-
tegikoak hartzen dira, erakunde bakoitzak 
bertan duen ordezkaritzaren arabera 
hartzen diren erabakiak; ordezkaritza hori 
proportzio berean eramaten da Kontseilu 
Arautzailera.

UAGA beti izan da Arabako Errioxako 
mahastizainen gehiengoa ordezkatu duen 
erakundea, sektorearen egonkortasunaren 
alde lan eginez, mahatsaren eta ardoaren 
prezioaren gorabeherak saihesteko, es-
kaintza eta eskaria orekatzeko, eta sekto-
reko eragile guztien errentagarritasuna 
bermatzeko

JARDUERA SINDIKALA

eraman gaituzte; izan ere, garrantzitsua da 
Arabako mahastizaintza-sektorerako garran-
tzi handikoak diren erakunde horietan ahalik 
eta ordezkaritzarik handiena izatea.
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JARDUERA SINDIKALA

MAIATZA

Eguzki-parkeen proiektu handien aurrean, 
nekazaritza-lur emankorrak defendatu 
zituen UAGAk

UAGAk euskal administrazioei adierazi zien 
beharrezkoa dela plaka fotovoltaikoen 
parke handien aurrean nekazaritza eta 
abeltzaintzako lur emankorrak babestea, 
eta energia-enpresen kanpaina erasokorren 
kalteak jasan ditzaketen sektoreei –nekaza-
ritza eta abeltzaintza-sektoreei, esaterako– 
babeserako tresnak eman diezazkietela 
eskatu zien.

Eguzki-parkeak modu arrazionalean eta 
haiek instalatu nahi diren lekuetan garatzen 
diren jarduera errentagarriekiko errespe-
tuzko irizpideekin ezarri behar dira, azpie-
giturak dimentsionatuz, ez dezaten eragin 
kaltegarririk izan lurraldeko jardueran eta 
biztanleen bizitzan, eta nekazaritza-baliorik 
eta -erabilerarik gabeko lursailak lehenetsiz, 
lehendik dauden sail ureztatuak kaltetu gabe 
eta natura-ingurunea errespetatuz.

Parke fotovoltaikoak nekazaritza-erabilera-
rik gabeko lursailetan, emankorrak ez diren 
lurretan edo ahalik eta inpakturik txikiena 
sortuko duten lekuetan kokatu beharko 
lirateke, gaur egun soroetan garatzen diren 
eta natura-paisaia zaintzen laguntzen duten 
jarduerak errespetatuz.

EKAINA

UAGAk abeltzaintzarako pentsuen prezio-
aren neurriz kanpoko igoera salatu zuen

UAGAk, Gipuzkoako EHNE, Nafarroako EHNE 
eta ENBA sindikatuekin batera, prentsau-
rrekoa egin zuen, gizarteari jakinarazteko 
abeltzaintza-sektorea pentsuen kostuen 
neurriz kanpoko igoera ezin jasatera iritsi 
dela; igoera hori erabat espekulatzailea den 
nazioarteko merkatu batean zerealen balioak 
izan duen igoeraren ondorio da. 

Elikagaien Katearen legea bete dadin exijitzen 
dugu, gehiegikeriak galaraziz, gutxieneko 
prezioak eta ekoizpen-kostuak ezarriz eta 
gure produktuak entregatzerakoan kontra-
tuak bete daitezen exijituz.
 

UAGA Batzar Nagusietan egon zen, 
nekazaritza-lurretan parke fotovoltaikoak 
egiteko egin berri diren proposamenen 
aurrean duen iritzia azaltzeko 

Javi Torre UAGAko lehendakaria eta Ricardo 
Fernández de Arroyabe Duranako nekaza-
ria Arabako Batzar Nagusietan egon ziren, 
Araban instalazio fotovoltaikoak jartzeko 
aukeraren aurrean sektoreak duen iritzia 
azaltzeko, eragin nabarmena izango bailuke 
horrek landa-ingurunean.

Sektorea ez dago energia berriztagarrien 
aurka, baina instalazio horiek ezartzeko 
modua araututa egon dadin eta lurralde-an-
tolamenduko plangintza bete dezan exijitzen 
du. Zaindu egin behar ditugu nekazaritza- eta 
abeltzaintza-erabileretarako lurrak, eta neka-
zaritza-balio handiko lursailak errespetatu.
 

Nekazaritza-erakundeek lortu zuten 
Trantsizio Ekologikoko Ministerioak otsoa 
kudeatzeko eta kontrolatzeko beste plan 
bat hasieratik negoziatzeko konpromisoa 
har zezan

COAG, UPA eta ASAJA erakundeek batzarra 
egin zuten Trantsizio Ekologikoko Ministe-
rioarekin, eta Otsoa Kudeatzeko eta Kontro-
latzeko Plan berri baterako elkarrizketa- eta 
negoziazio-prozesua abiaraztea adostu 
zuten, animalia horren biziraupena eta 
abeltzaintza estentsiboa bateragarriak izan 
daitezen bermatzeko.
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JARDUERA SINDIKALA

UZTAILA    

Europar Batasuneko Ministroen 
Kontseiluak berretsi egin zuen 2023-2027 
aldirako Nekazaritza Politika Erkidearen 
Erreforma. 

COAGek uste du erreforma horrek ez diela 
erantzuten ustiategi txiki eta ertainen be-
harrei, eta Espainiako eta Europako lurren 
uberizazio-prozesua azkartuko duela

Onartutako testuak ez die erantzuten Europan 
gehiengoa den nekazaritza-eredu sozial eta 
profesionalaren benetako beharrei, are ge-
hiago baztertzen baititu merkatua erregulat-
zeko mekanismoak. Horrek larriagotu egingo 
du prezioen aldakortasunaren inpaktua eta 
ustiategi txiki eta ertainen errentetan kostuen 
goranzko espirala.
 

Erakunde profesionalek Nekazaritza 
Politika Erkidearen Plan Estrategikorako 
(PEPAC) Nekazaritza Ministerioaren propo-
samena jaso zuten. 

COAGek uste du Planaren oinarriek ez dituzte-
la betetzen nekazari profesionalen beharrak.

Por un lado, la definición de agricultor activo 
incluye a todos los titulares de explotaciones, 
aunque su actividad agraria sea insignifi-
cante, sin dar prioridad real a las personas 
agricultoras profesionales. Y, por otro lado, 
la condicionalidad reforzada junto con las 
ayudas dirigidas a los ecoesquemas (23%), 
suponen mayores exigencias medioam-
bientales y, por lo tanto, mayores costes, 
pudiendo lastrar la viabilidad económica de 
las pequeñas y medianas explotaciones.

IRAILA URRIA

Landa Garapenaren Lege-proiektu berriak 
nekazaritzaren sektorerako duen garran-
tzia defendatu zuen Eusko Legebiltzarrean

UAGA Eusko Legebiltzarreko Ekonomia Ga-
rapen eta Berrikuntza Batzordean egon zen; 
Landa Garapenari buruzko Lege-proiektu be-
rria tramitatzen ari dira batzorde horretan. 
UAGAk nabarmendu zuen garrantzi handia 
dutela nekazaritzako eta abeltzaintzako 
sektoreek landa garapenean, bai epe luzera 
begira biztanleen finkapenean, bai herrien 
garapen ekonomikoan..
 

COAGek Batzorde Exekutibo berria eta Ida-
zkari Nagusia hautatzeko egin zuen Batzar 
Orokorrean parte hartu zuen UAGAk

COAGek zuzendaritza berria hautatzeko 
egin zituen hauteskundeetan, EHNE Kon-
federazioko Alberto Benito hautagaiaren 
aldeko botoa eman zuen. Azkenean, Batzar 
Orokorrak zuzendaritza berria aukeratu 
zuen, baita Idazkari Nagusi berria ere, Miguel 
Padilla, Miguel Blancoren lekua hartu duen 
Murtziako nekazaria.

UAGAk bat egin zuen Errioxa Jatorri-
deitura Kalifikatuaren mahastizaintza-
sektorearekin, mahatsaren bidezko prezioa 
aldarrikatzeko

UAGAk, Errioxa Jatorri-deitura Kalifikatuan 
ordezkaritza duten gainerako nekazaritza-
erakundeekin batera (ARAG-ASAJA, UAGR-
COAG, UPA RIOJA, UAGN eta EHNE-COAG) 
Errioxa Jatorri-deitura Kalifikatuko mahat-
sarentzako eta ardoarentzako prezio duinak 
aldarrikatzeko Logroñon egin zen manifes-
tazioan parte hartu zuen; izan ere, mahats-
bilketa hasita zegoen dagoeneko, eta oraindik 
ez zegoen kontraturik eta preziorik.

Nekazaritza-erakundeok agiri bat aurkeztu ge-
nion Gobernuaren Errioxako Ordezkaritzari; agiri 
hartan, eskatzen genuen Elikagaien Informazio 
eta Kontrolerako Agentziak (AICA) jardun dezala 
ofizioz Elikagaien Kateari buruzko Legea be-
tetzen ez denean, kontraturik ez dagoelarik eta 
prezioak ekoizpen-kostuen azpitik daudelarik.

Sektoreak upategien erantzukizuna salatu 
zuen, eta gogorarazi mahastizaintza-sekto-
reak ahal izan duen guztia egin duela Jatorri-
deituraren egonkortasunean laguntzeko. Kon-
tuan izan behar da, gainera, aurten igo egin 
direla ekoizpen-kostuak, nabarmen igo baita 
Errioxakoa bezalako Jatorri-deitura batek 
exijitzen duen kalitatezko mahatsa ekoizteko 
beharrezkoak diren intsumoen prezioa.
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AZAROA

Janaria ez da bota behar, elikagaien 
xahuketaren aurkako sentsibilizazio-
kanpaina

Euskadi Elikagaien Xahuketaren Aurka 
Plataformak –UAGA plataformako kidea da– 
elikagaien xahuketaren aurkako sentsibiliza-
zio-kanpaina egin zuen. Eusko Jaurlaritzak, 
ELIKA fundazioak hain zuzen ere (Nekaza-
ritzako Elikagaien Segurtasunerako Euskal 
Fundazioa), bultzatutako erakundea da 
ELIKA
 

Esnearen sektorearen nazio mailako 
mobilizazioak

Industriak esneagatik ordaintzen dituen 
prezio txikien eta, ondorioz, sektoreak dituen 
perspektiba eskasen aurrean, COAG, ASAJA 
eta UPA erakundeek esnearen sektorean 
mobilizazioekin jarraitzea erabaki zuten.
 

Euskadiko nekazaritza-sindikatuak batu 
egin ziren, esnea ekoizpen-kostuen azpitik 
ordaintzen dietela salatzeko

Bizkaia, EHNE Gipuzkoa, ENBA Gipuzkoa eta 
UAGA– batu egin ziren, esnetarako behien 
ustiategien bideragarritasun ekonomikoa 
arriskuan jartzen ari den industriaren 
immobilismoaren aurrean, eta elikagaien 
banatzaile handiei eskatu diete bete dezatela 
Elikagaien Katearen Legea, ekoizpen-kos-
tuak estaliko dituzten prezioak ezarriz.

COAG, UPA eta ASAJA erakundeek, 
ekoizpen-kostuen igoera handiaren au-
rrean, nekazaritza-sektorerako premiazko 
talka-plan bat eskatu zioten Nekazaritza 
Ministerioari

Nekazaritza-ustiategiei eragiten ari den 
errentagarritasun-krisi larria arinduko duten 
neurriak eskatu zituzten; krisi horren jatorria 
ekoizpen-kostuen igoera eta salmenta-
prezioak ez igo izana da. Egoerak bere 
horretan jarraitzen badu, itxi egin beharko 
dituzte ustiategi asko eta, ondorioz, baliteke 
ezin bermatu ahal izatea oinarrizko elika-
gaien hornikuntza.
 

COAGek COP26 Konferentzian ohartarazi 
zuen “soroen uberizazio-prozesuak” era-
gin negatiboak dituela klima-aldaketaren 
aurkako borrokari dagokionez

COAGek Klima Aldaketari buruzko Nazio 
Batuen Konferentzian (COP26) parte hartu 
zuen, eta ohartarazi zuen soroen uberizazio-
prozesuak eragin kaltegarriak dituela klima-
aldaketaren aurkako borrokan, eta berretsi 
egin zuen nekazaritza-jardueradun eredu 
soziala ingurumen-jasangarritasunerako 
eta elikagaien segurtasunerako alternatiba 
bakar gisa defendatzeko bere konpromisoa

CCOAG, ASAJA eta UPA erakundeek Trant-
sizio Ekologikoko Ministerioaren otsoa 
ehizatzea debekatzen duen Aginduaren 
aurkako errekurtsoa aurkeztu zuten Auzi-
tegi Nazionalean

Otsoaren presentziak azkeneko urteetan 
abeltzaintza-sektoreari eragin dizkion kalte 
ekonomiko eta sozialak xehatzen ditu erre-
kurtsoak, eta eskualdeetako administrazioek 
ematen dituzten kalte-ordainak partzialak 
eta eskasak direla adierazten du.
 

UAGAk bat egin zuen Genero Indarke-
riaren Aurkako Nazioarteko Eguneko 
aldarrikapenekin

COAGek eta Landa Inguruneko Emakumeen 
Konfederazioak (CERES) nabarmendu zuten 
landa-inguruneko bizitzan badaudela emaku-
meen aurkako indarkeria arriskua areagotu 
dezaketen faktoreak, hala nola isolamendu 
geografikoa, zerbitzu falta eta landa-ingu-
runean emakumeenganako diskriminazio-
egoera batzuen normalizazioa, indarkeria 
matxista areagotu dezaketenak..

JARDUERA SINDIKALA
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ABENDUA

Euskadi eta Nafarroako nekazaritza-
erakundeek mobilizazioak egin zituzten, 
Elikagaien Kateari buruzko Legea bete 
dadin eskatzeko

UAGA, EHNE Gipuzkoa, EHNE Nafarroa, 
ENBA, EHNE Bizkaia eta UAGN sindikatuek 
agerraldi publikoa egin zuten elkarrekin 
Donostian, lehen sektoreko profesionalek, 
abeltzaintzako azpisektoreetakoek batez ere, 
bizi duten egoera larriaren berri emateko.

Manifestu bat aurkeztu zuten, Gobernu 
Zentralari Elikagaien Kateari buruzko Legea 
berehala aplika dezan exijitzen diona, eta 
Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Gober-
nuari, berriz, lege hori gara dezaten.
 

UAGAko esnearen sektoreko abeltzainek 
kale-agerraldia egin zuten Gobernuaren 
Gasteizko Ordezkaritzaren aurrean, Elika-
gaien Kateari buruzko Legea bete dadin 
exijitzeko

UAGAk, gainerako autonomia erkidegoetako 
COAG, ASAJA eta UPA nekazaritza-erakun-
deekin batera, eta Euskadi eta Nafarroako 
EHNE Konfederazioarekin, EHNE Bizkaia, 
UAGN eta ENBA erakundeekin, administra-
zioei eskatu zien betearaz dezala Elikagaien 
Kateari buruzko Legea, eta nabarmendu 
zuen gaur egoera larria bizi izaten ari direla 
esnearen sektoreko abeltzainak.

Elikagaien kate garden, bidezko eta orekatu 
bat jasangarriagoa eta gizarte osoarentzako, 
ekoizleentzako zein kontsumitzaileentzako 
onuragarriagoa izango da.

Uholdeek eragindako kalteen aurrean 
jarduketa zehatzak egin ditzan eskatu zion 
UAGAk URA agentziari  

UAGAko ordezkariek batzarra egin zuten URA 
agentziako zuzendariarekin, Araban izandako 
azkeneko uholdeek eragindako kalteen au-
rrean beharrezko konponketak egin ditzatela 
eskatzeko. Hainbat nekazarik jasandako 
kalteak jasotzen dituen txosten bat entregatu 
zioten eta, gainera, eragindako kalteengatiko 
kalte-ordainak ezar ditzatela eskatu zioten, 
baita errekak garbitu eta manten ditzatela 
ere.

URAko zuzendariak UAGArekin Lankidetza 
Hitzarmen bat sinatzeko konpromisoa hartu 
zuen, uholde-arriskua duten nekazaritza-
eremuen egoera hobetzeko ekintza zehatzak 
gauzatzeko.

Nekazaritza eta abeltzaintzako sektoreei 
Uraren Kanon berria ez aplikatzea eskatu 
zion UAGAk URA agentziari

Uraren Kanonari buruzko Erregelamendua 
onesten duen 229/2021 Dekretuaren bitartez, 
Eusko Jaurlaritzak kanon bat ordaintzera 
behartzen ditu Euskadin ura –erabiltzeko 
edo kontsumitzeko– hartzen duten subje-
ktuak, eta horrek eragina du nekazari eta 
abeltzainengan.

UAGAk URA agentziari eskatu zion euts die-
zaiola nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreek 
duten erabateko salbuespenari, aurten arte 
egin den bezala, eta salatu zuen sektoreak 
batere informaziorik ez duela jaso. Bestalde, 
gogoratu zuen dagoeneko uraren erabilera-
gatiko kostu handiak ordaintzen dizkietela 
Ureztatzaileen Komunitate eta Partzuergoei 
eta, batez ere, nekazariei eta abeltzainei gai 
horrekin lotuta exijitzen zaizkien inplikazio 
burokratikoak eta erantzukizun berriak salatu 
zituen

JARDUERA SINDIKALA
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Azucareraren kontratu-proposamena 
Elikagaien Kateari buruzko Legearen 
aurkakoa dela salatu zuen COAGek 
prentsan, eta jakinarazi zuen itundutako 
prezioa ekoizpen-kostuak estaltzeko behar 
adinakoa zela aitortzera behartuko zituela 
nekazariak, Nekazaritza Politika Erkide-
goko laguntzak hor sartuta. Prezioarekin 
lotutako eranskinek indarrean dagoen 
araudia urratzen dituzten abusuzko klau-
sula batzuk jasotzen dituzte. 
Bestalde, Azucarerak eutsi egiten dio 
kontratu berriak justu erein baino le-
hen aurkezteko bere jarrerari, nahiz eta 
laborantzen plangintza udazken hasieran 
egiten den; horrek alternatiba gutxi edo 
batere ez dio uzten nekazariari. 
 

UAGAk batzarra egin zuen Azucarerarekin, 
eta hark 2021-2022 denboraldiko erremo-
latxa-kanpainarako egindako kontratazio-
eskaintza ukatu zuen, ez baitu betetzen 
Elikagaien Kateari buruzko Legea 

Eskaintza hark aldatu egiten zituen 2020an 
sinatutako hainbat urtetarako kontratua-
ren baldintzak; kontratu hark 2021-2022 
kanpainarako ere balio zuen. Gainera, Erre-
molatxa Hartzeko eta Analizatzeko (RyAR) 
prozedura berria aurkeztu zuen, gaur egun 
indarrean dagoen RyAR Erregelamendua 
ordeztu nahi duena.

Nekazaritza Ministerioak UAGAri berret-
si zion Azucarerak, 2021-2022 kanpaina-
rako haren kontratazio-proposamenean, 
ez duela betetzen Elikagaien Kateari 
buruzko Legea, COAGi eskatu ondoren 
aurkez ziezaiola Ministerioari kontratuaren  
baldintzei buruzko erreklamazioa.
Ministerioak berretsi zuen prezioa finkat-
zeko, hark alda daitekeen zati bat baldin 
badu –hau da, hainbat faktoreren arabera 
zehazten dena–, horietako bat nahitaez 
izan behar dela benetako ekoizpen-kostua, 
eta ekoizpen-kostua kalkulatu behar dela 
kontuan izanda ekoizleak benetan izan 
dituen kostuak, bere gain hartu dituenak 
edo antzerakoak.
Beraz, Ministerioaren arabera, ez da 
zuzena kontratuan adieraztea aldeek ez 
dakitela zein den ekoizpen-kostua.
Halaber, adierazten du, Elikagaien Kateari 
buruzko Legeari jarraiki, laborantzari 
ematen zaizkion laguntzak edo diru-
laguntzak ez direla egongo produktu bat 
ekoizteko beharrezkoak diren benetako 
kostuekin lotuta.
  

UAGAko Erremolatxaren Kolektiboaren 
Asanbladak Azucarerak 2021-2022 
kanpainarako egindako kontratazio-
eskaintza aztertu zuen

Atzerapen handiegiarekin bidali zuen en-
presak eskaintza, eta aurreko kontratua-
ren baldintzak aldatzen ditu, ustiategiek 
dagoeneko haien erremolatxa-laborantzak 
planifikatuta zituztenean; horrela, bada, 
ez du beste laboreren bat ereiteko tarterik 
uzten.

Luzatu egin ziren nekazaritzako inguru-
meneko laguntzak, 2020ko konpromiso 
berberei eutsiz

ERREMOLATXA

MARTXOA  URTARRILA  
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NEKAZARITZA KANPIANAK

ERREMOLATXA

RemolachINN deritzon lankidetza-proie-
ktuaren emaitzak aurkeztu ziren; proiektu 
hori erremolatxa neonikotinoiderik erabili 
gabe maneiatzeko sistema da 
 

Eusko Legebiltzarrak eta Arabako Batzar 
Nagusiek UAGAko erremolatxa-sektorea-
ren aldarrikapenak babestu zituzten. 
Erakunde bietako talde politikoek adostu zuten 
Elikagaien Informazio eta Kontrolerako Agen-
tziari (AICA) eta Eusko Jaurlaritzako Elikagaien 
Kalitate eta Industrien Zuzendaritzari eskat-
zea ikuska ditzatela erremolatxa-sektoreko 
kontratuak, Elikagaien Kateari buruzko Legeak 
ezartzen dituen eskakizunak betetzen dituztela 
bermatzeko, haien eskumenen arabera.
Bestalde, Espainiako Gobernuari eskatu diote 
aitor ditzatela erremolatxa-kolektiboekin 
lotutako Nekazaritza-erakundeak azukrearen 
sektoreko Ekoizle-erakunde gisa, eta bultza 
dezala, erakundeokin lankidetzan, ekoizleen 
eta azukrearen industriaren arteko Lanbide 
Arteko Esparru Akordio berria.
 

COAGek Ministerioari jakinarazi zion 
kezkatuta dagoela erremolatxa-sektorea-
ren egoerarekin, eta salatu zuen Azucarera 
ez dagoela  lanbide arteko beste akordio bat 
negoziatzeko prest, era horretan, indarrean 
dagoen araudia urratuz. Akordiorik ez da-
goenez, ez da errespetatu Elikagaien Kateari 
buruzko Legean ezarritakoa.
UAGAk, COAGeko gainerako erakundeekin 
batera, egungo araudia bete dezala exijitu zion 
Azucarerari, erremolatxaren prezioak estal 
ditzala gutxienez ekoizpen-kostuak.

Berriz ere, Azucarerak ez zuen bete 
2020-2021 kanpainan hainbat urtetarako 
sinatutako kontratua, eta beste kontratu bat 
proposatu zuen 2021-2022 kanpainarako, 
erremolatxaren balorazio-taula 
aberastasunaren arabera aldatzen duenez, 
berriro erremolatxaren prezioa jaisten duena.
Gainera, Elikagaien Kateari buruzko Legearen 
aurkako klausulak proposatu zituen
UAGAk, COAGeko gainerako erakundeekin 
batera, aurreko kontratuan sinatutako 
baldintzak bete zitzala exijitu zion 
Azucarerari, eta negoziatzen jarraituko du, 
erremolatxaren prezioak gutxienez ekoizpen-
kostuak estaliko dituzten prezioak jasotzen 
dituzten kontratuak lortzeko.
 

Azucarerak, arbitrajeak nekazarien 
aldeko ebazpena eman duenez, kalte-
ordainak ordaindu beharko dizkie UAGAko 
Erremolatxaren Kolektiboko 2019-2020 
kanpainako nekazaritza-ustiategiei. 
COAGek irabazi egin zuen Azucarerak bere 
kabuz Lanbide Arteko Esparru Akordioan 
itundutako erremolatxaren prezioa murriztu 
izanagatik aurkeztutako demanda; UAGAko 
Erremolatxaren Kolektiboa demanda 
horretan sartuta zegoen.
Ebazpenak Azucarerari exijitzen dio eman 
diezazkiela kalte-ordainak 2019-2020 
kanpainan erremolatxa entregatu zioten 
nekazariei, AMI akordioan itundutako 
preziora iritsi artekoak. 
Nekazaritzako erakundeek Lanbide Arteko 
beste Esparru Hitzarmen bat ituntzeko duten 
ahalmena ere berresten da.

MAIATZA UZTAILA

Arabako erremolatxa-sektorearen beha-
rrak jakinarazi zizkion UAGAk COAGi, hura 
baita Nekazaritza Ministerioarekin zuzene-
ko harremana duena. COAGek nekazaritza-
erakundeei zuzendutako kontsulta publikoa 
ireki zuen, azukrerako erremolatxaren 
merkatuaren araudia eguneratzeko que 
gutxieneko erosketa-baldintzak eta entrega-
prozesuaren baldintza, eta lanbide arteko 
idatzitako akordioen gutxieneko edukia.
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NEKAZARITZA KANPIANAK

ERREMOLATXA

IRAILA

Arabako Foru Aldundiak erremolatxarako 
minimien laguntza bat onetsi zuen, hekta-
rea bakoitzeko 150 eurokoa

URRIA

UAGAko Erremolatxaren Kolektiboaren 
Batzarra, 2021-2022 kanpaina eta 2022-
2023 kanpainarako eta laborearen etorki-
zunerako aukerak aztertzeko

AZAROA

Erremolatxaren ekoizpen-kostuen azterla-
na argitaratu zen. HAZIk, Eusko Jaurlaritzak 
eskatuta eta UAGArekin eta sektoreko beste 
eragile batzuekin lankidetzan, azukrerako 
erremolatxaren ekoizpen-kostuei buruzko 
azterlana egin zuen; ondorioztatu ahal izan 
zen hektarea bakoitzeko 3.370,36 eurokoa 
dela laborantzaren guztizko kostua.
Datu garrantzitsua da Elikagaien Kateari 
buruzko Legea aplikatzeko, lege horrek 
ezartzen baitu jaso beharreko prezioak 
gutxienez ekoizpen-kostuak estali behar 
dituela.

Nekazaritza Ministerioak berriro baimendu 
zuen 2022-2023 kanpainarako, salbues-
pen gisa, neonikotinoideekin tratatutako 
azukretarako erremolatxa-haziak ereitea 
UAGAk eta beste kolektibo batzuek Gaztela-
Leonen erregistratutako baimena Arabara 
hedatzea eskatu ondoren.
 

Azucarerak Miranda de Ebron duen lante-
gia aldi baterako itxi zuten, aste batzuetan 
euri-jasak bota ondoren ezinezkoa zelako 
erremolatxa-entregen fluxuari eustea.
 

2022-2023 kanpainarako Elikagaien 
Kateari buruzko Legea bete dezan eskatu 
zion UAGAk Azucarerari ekoizpen-kostuak 
estaltzen ez dituen eskaintza egiten jarrait-
zen baitu.
Azucarerak nekazariekin banan-banan 
harremanetan jartzeko duen dinamika-
rekin jarraitzen duela ere salatu genuen, 
erremolatxaren kolektiboak aintzatetsi eta 
elkarrizketa-kide nagusi gisa haiekin elkartu 
beharrean

ABENDUA

Entregatutako erremolatxa kopurua: 48.284 tona likido 
Deskontua:   %13 
Polaritatea:  17,2 º 
Kontratatutako azalera:  500 hectareas 
Batez besteko ekoizpena  104,85 tona normalizatu, 
  16ºko polaritatearekin 

UAGAko Erremolatxaren Kolektiboak 2021-2022 kanpaina amaitu zuen:

Mirandako lantegiak kontratutako 2.300 
hektareetako azukretarako 190.000 
tona erremolatxa xehatu zituen, hekta-
rea bakoitzeko 100 tonako batez besteko 
errendimenduarekin.
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NEKAZARITZA KANPIANAK

ERREMOLATXA

UAGAko Erremolatxaren Kolektiboaren 
Asanbladak 2021-2022 kanpaina aztertu 
zuen, eta Azucarerari exijitu zion or-
dain ditzala bidezko prezioak hurrengo 
kanpaina
Asanbladak 2021-2022 kanpainako emaitzen 
balorazioa egin zuen, eta berriro nabarmen-
du zuen gero eta komunikazio-zailtasun 
handiagoak dituztela Azucarerarekin, eta 
horrek zerikusi handia duela industriak 
nekazariekin banan-banan harremanetan 
jartzeko duen estrategiarekin, erremolatxa-
ren kolektiboekin elkartu eta haiei elkarri-
zketa-kide nagusi gisa duten izaera aitortu 
beharrean. 

2021-2022 kanpainari dagokionez, kontuan 
izanda Azucarerak azkeneko urteotan 
egin dituen kontratazio-eskaintzetan 
baldintzak inposatzen dituela, nabarmendu 
behar da eragin ekonomiko handia izan 
duela kolektiboarentzako Azucarerak 
bere kabuz egin duen aldaketak; 
hots, aberastasunaren araberako 
erremolatxaren balorazioari dagokiona. 
Kanpaina hasi baino lehen salatu genuen 
bezala, emaitzek berretsi egin dute aldaketa 
horrek 20.000 euroko galerak ekarri dizkiela 
UAGAko kolektiboko ekoizleei.

Egungo egoera kezkagarria da; Azucarerak 
berriro urratu du  Elikagaien Kateari 
buruzko Legea 2022-2023 kanpainari 
begira, hurrengo kanpainarako ere 
ekoizpen-kostuak estaltzen ez dituen 
kontratazio-eskaintza bat egiten jarraitzen 
baitu.

Azucarerak behin eta berriro nekazariekin 
banan-banako harremana izateko 
estrategiari eusten dion bitartean eta 
jokabide horren aurrean, kolektiboarekin 
negoziatzearen balioa defendatzen jarraitzen 
du UAGAk, eta Elikagaien Kateari buruzko 
Legea bete beharra dagoela aldarrikatzen 
dugu, eta gutxienez ekoizpen-kostuak 
estaliko dituzten prezioak ezartzea.

2022KO OTSAILA
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NEKAZARITZA KANPIANAK

UAGAko Artoaren Kolektiboak (14 neka-
zaritza-ustiategik eta 16 abeltzaintza-
ustiategik osatuta dago) etekin onekin 
amaitu zuen arto-bilketako kanpaina. 
Izandako klimari esker, uzta-bilketako lanak 
jarraituak izan ziren, 2020an baino batez 
besteko errendimendu handiagoarekin (% 
17 handiagoa), ekoizpen handiagoarekin (% 
5 handiagoa) eta antzerako batez besteko 
materia lehorrarekin..

Entregatu den arto kopurua: 4.276 tona
Batez besteko errendimendua: 54 t/ha
Materia lehorra, batez beste: %9,39

Orain dela 20 urte sortu zen UAGAko 
artoaren kolektiboa, nekazaritza-ustiategi 
ekoizleen eta abeltzaintza-ustiategi 
erabiltzaileen artean adostutako prezioan, 
kalitatezko produktu bat eskaintzeko 
helburuz.

UAGAk kudeatzen du kolektiboa; elkartearen 
egitekoa da hitzarmenak betetzen 
direla zaintzea, laborantzen eta azken 
produktuaren kalitatea kontrolatzea eta 
bilketaren logistika koordinatzea.

ARTOA ZEREALAK

IRAILA

Etekin onak izan ditu Araban zerealen 
2021eko kanpainak. Garlan kooperatibak 
jakinarazi zuenez, 225.000 tona zereal baino 
gehiago bildu zen, aurreko kanpainako 
ekoizpena gaindituz. Gainera, prezioak 
nabarmen igo ziren, % 38,8 ere bai kasu 
batzuetan. Bestalde, gaixotasun fungikoen 
eragina txikiagoa izan zen. Hala ere, 
lehengaien kostua asko handitu denez, 
ziurgabetasun handia dago hurrengo 
kanpainari begira. 
 

Neiker erakundeak GENVCE Sareko (Labore 
Estentsiboko Barietate Berriak Ebaluatzeko 
Taldea) zein Arabako Zerealen Kanpoko 
Sareko 2020-2021 kanpainan egindako 
udazkeneko gari bigun, neguko garagar eta 
udaberriko garagar barietateen inguruan 
egindako saiakuntzen emaitzak aurkeztu 
zituen  Helburua da zerealen sektoreari 
zereal eta labore estentsibo berriek eremu 
agroklimatiko ezberdinetara egokitzeko 
duten ahalmenari eta haien kalitateari 
buruzko informazio zehatza eta erabilgarria 
emate

AZAROA

Eusko Jaurlaritzaren mínimis lagunt-
zak, lupulu, ogitarako zereal eta fruitu 
lehorren (intxaurrondoak eta urritzak) 
ustiategietarako.

MAIATZA

UAGAk Eusko Jaurlaritzak Euskadirako 
onetsi duen Ogia Egiteko Garia modu 
Integratuan Ekoizteko Arau Teknikoa 
prestatzen parte hartu zuen; ; arau 
horrek ekoizpen- eta manipulazio-
prozesuak bete behar dituen berariazko 
baldintzak ezartzen ditu.Elikagaien 
segurtasuna bermatzeko, produktuaren 
osasungarritasuna optimizatzeko eta 
ingurumena errespetatzeko ekoizpen- 
eta kontsumo-sistemetan oinarritzen da 
Ekoizpen Integratua.
UAGAk arau tekniko hori prestatzen parte 
hartu du, laborantza estentsiboen Eusko 
Jaurlaritzaren Batzorde Teknikoaren 
barruan.
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NEKAZARITZA KANPIANAK

URTARRILA

Ereiteko Patataren Ekoizpenari buruzko 
EAEko Dekretuaren aldaketa bat argitaratu 
zuen Eusko Jaurlaritzak. Ereiteko patata 
ekoizten duten udalerriak xehatzen dira, eta 
aipamen berezia egiten zaie lehentasunezko 
udalerri mugatuei. 

MARTXOA

UREZPAPA berrikuntza-proiektua amaitu 
zen; proiektu horren egitekoa zen pata-
taren laborantzan ureztatzeko uraren 
erabilera optimizatzea, doitasunezko 
ureztatze-tresnak erabilita. UAGAk egitas-
mo horretan parte hartu zuen. Patataren 
laborantzan Ureztatzeko Uraren Erabile-
ra Optimizatzeko Eskuliburua argitaratu 
genuen. UAGAren webgunean ere kontsulta 
daiteke.

PATATA

APIRILA

RemolachINN deritzon lankidetza-proie-
ktuaren emaitzak aurkeztu ziren; proiektu 
hori patata neonikotinoiderik erabili gabe 
maneiatzeko sistema da

UZTAILA

Abian jarri zen Pataren Sare Tekniko Eko-
nomikoa (TECO) –COAGek sare horretan 
parte hartzen du–, Estatu mailan patataren 
sektorearen informazio-sistema bat sort-
zeko. Nekazaritza-sektore ezberdinetako 
eraginkortasunaren eta lehiakortasunaren 
analisia egiteko nazio mailako plataforma. 
Patataren sektorearen karakterizazioa egin-
go da, eskualdeak identifikatu eta ekoizpen-
sistemak definituko dira.

IRAILA

Arabako Foru Aldundiak patatarako mini-
mien laguntza bat onetsi zuen, hektarea 
bakoitzeko 150 eurokoa

NEIKER erakundeak Edurne Arabako 
patata-barietate berriari buruzko entse-
guen emaitzak aurkeztu zituen, barietate 
interesgarria kontsumitzailearentzako zein 
nekazariarentzako. Merkatuko beste barie-
tate batzuk baino produktiboagoa denez eta 
ongarrien beharra murrizten denez, barieta-
te honek optimizatu egingo du nekazariaren 
ekoizpena. 

AZAROA

Patataren kanpaina ekoizpenaren igoera 
handiarekin amaitu zen, 1.400 hektarea 
inguru ereinda. UDAPAk bikaintzat jo du 
kanpaina, uzta azkeneko hiru urteetako batez 
bestekoa baino % 26 handiagoa izan baita. 
Klimak laborantza-lan guztiak baldintza 
onetan egiten lagundu du, ereiteko unetik 
bertatik hasita. Hala ere, aurten arazo orokor 
bat egon da, aldi baterako langileen gabezia 
aldi baterako langileen gabezia.
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COAGek, ASAJAk eta UPAk AICA 
agentziaren aurrean salatu zuten 
upategi batzuek arau-urraketak egin 
zituztela 2020an, ekoizleekin sinatutako 
salerosketa-kontratuetan.  Kontratu 
batzuetan finkatutako prezioen zenbatekoa 
txikiegia da, eta eremu bakoitzeko 
ardotarako mahatsaren ekoizpen-kostuak 
estaltzetik oso urruti dago.
 

COAGek alegazioak aurkeztu zizkion 
Mahastizaintza eta Ardogintzako 
Sektoreari Laguntzeko 2019-2022 aldirako 
Programaren (PASVE) neurriak aplikatzeko 
Nekazaritza Ministerioaren proiektuari. 
Koordinakundeak uste du beharrezkoa dela 
uzta berderako funtsak modu egonkorrean 
esleitzea.
 

Nekazaritza Ministerioak mugatu egin 
zituen Errioxa Jatorri-deiturako mahasti-
landaketa berriak, eta ez du emango 
mahastiak birlandatzeko eta birlandaketa-
eskubideak bihurtzeko baimenik Errioxa 
Jatorri-deiturak mugatutako eremuetan

Arabako Foru Aldundiak mahastietako 
aseguruak kontratatzeko laguntzak 
eskatzeko epea ireki zuen
 

Arabako Lurralde Historikoko Mahats-
erregistroaren kudeaketaren araudia 
Batasuneko araudi berrira egokitzen 
duen Dekretua onetsi zuen Arabako Foru 
Aldundiak 
 

OIVE erakundea mahastizaintza- eta 
ardogintza-sektorearen egoera baloratzeko 
elkartu zen, kaltetu egin baitute Covid-
19aren ondorioek, eta sektoreari 
laguntzeko neurriak eskatu zituen
 

Europako Batzordeak urtebetez luzatu 
zituen mahastizaintza- eta ardogintza-
sektoreari laguntzeko salbuespenezko 
neurriak  
 

NEKAZARITZA KANPIANAK

MAHATS-BILKETA

Ardoaren sektorea Covid-19aren eraginez 
bizi izaten ari den egoera larriaren aurrean, 
ardogintzako Europako kooperatibek 
sektorearentzat ez-ohiko aurrekontua 
eskatu zuten
 

Eusko Jaurlaritzak baimendu egin zuen 
Arabako Mahastiak Jatorri-deitura 
Babestua
 

Mahastiak berregituratzeko eta 
birmoldatzeko laguntzak argitaratu ziren
 

UAGAk jakinarazi zuen, Elikagaien Kateari 
buruzko Legeari jarraiki, legez kontrakoa 
dela Errioxa Jatorri-deiturako ontziratu 
gabeko ardoa ekoizpen-kostuen azpitik 
ordaintzea

URTARRILA OTSAILA MARTXOA
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Mahastiak berregituratzeko eta 
birmoldatzeko laguntzei buruzko Dekretua 
egokitzen duen Agindua argitaratu zuen 
Eusko Jaurlaritzak
 

COVID-19 dela eta Mahastizaintza- eta 
Ardogintza-Sektoreari Laguntzeko 2019-
2023 aldirako Programaren neurrien 
aplikazioa malgutzen duen Dekretua onetsi 
zuen Nekazaritza Ministerioak
 

Errioxa Jatorri-deitura Kalifikatuak 2021-
2025 aldirako bere Plan Estrategikoa 
aurkeztu zuen, honako ardatz hauekin: bere 
markari balio berria ematea, nazioarteko 
hazkundea azkartzea eta munduko 
mahastizaintza eta ardogintzako eskualde 
preziatuenetako bat bezala posizionatzea. 
2020an egin den analisi- eta hausnarketa-
prozesu batetik abiatuta egin da plan hori, 
eta prozesu horretan parte hartu du UAGAk, 
sektoreko beste eragile batzuekin batera.

Batzar Nagusiek Arabako Errioxako eta 
Arabako Txakolinaren mahastizaintza- eta 
ardogintza-sektorea babesteko mozioa 
onartu zuten
 

Errioxa Jatorri-deituraren Kontseilu 
Arautzaileak 2021eko mahats-bilketarako 
Kanpainako Arauak onetsi zituen, baita 
Errioxa Jatorri-deiturako mahasti zahar 
eta ehun urtetik gorakoak indartzeko eta 
haiei balioa emateko proposamen bat ere
 

ERRIOXA JATORRI-DEITURAren Kontseilu 
Arautzailean eta Lanbide Artekoan karguak 
berritzeko hauteskunde-prozesua egin zen. 
UAGAk kide bat aurkeztu zuen, Jesus Bauza.
 

OIVR erakundearen Zuzendaritza 
Batzordeko eta ERRIOXA JATORRI-
DEITURAREN Kontseilu Arautzailearen 
Osoko Batzordeko kideak izendatu ziren 
Jesus Bauzak jarraituko du beste lau urtez 
UAGA ordezkatzen Kontseilu Arautzailean.
 

Eusko Jaurlaritzak ardoaren eta 
txakolinaren sektoreei zuzendutako ez-ohiko 
laguntzak onetsi zituen, ardoa eta txakolina 
destilatzeko erretiratzeko edo biltegiratze 
pribaturako laguntzak, hain zuzen ere.
 

Elikagaien Euskal Behatokiak, labore 
ezberdinen analisiak egiten dituenak, 
azkeneko ekaitzek Arabako Errioxan 
eragindako kalte larriak nabarmendu zituen.

NEKAZARITZA KANPIANAK

MAHATS-BILKETA

Nekazaritza Ministerioak Agindu bat 
argitaratu zuen, Errioxako Araban beste bi 
Mahasti Berezi onartzen dituena, Bastidako 
La pileta de Tobelos mahastiak, Tobelos 
Upategienak, eta Eltziegoko El Guardián de la 
Viña, Pago de Larrea upategiarena.
 

Mahasti zaharrak mantentzera 
bideratutako Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzak argitaratu ziren.  Laguntza 
horiek helburua da mahastien mantenua 
eta kontserbazioa bultzatzea eta sustatzea, 
ustiategi bakoitzeko 4.000 euroko gehiengo 
zenbatekoarekin.

APIRILA MAIATZA EKAINA
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UZTAILA

Nekazaritza Ministerioak mahatsa eta 
ardoa salerosteko kontratu homologatuak 
argitaratu zituen, borondatezkoak, 
2021, 2022 eta 2023ko mahats-bilketa 
kanpainetarako.
 

Errixa Jatorri-deituraren Kontseilu 
Arautzaileak 2021eko kanpainarako stock 
kualitatiboa zehazten duten baldintzak 
argitaratu zituen.
 

Mahastiak berregituratzeko eta 
birmoldatzeko 2021eko laguntzen 
zenbatekoa argitaratu zuen Eusko 
Jaurlaritzak: hektarea bakoitzeko 1.329 
eurokoa Errioxa Jatorri-deiturarako, 
eta hektareako 1.537 eurokoa Arabako 
Txakolina Jatorri-deiturarako.

IRAILA

Mahatserako bidezko prezio bat 
aldarrikatzeko Errioxa Jatorri-deiturako 
mahastizainen eta ardogileen sektoreak 
Logroñon egindako manifestazioan 
parte hartu zuen UAGAk. Mahats-bilketa 
hasi ondoren kontraturik eta preziorik ez 
zegoela ikusita, Errioxa Jatorri-deiturako 
mahatserako eta ardorako prezio duinak 
eskatu genituen.
 

ERRIOXA JATORRI-DEITURAREN Kontseilu 
Arautzaileak ardoak etiketatzeko gutxieneko 
betekizunak aldatu zituen. Mahasti Zaharrak 
aipamena erabiltzeko baldintzak eguneratu 
ziren, eta etiketetan upategiak non dauden 
adieraztea baimendu zen.
 

Mahats-mordoko sitsari mahastietan 
nahasketa sexualeko teknikak aplikatuta 
aurre egiteko proiektuak sustatzeko 
laguntzak onetsi zituen Arabako Foru 
Aldundiak

URRIA

COAGek Mahastizaintza- eta Ardogintza-
sektorearen egungo egoera aztertzeko 
egindako batzarrean parte hartu zuen 
UAGAk. Elikagaien Kateari buruzko 
Legea betetzeko beharra azpimarratu 
da, mahastizainaren eta upategiaren 
artean kontratuak sinatzea bermatuz, eta 
mahastizainari ekoizpen-kostuen gainetiko 
prezioak ordaintzen zaizkiola ziurtatuz. 
Kontratuak kontrolatzeko, haien erregistro 
orokor bat sortuko da.

NEKAZARITZA KANPIANAK

MAHATS-BILKETA
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AZAROA

COAGek eta UPAk Ministerioari eskatu 
zioten txerta ditzala Nekazaritza Politika 
Erkide berriaren Plan Estrategikoan 
mahastizaintzako ustiategietan inbertsio 
berriak egiteko laguntzak
 

Mahats-Bilketari buruzko Txostenak 
nabarmentzen zuen mahatsak osasun-
baldintza eta kalitate bikainak zituela, eta 
ekoizpena iraunkorra izan zela
 

Errioxa Jatorri-deituraren eta OIVR 
erakundearen arteko hitzarmena, 2022an 
mahasti-landaketa berriak mugatzeko. 
Landare-masaren hazkuntza mugatzen da, 
haren ekoizpen-ahalmenaren handitzea 
finkatuz eta 2022an landaketa berriak 
frenatuz, era horretan hazkunde planifikatua 
eta antolatua lortzeko, sektore osorako 
balioaren eta errentagarritasunaren igoera 
ere ekarriko dituena.
 

Arabako Aldundiak Arabako Errioxan 
mahatsa ekoiztearen kostuari buruzko 
azterlana egin zuen. Kilogramo bakoitzeko 
0,70 eta 0,80 euro bitarteko kostua 
zenbatesten du azterlan horrek askotariko 
tipologia produktibo eta komertzialak 
dituen eskualde batean; ekoizpen-kostuak, 
beraz, aldatu egiten dira ustiategi-ereduen 
arabera: ekoizpen laburreko mahasti 
zaharrak, ustiategi ekologikoak, ureztatzeak 
dituzten ustiategiak, landare-saretako lursail 
mekanizagarriak, etab.

2022KO URTARRILA

Biasteriko Ardoaren Etxeak digitalizatu 
egin zuen Mahastien Erregistroa; 
mahastizainek haien datuak kontsultatu ahal 
izango dituzte, haien lursailen zerrendak 
ikusi eta agiri jakin.

2022KO OTSAILA

Mahastizaintza- eta Ardogintza-sektoreari 
Laguntzeko 2019-2023 aldirako 
Programaren neurriak aplikatzeko 
Dekretua aldatu zuen Nekazaritza 
Ministerioak. 2022ko abenduaren 31n 
amaitu zaie epea Autonomia Erkidegoei, 
2022ko deialdiko mahastiak berregituratzeko 
eta birmoldatzeko laguntza-eskabideak 
onets ditzaten. 
 

Arabako Errioxan mahasti zaharrak 
mantentzera bideratutako 2022ko 
laguntzak argitaratu zituen Arabako 
Foru Aldundiak. Helburua da lurraldean 
historia duten mahastien jarraitutasuna 
eta kontserbazioa bultzatzea eta sustatzea, 
eta ekoizpenak kalitatezkoak izan daitezen 
laguntzea. Nekazaritza-ustiategi bakoitzeko 
4.000 euroko gehienezko zenbatekoa 
ezartzen da.

NEKAZARITZA KANPIANAK

MAHATS-BILKETA
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NEKAZARITZA KANPIANAK

APIRILA/MAIATZA
 
UAGA udaberriko kimaketa eta kimuak 
kentzeko kanpainarako aldi baterako 
langileak kontratatzen hasi zen
 

COAGek uzta berdearen aldeko apustua 
egin zuen mahastizaintza- eta ardogintza-
sektorearen krisiari aurre egiteko, eta 
Nekazaritza Ministerioari jakinarazi zion 
ardo gehiegi ekoiztearen aurkako neurririk 
onena dela, merkatutik lehengaia kentzen 
duen jarduketa bakarra delako, are ardo 
bihurtu baino lehen. 2020an dagoeneko 
sortu ziren mahats-bilketa berderako 
laguntzak.
Neurri hori eraginkorra izan dadin eta 
mahats-bilketaren aurretik eskaintza 
eta eskaria berrorekatzea lortu dadin, 
Estatu osoan aplikatu beharko litzateke 
eta gutxienez 40 milioi euroko aparteko 
aurrekontua bideratu (Europar Batasunak, 
Nekazaritza Ministerioak eta Autonomia 
Erkidegoek jarrita), Mahastizaintza- eta 
Ardogintza-sektoreari Laguntzeko Planaz 
(PASVE) aparte, ohiko neurrien aurrekontua 
ez dadin hipotekatuta gelditu sektoretik 
kanpoko arazo bategatik. 

SASOIKAKO LANA

COVID-19aren aurrean, segurua den 
kimaketa-kanpaina bat ziurtatu zen 
Arabako Errioxan. Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Sailak Arabako Errioxara aldi 
baterako mahastizaintzako eta ardogintzako 
lanak egitera datozenei Biasterin proba 
diagnostikoak egiteko eta COVID-19aren 
transmisioa prebenitzeko kanpaina jarri 
zuen martxan.
 

Mahastian fitosanitarioak aplikatzeko 
teknologia berriei buruzko jardunaldia, 
Ardoaren Espainiako Lanbide Arteko 
Erakundeak (OIVE) eta Ardoaren Plataforma 
Teknologikoak antolatuta, teknologia 
berriek eta komunikazioek (IKT) nekazaritza 
produktibo, jasangarri eta lehiakor baterako 
oinarri gisa duten garrantziaren zabalkundea 
egiteko.

IRAILA

COAGek nekazaritzaren sektoreko lan-
kontrataziorako jardunbide egokiei buruz 
sentsibilizatzeko bideo bat zabaldu zuen
 

Sasoiko lanaren kanpaina hasi zuen 
UAGAk, Sasoiko Lanaren bere programa 
une hartako egoerara egokituz, Covid-
19aren pandemiaren aurrean, nekazariei 
eta aldi baterako langileei ahalik eta 
osasun-segurtasun handiena bermatzeko. 
Eusko Jaurlaritzak exijitutako osasun-
protokolo guztiak txertatu genituen gure 
jardun-prozeduretan, bai nekazarien 
kolektiboari begira, bai aldi baterako langileei 
begira, baita uzta-bilketako lanetan ere.
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NEKAZARITZA KANPIANAK

SASOIKAKO LANA

URRIA-AZAROA

Mahats- eta patata-bilketarako aldi bate-
rako langileen kontratazioa amaitu zen

La contratación de personas temporeras 
Mahats- eta patata-bilketako 2021eko 
kanpainan ere Covid-19ak 2020an 
sortutako osasun-egoeraren ondoriozko 
zailtasunak izan dira aldi baterako langileen 
kontratazioan; horrela, bada, gure helburu 
nagusia izan da nekazarien, sasoiko 
langileen eta, oro har, herritarren osasun-
segurtasuna bermatzea, uzta-bilketako 
lanak gelditu gabe eta Eusko Jaurlaritzak 
exijitutako osasun-protokolo guztiak betetzen 
jarraituz.

Sasoiko langileak kontratatzeko eskaria 
2020ko kanpainan izan zenaren antzerakoa 
izan da, aurten ere Covid-19ak markatuta.

Langile faltaren  arazoa izaten jarraitzen 
dugu eta, kontu berria ez den arren, aurten 
orokortu egin da eta mantsotu egin du 
kanpaina. Gaur egun landa-ingurunean 
dagoen langile falta azaltzen duten 
arrazoietako bat da aldi berean ematen direla 
hainbat kanpaina, ez ERRIOXA JATORRI-
DEITURAN, baizik eta baita beste labore 
batzuen bilketarekin ere; gainera, Covid-
19aren pandemiaren ondoren, suspertzen 
ari dira beste sektore batzuk, eraikuntza eta 
ostalaritza kasu.

UAGA hainbat erakunderekin batzarrak 
egiten hasi zen, esasoiko langile faltaren 
arazoaren aurrean , hurrengo kanpaineta-
rako alternatibak bilatzekos.

Sasoiko langileei bideratutako ostatuei 
dagokienez, mahats-bilketarako kontrata-
tutako aldi baterako 351 pertsonak UAGAk 
kudeatzen duen ostatu-sareko 45 ostatu 
partikularretan egon dira, eta Lezako ostatu 
komunitarioan.

Patata-bilketako kanpainako langileen 
kasuan, kontratatu diren sasoiko 65 langilee-
tatik 7k bakarrik hartu dute ostatu Aguraingo 
ostatu komunitarioan; gainerakoak Gasteizen 
bizi dira.

MAHATS-BILKETAKO 
  
 
99 nekazaritza-ustiategik eskatu zuten 

zerbitzua (113 zerbitzu-eskari)
 

351 pertsona kontratatu zen,  (61 talde)
 

883 kontratuak
 
  
6.350  lanegun erreal  
 

PATATA
 

16 nekazaritza-ustiategik eskatu zuten 
zerbitzua 

 

64 pertsona kontratatu zen
 

141  kontratuak
 

950 lanegun erreal



MONTCLIMA berrikuntza-proiektu 
europarra da; proiektu horretan, Arabako 
Errioxan maldan dauden mahastietan 
higadura landare-estalkiak erabilita 
murrizteko aukera ikertzen du NEIKE-
Rek. Proiektuaren helburua, orokorrean, 
mendi-eremuetan klima-aldaketak dituen 
ondorioen aurrean jarduteko jardunbide 
jasangarriak bilatzea da, batez ere lehor-
teen, uholdeen eta baso-suteen ondorioz sor 
daitezkeen higadura-arriskuekin lotuta.

BERRIKUNTZA 
NEKAZARITZA-SEKTOREETAN
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INPULSE, berrikuntza-proiektua. COA-
Gek parte hartzen du proiektu horretan, 
eta helburua da tokiko lekaledunen labo-
reak bultzatzea eta animaliak elikatzeko 
dagoen kanpo-mendekotasuna murriztea. 
Asmoa da Estatu mailan lekaledunen labo-
rantza eta erabilera sustatzea, animalien 
elikaduran inplikatutako eragile guztien 
beharretara egokituta. Proiektuaren helbu-
rua da Estatuko nekazaritzako elikagaien 
sistema dibertsifikatzen laguntzea, sistema 
horren jasangarritasuna eta katearen 
lehiakortasuna eta garapen ekonomikoa 
hobetuz, gaur egun pentsuen inportazioare-
kiko dagoen mendekotasuna murrizteko.
 

COAGek herbiziden erabilerari alternati-
ba bat bilatzeko WeLASER  berrikunt-
za-proiektuaren lehenengo emaitzak 
aurkeztu zituen. Proiektuaren helburua 
da herbiziden erabilerarekin amaitzea eta, 
horrela, baita substantzia horiek ingurume-
nean duten eragin negatiboarekin, horreta-
rako laser-iturri bat erabilita, belar txarrak 
suntsitzeko elementu aktibo gisa. Prototipo 
bat fabrikatu da, garia, erremolatxa eta 
artoa bezalako labore estentsiboetan erabili 
ahal izateko.
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UREZPAPA berrikuntza-proiektua 
amaitu zen; proiektu horren egitekoa zen 
patataren laborantzan ureztatzeko ura-
ren erabilera optimizatzea, doitasunezko 
ureztatze-tresnak erabilita. NEIKER, GAR-
LAN eta UAGAko kide diren bi nekazarirekin 
batera UDAPAk zuzentzen duen proiektu 
honetan ere hartu du parte UAGAk.
Patataren Laborantzan Ureztatzeko Uraren 
Erabilera Optimizatzeko Eskuliburua egin da. 
UAGAren webgunean ere kontsulta daiteke. 
 

RemolachINN deritzon lankidetza-
proiektuaren emaitzak aurkeztu ziren; 
proiektu hori erremolatxa eta patata 
neonikotinoiderik erabili gabe maneiatzeko 
sistema da. UAGAk zuzentzen du proiektua, 
eta NEIKER, AIRA, AGA eta hainbat nekaza-
rik hartu du parte. Tranpak instalatu dira 
erremolatxa-lursailetan, intsektuen –batez 
ere landare-zorrien– jarraipena eta moni-
torizazioa egiteko; helburua da izurriteak 
kontrolatzeko tratamenduak egiteko unerik 
egokiena zein den jakitea. 

NITRALDA, berrikuntza-proiektuaren 
barruan, NEIKERek Ongarriketaren 
Dosifikaziorako Errendimendu Mapen 
(GPSetan) Hastapeneko Gida argitaratu 
zuen. UAGAk zuzentzen du proiektua, eta 
helburu nagusia da Euskadiko zereal-
laborantzetan doitasunezko nekazaritza-
tekniken erabilera sustatzea. 
 

EDURNE,  Arabako patata-barietate be-
rria, proiekzio handia duen, NEIKERek hau-
tatu eta sortutakoa, eta UDAPArekin batera 
entsegatu duena. Etxeko kontsumorako ba-
rietate egokia da; gainera, oso erakargarria 
da nekazariarentzako, merkatuan dauden 
beste barietate batzuk baino produktiboagoa 
baita, era horretan laborantzaren eraginkor-
tasuna hobetuz.  
 

UAGAk eta NEIKERek bisita tekniko bat anto-
latu zuten lupuluaren laborantzako lursail 
esperimentalera, LUPULUS berrikuntza-
proiektuaren barruan. UAGAk zuzentzen 
du proiektua, eta 2016an abiarazi zen (10 
urteko iraupena), lupuluaren laborantzarako 
barietate ezberdinak ikertzeko eta Euskadiko 
garagardoaren balio-katea aktibatzeko.  
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URTARRILA

Estatuko Aldizkari Ofizialak (BOE) ha-
ragitarako (INTEROVIC) eta esnetarako 
(INLAC) ardi eta ahuntzen sektoreen 
eta untxien (INTERCUN) lanbide arteko 
erakundeen arau-hedapenak argitara-
tu zituen haien komunikazio, promozio, 
ikerkuntza eta berrikuntza teknologikoko 
jardueretarako. 
 

Elikagaien Euskal Behatokiak esnetarako 
ardien sektorea aztertu zuen: enpresa- 
eta familia-errentak bilakaera ezberdina 
izaten ari dira esnetarako ardien ustiate-
gietarako eta gazta-ustiategietarako.

OTSAILA    

Nekazaritzaren Bermerako Funtsak 
(FEGA) atal bat ireki zuen bere webgu-
nean, Nekazaritza Politika Erkideko es-
kubideen balioa kontsultatzeko, konber-
gentziagatiko eguneraketen ondoren
 

ArgazkiPAC jarri zen martxan,Eusko 
Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek admi-
nistrazioaren eta Nekazaritza Politika 
Erkideko laguntzen onuradunen arteko 
informazio-elkartrukea errazteko.
 

FEGAk eguneratutako hainbat ohar tek-
niko argitaratu zituen 2021eko kanpai-
narako, Nekazaritza Politika Erkideari 
eta abeltzainentzako ordainketa zuzenei 
buruzkoak.
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OTSAILA 

UAGAk abeltzaintza estentsiboa defendatu 
zuen, eta otsoa, babes bereziko erregime-
narekin, mehatxatutako espezieen zerren-
dan sartzeko Trantsizio Ekologikoko Minis-
terioaren proposamenaren aurka azaldu 
zen eraba. UAGAk abeltzaintza estentsiboa 
eta mendi-paisaia kontserbatzeko, arraza 
autoktonoak zaintzeko, kalitatezko elika-
gaiak ekoizteko eta herriak hustea saihesten 
laguntzen duen landa-biztanleen ekonomia 
mantentzeko balioak defendatzen ditu.
 

COAGek, ASAJAk eta UPAk Ministerioari 
exijitu zioten utz dezala bertan behera 
otsoa babestutako espezie deklaratu asmo 
duen Agindua, eta egin dezala Jarduketa 
Globaleko Plan bat, otsoen erroldaren eta 
haien erasoen egungo datuetatik abiatuta, 
kudeaketa, kontrol eta prebentzioko neurriak 
ere sartu, bai eta abeltzaintza-sektorearent-
zako kalte-ordainak ere.

 

MARTXOA

UAGA, COAG, ASAJA, UPA, Eusko Jaurlarit-
za, Asturias, Gaztela eta Leon, Kantabria, 
Galizia, Aragoi, Andaluzia, Madril, Murtzia 
eta Ceutako gobernuen baterako ekimena, 
Ministerioari eskatzeko utz dezala bertan be-
hera Agindu hori, otsoa babestutako espezie 
deklaratu asmo duena; halaber, inplikatutako 
eragile guztiekin elkarrizketa- eta adosta-
sun-prozesu bat abiaraz dadila eskatzen 
dute, otso iberikoa zaintzea eta abeltzaintza 
estentsiboaren etorkizuna bermatuko dituen 
kudeaketako plan orokor bat negoziatzeko 
helburuz..
 

COAG, ASAJA eta UPAren baterako prents-
aurrekoa, otsoa babestutako espezieen 
zerrenda berezia sartzeko erabakiaren 
ondoren abeltzaintza estentsiboa zer-nolako 
egoeran gelditzen den salatzeko.
 

EHNE Konfederazioaren prentsaurrekoa, 
otsoarekiko babesa erabat gaitzesteko, bate-
raezina delako abeltzaintza estentsiboarekin.

UAGA Arabako Batzar Nagusietako Ne-
kazaritza Batzordearen batzarrera joan 
zen, otsoarekiko babesa gaitzestera eta 
abeltzaintza estentsiboari balioa ematera, 
izan ere:

• mendi-paisaia mantentzen du, 
• arraza autoktonoak kontserbatzen ditu, 
• kalitatezko elikagaiak ekoizten ditu,
• eremu behartsuetan biztanleen ekono-

miari laguntzen dio,
• biodibertsitatea zaintzen du, 
• klima-aldaketaren aurkako lubakia da, 

eta kultura-ondarea kontserbatzen du 

 

COAGek, ASAJAk eta UPAK elkarrekin, 
alegazioak aurkeztu zizkioten Ministerioak 
otsoaren kudeaketarako estrategiari buruz 
planteatutako agiriari, eta ohartarazi zuten 
ez direla kontuan hartzen abeltzainentzako 
eta landa-inguruneko biztanleentzako izango 
lituzkeen ondorio ekonomikoak, sozialak eta 
ingurumen-ondorioak.

ABELTZAINTZAKO SEKTOREAK
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ABELTZAINTZAKO SEKTOREAK

MARTXOA

COAGek, ASAJAk, UPAk eta Nekazaritzako 
Elikagaien Kooperatibek Ministerioari 
eskatu zioten egin dezala Esnearen Mahaia 
elkartzeko deialdia, eta eskain dezala 
esne-ekoizleentzako presazko laguntza 
bat,  ez baitira iristen ekoizpen-kostuak es-
taltzera, pentsuen, energiaren eta zerbitzuen 
prezioak igo direlako; izan ere, kostu horiek 
ez dira islatzen azken prezioan.  

MAIATZA

COAGen prentsa-oharra, Ministerioaren 
“España 2050” txostenak abeltzaintza es-
tentsiboari buruz egiten dituen balorazioak 
gaitzesteko.  Txostenak ez ditu jasotzen 
abeltzaintza estentsiboak ingurumenean 
sortzen dituen onurak, ezta dieta mediterra-
neoan haragiaren kontsumoak dituen onurei 
buruzko datu objektiborik ere.
 

COAGek, ASAJAk eta UPAk Otsoa Kudeat-
zeko eta Kontrolatzeko beste plan bat 
hasieratik negoziatzeko Ministerioaren 
konpromisoa lortu zuten, otsoa abelt-
zaintza estentsiboarekin batera bizi dadin 
bermatuko duena

APIRILA            

Europar Batasuneko esne-merkatuaren 
2020ko Behatokia aurkeztu zuten. Ekoizpe-
naren eta prezioen bilakaerak % 1eko eta % 
0,9ko jaitsiera izan zuten, hurrenez hurren, 
ganadu kopurua murriztu izanaren, klima-
baldintzen eta pentsuen prezio altuen ondo-
rioz. Esne ekologikoaren ekoizpena handitu 
egin zen, produktu ekologikoen eskaria 
handitu izanaren ondorioz.
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ABELTZAINTZAKO SEKTOREAK

EKAINA

Arabako Foru Aldundiaren laguntzak, 
2021eko osasun-arriskuak estaliko dituz-
ten abeltzaintza-aseguruak kontratatzeko,  
primaren zenbatekoaren % 65era arteko 
gehienezko zenbatekoarekin.
 

Elikagaien Euskal Behatokiak pentsuen 
prezioaren igoera berretsi zuen; be-
hiaren eta ardiaren sektoreak izan ziren 
kaltetuenak.
 

UAGA, EHNE Gipuzkoa, EHNE Nafarroa 
eta ENBA sindikatuen baterako prentsau-
rrekoa, pentsuen kostuen neurriz kanpoko 
igoeraren ondorioz abeltzaintza-sektorea 
bizi izaten ari den egoera zailaren berri 
emateko gizarteari, eta administrazioei 
Elikagaien Kateari buruzko Legea bete dadila 
exijitzeko.
 

Nekazaritzako eta elikadurako produktuek 
kalitate-erregimenentzako laguntzak argi-
taratu zituen Eusko Jaurlaritzak
 

Idiazabal gazta Jatorri-deituren Nazioarte-
ko Erregistroan sartu zen.
Eremu geografiko bat izendatzen eta pro-
duktuaren jatorria eremu hori dela adieraz-
ten duten markei nazioarteko babes handia-
goa ematen zaie horrela.

UZTAILA     

COAGek eskatu zuen berrikus daitezela 
abeltzainen eta industriaren arteko esne-
salerosketako kontratu guztiak,  ez baitute 
jasotzen animaliak elikatzeko lehengaien 
prezioen igoera handiak eragindako kostuen 
igoera; egoera hori jasanezina da familia-
ustiategi txiki eta ertainentzako.
 

Nekazaritza Ministerioak haragitarako 
behiaren sektorearen egoerari buruzko 
txostena argitaratu zuen; 2014-2020 aldian 
ustiategi kopurua % 7 murriztu zela nabar-
mentzen du txosten horrek.
 

Esnetarako eta haragitarako behien 
UAGAko abeltzainen sektoreak Arabako 
tuberkulosirik gabeko lurralde katalogat-
zeko Aldundiaren proposamenari buruz 
eztabaidatu zuen; proposamen horri uko 
egin, eta Aldundiari eskatu zioten eztabaida 
sakonagoa egitea, sektorearekin adostasun 
batera iristeko.
 

Elikagaien Euskal Behatokiak abeltzaintza-
sektoreko prezioen egoera aztertu zuen,  
eta egiaztatu zuen pentsuen prezioa % 10 igo 
zela, eta esnearena, txerrikumeena eta behi-
haragiarena, ordea, jaitsi egin zela.           

UAGA Batzar Nagusietan egon zen, Garzon 
ministroaren zoritxarreko adierazpenen 
aurrean abeltzaintza-sektoreari balioa 
emateko; klima-aldaketari aurre egiteko, ha-
ragi gutxiago kontsumitzera animatu zituen 
herritarrak Garzonek. Abeltzaintza estent-
siboa da gehiengoa Araban, eta funtsezkoa 
da gizartearentzako, kalitatezko produktuak 
sortzeaz gain, paisaia eratzen baitu, baso-
suteak kontrolatzen lagundu, ur-zikloak eta 
lurzoruaren kalitatea erregulatu, biodibert-
sitatea indartzen lagundu eta lurraldearen 
nortasuna kontserbatzen laguntzen baitu.
 

Nekazaritza Ministerio esne-behiaren 
sektorearen balio-kateari eta prezioak 
finkatzen diren moduari buruzko txoste-
na argitaratu zuen, eta argi gelditzen da 
beharrezkoa dela sektoreari laguntzeko 
plan bat. Ez da egiturazko aldaketarik egin 
2009arekiko, eta etekin-marjinak oso urriak 
dira katearen maila guztietan.



32 | UAGA 2021ko Jarduera | www.uaga.eus |

ABELTZAINTZAKO SEKTOREAK

IRAILA

Ayudas de mínimis de la DFA para remo-
laesnetarako behiak, haragitarako behiak, 
ardiak, ahuntzak, txerriak, hegaztiak, 
untxiak eta zaldiak
 

UAGA, COAG, ASAJA eta UPA elkarteek 
gaitzetsi egin zuten otsoa behin betikoz Ba-
bestutako Espezieen Zerrendan sartu iza-
na, Estatu osoan otsoa ehizatzea debekatzen 
duen Ministerioaren Agindua argitaratu 
ondoren. Abeltzainak etsita sentitzen dira, 
Gobernuak ez baitzuen bete neurri hori hartu 
baino lehen espeziea kudeatzeko protokoloa 
negoziatzeko hartu zuen konpromisoa.

URRIA

esnetarako behiak, haragitarako behiak, 
ardiak, ahuntzak, txerriak, hegaztiak, un-
txiak eta zaldiak
 

UAGAk Laudioko hiltegia berriro irekit-
zearen aldeko Hiltegia Ez Itxi plataforma 
babestu zuen; azpiegitura hori oso garran-
tzitsua da Arabako abeltzaintza-sektorerako. 
Manifestazio eta martxa publikoetan parte 
hartu genuen, eta Udalarekin harremane-
tan jarri ginen, sektorearen beharretarako 
irtenbiderik egokiena aurkitzeko.
UAGAk defendatzen du Arabako haragi-
sektorearentzako irtenbiderik onena hiltegi 
txiki bat dela, hurbilekoa, lurraldeari bidera-
tutakoa, produktuaren trazabilitatea berma-
tuko duena, balio erantsia eskainiko duena, 
eta tokiko produktuaren ikurra izango dela, 
kalitatezko eta hurbileko haragia kontsumit-
zea ahalbideratuz, alde guztientzako bidezko 
prezioekin.

AZAROA

COAG, ASAJA eta UPA elkarteek, esnearen 
prezio eskasen aurrean, sektore horretan 
mobilizazioekin jarraitzea erabaki zuten; 
industriaren immobilismoa arriskuan jartzen 
ari da esnetarako behien ustiategien bidera-
garritasun ekonomikoa. Elikagaien banatzai-
le handiei Elikagaien Kateari buruzko Legea 
bete dezan eskatzen diote, ekoizpen-kostuak 
estaliko dituzten prezioekin.

Euskadiko nekazaritza -sindikatuak (EHNE 
Nafarroa, UAGN, ENBA Bizkaia, EHNE Bizkaia, 
EHNE Gipuzkoa, ENBA Gipuzkoa eta UAGA) 
batu egin ziren, esnea ekoizpen-kostuen 
azpitik ordaintzen dietela salatzeko
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ABELTZAINTZAKO SEKTOREAK

ABENDUA

Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Go-
bernuak proposatu zuten Latxa Ardiaren 
Esnearen baterako Mahai bat sortzea –
UAGAk mahai horretan parte hartuko du–, 
sektoreko eragileen artean funtsezkoak diren 
gaiei buruz hitz egiteko eta eztabaidatzeko, 
hala nola sektorearen egungo egoera ezagut-
zea, araudiak eta lanerako planak definitzea, 
laguntza-neurriak proposatzea, ekoizpen 
ekologikoa sustatzea, kalitateari dagozkion 
neurriak bultzatzea eta jardunbide egokiak 
sustatzea.
 

COAGek Nekazaritza Ministerioari exijitu 
zion har zitzala neurriak esnetarako behien 
sektorea bizi izaten ari zen egoera larria-
ren aurrean,  eta egoera hori aldatzen lagun 
zezaketen hainbat neurri planteatu zizkion, 
hala nola: Elikagaien Kateari buruzko Legea 
betetzen den egiaztatzeko ikuskapenak egi-
tea, salaketen tramitazioa arintzea, esnea-
ren balio-katearen azterketa eguneratzea 
–Autonomia Erkidegoen inplikazioarekin– eta 
Legean jasota dagoen bitartekariaren figura 
aktibatzea, ekoizleen eta industriaren artean 
prezioak negozia daitezen bultzatzeko.
 

COAG Nekazaritza Ministerioarekin elkartu 
zen, animalientzako elikagaien kostu han-
dien arazoa jorratzeko

COAGek, 2021eko bere balantzean, ohar-
tarazten du ekoizpen-kostuen igoerak 
arriskuan jartzen duela ustiategien bide-
ragarritasuna, , eta urte arteko % 30eko 
igoera zenbatesten du; igoera hori ez da 
igaro produktuen salmenta-preziora, beraz, 
nekazaritza-errentaren jaitsiera handia gerta-
tu da. (UTA).

UAGAko esnearen sektoreko abeltzainek 
kale-agerraldia egin zuten Gobernuaren 
Gasteizko Ordezkaritzaren aurrean, Elika-
gaien Kateari buruzko Legea bete dadin 
exijitzeko



UAGAk ECOFFEED  europar be-
rrikuntza-proiektuaren Aholku Batzor-
dearen lehenengo batzarrean parte 
hartu zuen; proiektuaren xedea da kafea-
ren azpiproduktuak berreskuratzea eta 
esnetarako ganaduaren dietetan osagai 
alternatibo gisa balorizatzea, era horre-
tan ekonomia zirkularra sustatuz
 

UAGA Landa Sare Nazionalaren (RRN-
Red Rural Nacional) jardunaldi batean 
egon zen, doitasunezko abeltzaintzako 
hainbat berrikuntza-proiektu ezagutzek:

• esnetarako behien sektorean ani-
malien ongizatea monitorizatzea 
biosentsoreak erabilita, osasun eta 
ongizateko arazoei aurrea hartzeko

• abeltzaintza estentsiboa maneiatzeko 
tresna digitala eta bazkak teledetekzio 
bidez kudeatzea

• zaintza-sistemak, bilketarako eta ani-
malien osasun-egoeraz ohartarazteko

Txerri-izurri afrikarraren kontrako 
txertoa garatzeko Espainiak zuzentzen 
duen VACDIVA europar ikerkuntza-
proiektuaren aurrerapenen berri eman 
zuen COAGek
 

UAGAk Klima-aldaketaren Ikerkuntza-
rako Euskal Zentroarekin (BC3) kola-
boratu zuen; sindikatuaren egitekoa 
izan zen euskal abeltzaintza-sektoreari 
antibiotikoen erabilerari buruzko iritzia 
eskatzea, , “Larrialdia eta antibiotikoekiko 
erresistentzien barreiatzea; gizakien osa-
sunaren, abelazkuntzaren, elikaduraren 
eta ingurumenaren arteko loturak”.

BERRIKUNTZA 
ABELTZAINTZA-SEKTOREAN
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ABELTZAINTZAKO SEKTOREAK

BERRIKUNTZA

COAGek Sindromeen Albaitaritzako Zaintza 
Plataformak abian jarritako MESRASA 
(Bilketa Sistemak Hobetzea eta Animalien 
Alerta Sanitarioa) berrikuntza-proiektuan 
parte hartu du; proiektu horren egitekoa 
da denbora errealean informazio sanitarioa 
ematea. Horrekin, hobetu egingo da abelt-
zainen, albaitarien, bilketa kudeatzen duten 
enpresen eta organismo ofizialen arteko 
komunikazioa. Informazio horri esker, garaiz 
detektatu ahal izango dira gaixotasunak, eta 
osasun-arrisku handiko animalia-azpipopu-
lazioak identifikatu.

UAGA euskal behi-haragi ekologikoaren 
komertzializazioa bultzatzeko 
HAREKO berrikuntza-proiektuaren lehe-
nengo emaitzen aurkezpenean egon zen;  
haragi horren komertzializazioa bultzatzeko, 
Euskolabeldun tokiko ziurtatutako behi-hara-
gi ekologikoa etengabe hornitzeko estrategia 
integrala diseinatu dute.
 

Esnetarako behien sektorean elikagaien 
eraginkortasuna, berotegi-efektuko gasen 
emisioak arintzea, hautaketa genetikoa 
eta elikadura funtsezko tresnatzat dituen 
METALGENeuropar ikerkuntza-proie-
ktuaren emaitzak aurkeztu zituen NEIKE-
Rek. 1.500 behiren informazio genetikoa 
aztertu ondoren, emaitzek erakusten dute 
hautaketa genetikoak hamar urtean % 20 
murritz ditzakeela metano-emisioak, eta 
omega 3 kopuru handiko liho-irinak dituzten 
dietekin, digestio-jatorriko metano-emisioak 
% 20 murriztea lor daitekeela. 

UAGAk NEWFEED europar berrikunt-
za-proiektuaren Aholku Batzordearen 
lehenengo batzarrean parte hartu zuen; 
proiektu horren helburua da elikagaien 
industriako azpiproduktuak animaliak 
elikatzeko balio handiko pentsu bihurtuko 
dituzten pentsu alternatiboak garatzea, 
ekonomia zirkularra sustatuz, aldi berean, 
abelazkuntza mediterraneoaren jasangarri-
tasuna hobetu nahi du, tokian tokiko elikagai-
industriaren azpiproduktuei balioa eman 
eta, horrela, ingurumenarekiko inpaktua eta 
kostuak murriztuz.

UAGAk, NEIKERekin, Animalientzako Eliikagai 
Konposatuen Fabrikatzaileen Espainiako 
Konfederazioarekin (CESFAC), Baigorri upa-
tegiekin eta Riera Nadei industria-ekipoen 
hornitzaile den enpresarekin batera, Estatu 
mailako proba pilotuan parte hartuko du. 
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Arabako Errioxan ingurumenari 
dagokionez jasangarria den 
mahastizaintza sustatzea 

Hasiera-eguna: 2019/10/15 

Amaiera-eguna:  2021/12/31 

Proiektuko bazkideak: Candido Besa upategiak  

 Maisulan upategiak  

 El Mozo Wines – Compañón Arrieta 

 Ostatu upategiak  

 Luis Cañas upategiak  

 ABRA, Arabako Errioxako upategien elkartea 

Zentro teknologikoa NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Proiektuaren aurrekontua: 60.196,63 € 

Diru-laguntza:   aurrekontuaren 80% 

Finantzazio-programa Eusko Jaurlaritza  

 2019ko Lankidetza Programa 

 HELBURUAK

Proiektuaren helburu orokorra da Arabako 
Errioxako mahats- eta ardo-ekoizpeneko 
sistemetan ingurumenari dagokionez 
jasangarriak diren jardunbideak sustatzea, 
ingurumenaren jasangarritasuna hobetzen 
eta sargaiak murrizten laguntzeko eta, era 
horretan, klima-aldaketa arintzen laguntzea.

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

PROZESUA

2020. urtean, landa-lanak egin ziren 
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. 

Gainera, mahats-mordoetako sits-
populazioa monitorizatzeko tranpak jarri 
ziren Arabako Errioxako hainbat lekutan, 
eskualde osoko egoeraren mapa lortzeko 
helburuz eta, era horretan, mahastizainei 
izurritearen egoerari buruzko informazio 
osoa eman ahal izateko. Zentzu horretan, 
mahats-mordoetako sitsa kontrolatzeko 
nahasketa sexualaren teknika erabiltzen 

inplikatuta dauden mahastizainen sare bat 
ezarri da, poliki-poliki produktu intsektizi-
dak desagerrarazte aldera. 

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

2021eko kanpainan, jarraitutasuna eman 
zaio sitsa kontrolatzeko monitorizatze-
tranpen sareari; horretarako, matsalkoe-
tako sitsa kontrolatzeko nahasketa sexua-
laren teknika erabili da 35 hektarea baino 
gehiagoan, emaitza positiboekin. 
Gainera, lagungarria izan daitekeen fauna 
identifikatu da, hainbat izurriteri aurre egi-
teko espezie horien populazioa sustatzeko 
balioko duten formulak bilatzeko.
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Kafearen azpiproduktuak animalien 
elikadurarako lehengai gisa balorizatzeko 
estrategia berriak

 HELBURUA 

Kafe-hondar deshidratatua, maila erdi-in-
dustrialean, esnetarako behiak eta ardiak 
elikatzeko osagai gisa erabiltzeko aukera 
ebaluatzea. 

Kafe-hondarrak aprobetxatzeak interes 
handiko baliabide bat izatea esan nahi 
du. Positiboak dira aurretiazko emaitzak, 
beraz, baliabide horrek behien eta ardien 
elikaduran, maila handian,  izan dezakeen 
bideragarritasuna frogatu nahi da.

Hasiera-eguna: 2020/09/01 

Amaiera-eguna:  2024/03/31 

Proiektuko bazkideak:  EKOGRAS, hondakinen kudeatzaile baimen  

 RIERA NADEU, lehorketan espezializatutako enpresa

 BEHI-ALDE, esnetarako behien ustiategia 

 EUSKOVAZZA, enpresa kafe-hornitzailea 

 UAGA 

Zentro teknologikoak: NEIKER 

 AZTI 

Proiektuaren zuzendaritza: AZTI 

Proiektuaren aurrekontua: 1.489.765 € 

Diru-laguntza:   aurrekontuaren % 55 

Finantzazio-programa LIFE 2019 (europar deialdia) 

 PROZESUA

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.

2020ko urrian egin zen proie-
ktuko lanak antolatzeko lehenengo 
koordinazio-batzarra. 

2021eko lehenengo seihilekoan, UAGA 
arduratu zen Aholku Batzordearen eraketa 
zuzentzeaz, proiektua ebaluatu eta haren 

jarraipena egin zezan; balio-kateko adituz 
osatuta dago batzorde hori.  
2021eko lehenengo seihilekoan egin 
ziren kafe-kapsulak biltzeko lehenengo 
optimizazio-probak eta zati organikoa 
eta ez-organikoa bereizteko lehenengo 
deskapsulatze-probak ere. 

2021eko bigarren hiruhilekoan, kafe-
kapsulak biltzeko eta kafe-hondarrak 
deshidratatzeko demostrazioari ekin zit-
zaion, maila erdi-industrialean. Aurreiku-
sitakoaren arabera doa proiektua aurrera, 
eta arrakasta izaten ari dira lan teknikoak.
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Elikagaien industriako azpiproduktuak 
aprobetxatzea, animaliak elikatzeko

 HELBURUAK 

Animalientzako pentsu berriak garatzea, 
ekonomia zirkularreko ikuspegi bat eza-
rrita, elikagai-azpiproduktuak animaliak 
elikatzeko balio erantsi handiko pentsu 
bihurtzeko. 

Ekonomia zirkularreko teknikek abelt-
zaintzaren jasangarritasuna areagotu 
dezaten lortzea, ingurumenarekiko inpaktu 
txikiarekin eta kostuak murriztuta, Nekaza-
ritza Politika Erkideak datozen urteetarako 
ezartzen dituen helburuak betez, gainera.

Hasiera-eguna: 2021/07/01 

Amaiera-eguna:  2025/06/30 

Proiektuko bazkideak, Estatu mailan:  

 RIERA NADEU lehorketan espezializatutako enpresa 

 BAIGORRI Arabako Errioxako mahastizaintza eta  

 ardogintzako upategia 

 CESFAC Animalientzako Elikagai Konposatuen fabrikatzailea

 UAGA 

Zentro teknologikoak: NEIKER 

 AZTI 

Proiektuko bazkideak, nazioarte mailan: 

 HUSD Heliópoliseko Unibertsitatea (Egipto) 

 SDF  Garapenerako Fundazioa (Egipto) 

 ISOF Isis Organic for Food Industries (Egipto) 

 NTUA Atenaseko Unibertsitate Tekniko Nazionala (Grezia) 

 SEVT Elikagaien Industria Helenikoen Federazioa (Grezia)

 ELGO-DIMITRA Animalien eta Nekazaritzaren Ikerkuntzarako  

 Institutua (Grezia) 

 UOWM Mendebaldeko Mazedoniako Unibertsitatea (Grezia) 

 METU Ekialde Hurbileko Unibertsitate Teknikoa (Turkia) 

Proiektuaren zuzendaritzaa:AZTI 

Proiektuaren aurrekontua: 2.202.371,81 € 

Diru-laguntza:   aurrekontuaren % 70  

Finantzazio-programa PRIMA Europar Batasuna 

 PROCESO

Hiru balio-kate ezberdin balioztatuko 
dira, mediterranear eremuan negozio-
aukera berriak sortzeko:

• mahatsaren txortena balioztatuko da, 
hausnarkarientzako (esnetarako behiak 
eta ardiak) elikadura-osagai berri gisa; 
Espainiako Estatuan egingo da azterketa, 
AZTIk zuzenduta

• laranja-azala hausnarkarientzako (esne-
tarako ardiak) elikadura-osagai berri gisa 
erabiltzeko aukera ebaluatuko da; Grezian 
egingo da azterketa, NTUAk zuzenduta

• oliba-olioaren industriako oliba-honda-
kinak balioztatzea, eskorta-hegaztientzako 
(gizentzeko oilaskoak) elikadura-osagai 

bat ekoizteko; Egipton egingo da azterketa 
hori, HUSD unibertsitateak zuzenduta 

2021eko uztailean egin zen proie-
ktuko lanak planifikatzeko eta anto-
latzeko bazkideen arteko lehenengo 
koordinazio-batzarra. 

2021eko udazkenean, UAGAk zuzendu 
zuen balio-kateko adituen Aholku Batzor-
dearen eraketa, proposamena baliozkot-

zeko eta proiektuaren jarraipena egiteko 
ardura izango duena. Gainera, mahats-
txortenen hornikuntza- eta logistika-
estrategia definitu zen, baita produktuaren 
lehortze- eta hidrolisi-prozesua optimizat-
zeko estrategia ere. 

2022an hasi dira egiten lehorketa-proba 
pilotuak eta lortutako osagaien konposi-
zioaren analisiak.
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Laborantza estentsiboetan 
doitasun-tresnak erabiltzea

Hasiera-eguna: 2022 

Amaiera-eguna:  2023 

Proiektuko bazkideak: GARLAN Kooperatiba-sozietatea   

 UDAPA Kooperatiba-sozietatea   

 HAZI Fundazioa  

 UAGAko nekazariak 

Zentro teknologikoa NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza:  UAGA 

Finantzazio-programa Eusko Jaurlaritza  

 2021eko Lankidetza Programa  

 HELBURUAK

Euskadiko laborantza estentsiboetan doi-
tasunezko nekazaritza-tresnen erabilera 
sustatzea, sektoreko eragileen arteko 
lankidetza-plataforma bat garatuz.

Euskadin doitasunezko nekazaritzare-
kin zerikusia duen informazioa biltzeko 
eta elkartrukatzeko lankidetza-sare bat 
sortzea

 PROZESUA  

Doitasunezko nekazaritzarekin lotuta 
gaur egun erabilgarri dauden aplikazioak 
hautatu eta egokituko dira. 

Laborantza-lursailetan tresna digitalak 
erabiltzeko askotariko proba pilotuak egin-
go dira, ongarriak (zerealak eta patata) 
eta fitosanitarioak (zerealak) dosifikatze 
aldakorrean aplikatzeko zein ureztatzea 
optimizatzeko (babarruna eta patata).
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Txandakatzeen dibertsifikazioa, 
balio erantsi handieneko 
laborantzekin

Hasiera-eguna: 2022 

Amaiera-eguna:  2023 

Proiektuko bazkideak: AGA Kooperatiba-sozietatea  

 AMA jatetxea 

  

Zentro teknologikoak: Basque Culinary Cente 

 NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Finantzazio-programa Eusko Jaurlaritza 

 2021eko Lankidetza Programa 

 HELBURUA

Arabako nekazaritza-sektoreari laborant-
za-aukera handitzeko aukera eskaintzea, 
alternatiba berriak txertatuz, nekazaritza-
ren, gizartearen eta sukaldaritzaren arloe-
tan balio erantsi handiena duten laborant-
zak dituzten ustiakuntzen txandakatzeak 
dibertsifikatuz.o.
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Nekazaritza- eta 
basozaintza-sistemen kudeaketa 
eta balioztatzea  

Hasiera-eguna: 2022 

Amaiera-eguna:  2026 

Proiektuko bazkideak: UAGA 

 Valentziako Unibertsitate Politeknikoa 

 Zaragozako Unibertsitatea 

 Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) 

 Castellongo Diputazioa 

 Mahastizaintza eta Ardogintzako Almedíjarreko (Castellon)  

 kooperatiba 

 Palanciako (Castellon) Olio kooperatiba 

 Oret Subericultura, S.L. (Castellón) 

 Nekazaritza, Landa Garapen, Klima Larrialdi eta   

 Trantsizio Ekologikoko Saila (Valentzia) 

 Serrako Udala (Valentzia) 

 EUROVERTICE (Aholkularitza eta Finantzazioa, Murtzia) 

 XERA, Axencia Galega Da Industria Forestal (A Coruña) 

 ASEFOR, Basozaintzako ingeniaritza (A Coruña) 

 Egurraren arloko finantza-erakundea  

 (Santiago de Compostela) 

 BASOA Fundazioa, Euskadiko Basogintza Elkarteen   

 Konfederakuntza  

 Arabako Basogintza Elkartea 

 Bizkaiko Basogintza Elkartea 

 Bizkaiko Foru Aldundia 

Proiektuaren zuzendaritza: Valentziako Unibertsitate Politeknikoa  

Finantzazio-programa LIFE 2021 (europar deialdia) 

 HELBURUAK

Nekazaritza- eta basogintza-sistemen 
ezagupen ekologikoan aurrera egitea, 
paisaiak kudeatzeko eta haiek klima-al-
daketaren aurrean erresilienteagoak izan 
daitezen. 

Tokiko mailan neurri sinple eta errenta-
garriak ezartzea, hala nola alde batera 
utzitako soroak garbitzea, babes-zerrenda 
bat sortzea, lurzorua hobetzeko neurriak 
hartzea eta paisaia heterogeneizatzen 
lagun dezaketen bideak konpontzea, sua-
rekiko eta klima-aldaketarekin zerikusia 
duten beste arrisku batzuekiko haien 
erresilientzia hobetuz.

Nekazaritza- eta basogintza-sistemak ku-
deatzeak klima-erresilientzia areagotzeko 
dituen onurak frogatzea. 

Lursailen abandonu-prozesua gelditzeko 
mosaiko-eremuen ekarpenak analizatzea 
eta zenbatzea, ekonomia berdeari, baliabi-
deen eraginkortasunari eta ingurumen-
finkotasunari egiten dioten ekarpenean 
oinarrituta.
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1• guarda el 638 319 846
en tus contactos

2• envíanos un Whatsapp
solicitando el alta

1• gorde ezazu 638 319 846
zenbakia zure kontaktuetan

2• bidal iezaguzu Whatsapp
bat, alta eman diezazugun
eskatzeko

Toda la actualidad del sector
agroganadero en tu Whatsapp
Nekazaritza- eta abelazkuntza-
sektorearen inguruko albiste guztiak zure
Whatsappean

Whatsapp
UAGAiNFO

1• guarda el 638 319 846
en tus contactos

2• envíanos un Whatsapp
solicitando el alta

1• gorde ezazu 638 319 846
zenbakia zure kontaktuetan

2• bidal iezaguzu Whatsapp
bat, alta eman diezazugun
eskatzeko

Toda la actualidad del sector
agroganadero en tu Whatsapp
Nekazaritza- eta abelazkuntza-
sektorearen inguruko albiste guztiak zure
Whatsappean

Whatsapp
UAGAiNFO

Nekazaritza- eta
abelazkuntzasektorearen
inguruko albiste guztiak zure
Whatsappean

1• gorde ezazu 638 319 846 
zenbakia zure kontaktuetan

2• bidal iezaguzu Whatsapp bat, alta 
eman diezazugun eskatzeko


