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Aurkezpena

Oso zaila izan da nekazaritza-sektorearen egoera 2022an. % 8,7 jaitsi da nekazarit-
zako errenta, batez ere ekoizpenaren balioaren igoerak ez duelako konpentsatu intsu-
moen kostuaren % 30eko igoera. Horri guztiari landan gero eta nabariagoak diren kli-
ma-aldaketaren efektuak gehitzen badizkiogu (lehorteak, izozteak, uholdeak), argi 
dago zailtasun ekonomiko handiak izan dituztela ustiategi askok.

Bestalde, 2023-2027 aldirako Nekazaritza Politika Erkide berria sartuko da inda-
rrean 2023an, epe ertainean ingurumenari dagozkion eskakizun berriak exijituko 
dituena. Baldintzagarritasun indartua –NPEren aurrekontuaren % 40 klima-aldaketaren 
aurkako borrokarekin eta ingurumena zaintzearekin lotzen duena– edo baldintzagarri-
tasun soziala eta eko-erregimenak ez dira nahikoa, ez bakarrik ingurumen-jasangarrita-
sun handiagoa lortzeko, baizik eta ezta jasangarritasun soziala eta ekonomikoa lortze-
ko ere (horiek ere UAGAk defendatzen dituen alderdiak)..

Nekazaritza Politika Erkide berriak lehentasuna ematen die produktibitatearen eta 
nekazaritza-iraunkortasunaren arloetako berrikuntzari eta digitalizazioari; badira 
urte batzuk UAGA ere alderdi horiek lehenesten ari dela, urtero hainbat berrikunt-
za-proiektu berriren lidergoa gure gain hartuz. Proiektu horietako askok kontuan 
hartzen dute ingurumenaren alderdia.

Arabako nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreak bere karbono-aztarna ondo ezagutu 
beharra du, eta horren aurrean prestatu beharra. Dagoeneko parte hartzen ari gara 
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Arabako Gen Agro proiektuan; horren helburua da 
Euskadiko nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreak ingurumenean duen inpaktua 
murriztea, Euskadiko ekoizpenerako eta jardunerako klima-baldintzen errealitatea iru-
dikatuko duten abeltzaintza-ustiategien edo laborantzen bizitza-zikloaren datu-base bat 
izanda. 2023an hasiko da proiektua, Arabako proiektu pilotu batekin.
Lehenengo sektorea da haren berezko jarduera garatzerakoan karbonoa benetan 
finkatzen duen bakarra, eta gaurko eta etorkizuneko belaunaldientzako elikagai 
osasungarri eta jasangarriak izatea bermatzearekin oso konprometituta dagoen 
sektorea da.

Batzorde Exekutiboaren izenean, eskerrik asko guztiei 2022. urtean eman duzuen la-
guntza eta babesagatik, izan ere, berriro izan da urte gogorra, ez horrenbeste osasu-
narekin lotutako arrazoiengatik, arrazoi ekonomiko eta politikoengatik baizik.

Javier Torre
Lehendakaria

Lantalde Teknikoa 
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Nekazaritza politika

2023-2027 Aldirako nekazaritza politika erkidearen 
(NPE) berritasunak

Arabako nekazaritza- eta abeltzaintza-
sektorerako funtsezko aldaketak

Europako Batzordeak, 2022ko abuztuan, 
Espainiarako 2023-2027 aldirako Plan Es-
trategikoa (PEPAC) onetsi zuen. 2022ko 
abenduan, oraindik tramitazio-proze-
suan dago 2023tik aurrerako zuzene-
ko ordainketa moduko esku-hartzeen 
aplikazioko araudi nazionala eta plan 
estrategiko honen esparruan betekizu-
nak ezartzeko eginbeharra.

Arabako Foru Aldundiak, UAGArekin lan-
kidetzan, horri buruzko hainbat informa-
zio-jardunaldi egin du Arabako eskualde 
ezberdinetan.

Ideia orokor modura, NPE zorrotzagoa 
da ingurumenari dagokionez, eta be-
harrezkoa izango da jardunbide ko-
puru handiagoa eko-erregimenen bat 
betetzeko eta, era horretan, nekazarit-
za-ustiategiak orain arte jasotzen zituz-
tenen antzerako laguntza-zenbatekoak 
jasotzeko.

Iraunkortasunerako errentarako 
Oinarrizko Laguntza eta Laguntza 
birbanatzailea. Eskualdetze 
berria.

Nekazaritza-eskualdeak nekazaritza-
ezaugarri antzerakoak dituzten nekaza-
ritzako eskualde-elkarteak dira. NPE be-
rriaren laguntzak modu bidezkoagoan 
banatzeko helburuz, murriztu egin da 
nekazaritza-eskualdeen kopurua; Es-
painian, 50 eskualde izatetik 20 izatera 
pasatu da, lau multzotan banakatuta: 
ureztatze-lurrak, lehorreko lurrak, bazkak 
eta laborantza iraunkorrak. 

2022ko kanpainara arte indarrean egon 
den oinarrizko ordainketa-erregimena 
aldatu egingo da datorren aldian, eta 
errentarako zuzeneko bi laguntza egon-
go dira, iraunkortasunerako errentarako 
oinarrizko laguntza eta laguntza birba-
natzailea, ustiategi bakoitzeko lehenen-
go hektareei emango zaien oinarrizko la-
guntzaren ordainketa osagarria izango 
dena, ustiategi bakoitza errentarako oi-
narrizko laguntzaren zein eskualdetakoa 
denaren arabera. 

Laguntza birbanatzailea eskuratu ahal 
izateko, errentarako oinarrizko lagunt-
zarako eskubideak izan beharko dituz-
te nekazariek. Hala ere, jasoko duen 
zenbatekoak ez du zerikusirik izango es-
kubide-kopuruarekin eta eskubideon 
balioarekin, izan ere, haren ustiategiko 
diru-laguntzak jaso ditzaketen lehenen-
go hektareen araberakoa izango baita 
hori. Unitate-zenbatekoak, beraz, lursaila 
kokatzen eskualdearen eta finkatutako 
azalera-tarte edo -atalasearen arabe-
rakoak izango dira.

Konbergentzia berriak eskubideen ba-
lioa eskualde bakoitzaren batez besteko 
baliora hurbildu nahi du,  2026rako, es-
kubide guztiek eskualdeko batez bes-
teko balioaren % 85 lortzeko helburuz.
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Baldintzagarritasun Indartu Berria

Baldintzagarritasun indartu berria da 
NPE laguntzen onuradun izateko na-
hitaezkoa den ingurumenarekiko eta 
klimarekiko gutxieneko konpromiso-
maila, Nekazaritza- eta Ingurumen-bal-
dintza Onak (BCAM) deritzenen ara-
bera. Honako hauek dira aldaketa 
nabarmenenak:

- BCAM 4. Ur-ibilguen ertzetan babese-
rako zerrendak sortzea.
Ibai-ibilguarekiko 5 metroko gutxiene-
ko zerrenda utzi beharko da; tarte horre-
tan ezingo da fitosanitariorik eta ongarri-
rik erabili. Zerrenda horretan ezingo da 
nekazaritza-ekoizpenik egon, aurrez lan-
datutako dauden zuhaitzak izan ezik. 
Arrantza- eta ebakitze-jarduerak eta gai-
nazaleko mantentze-lanak egin ahal 
izango dira, eta landarez estalita, erein-
da edo berezko itxura izan beharko du 
lurrak, ondoko nekazaritza-lurretatik be-
reizteko moduan.

- BCAM 5. Lurraren lanketa kudeatzea, 
lurzorua degradatzeko arriskua mu-
rriztuz. Debekatuta egongo da maldarik 
handieneko noranzkoan lurra lantzea, 
malda hori % 10ekoa baino handiagoa 
baldin bada.

- BCAM 6. Lurraren lanketa kudeatzea. 
Lurzoruaren gutxieneko estaldura, al-
dirik eta azalerarik sentikorrenetan. 
Ezingo da lurra landu uzta biltzen dene-
tik irailaren 1era arte. Laborantza zurka-
retan, landare-estaldura utzi beharko 
da % 10etik gorako maldako lursailetan 
(urritik martxora) eta, gainera, metro ba-
teko zabalera izan beharko dute mal-
da handieneko lerroarekiko zeharkako 
kaleek.

- BCAM 7. Laboreen txandakatzea 
(2023. urterako salbuetsita dago). Gu-
txienez hiru urte eta gero egin beharko 
da laboreen txandakatzea (urteko labo-
reen kasuan izan ezik). 

- BCAM 8. Azalera edo elementu ez-
produktiboetara bideratutako gutxi-
eneko nekazaritza-azalera portzen- ta-
jea. Laborantza-lurraren % 4 elementu 
ez-produktiboetarako erabili beharko da, 
hala nola: lugorria, ibilguen babeserako 
zerrendak, baso-mugak edo paisaiaren 
elementuak. 2023an ez da aplikatuko, 
baldin eta nekazaria ez bada sartzen Bio-
dibertsitateko eko-erregimenean. 

- BCAM 10. Ongarritze Jasangarria.

2023-2027 Aldirako nekazaritza 
politika erkidearen (NPE) berritasunak
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Eko-erregimenak 

Eko-erregimenak borondatezke neka-
zaritza- edo abeltzaintza jardunbideak 
dira, urtebeteko konpromisoa eskatzen 
dutenak, eta baldintzagarritasunarena 
baino exijentzia-maila handiagokoak. 

Funtsean bi jardunbide izango dituz-
te abeltzainek: Artzaintza estentsiboa 
edo sega jasangarria. Aprobetxamen-
du-mota sega baldin bada, biodibertsi-
tate-uharteak deritzenak ere egin ahal 
izango ditu. NPEren aitorpena egiten 
denean, aprobetxamendu-mota adie-
razi beharko da (artzaintza edo sega), 
horrek markatuko baitu eskatutako 
eko-erregimena.

Labore belarkarak jorratzen dituzten 
nekazariek zuzeneko ereitea, laboreen 
txandakatzea edo biodibertsitate-espa-
zioen mantentze-lanak aukeratu ahal 
izango dituzte.  Laguntza horren zenba-
tekoa lursaila dagoen eskualdearen eta 
lursailean erregistratutako laborantzako 
lur motaren araberakoa (lehorrekoa, le-
hor hezea edo ureztatua) izango da.

Labore iraunkorrak dituzten nekaza-
rien kasuan (mahastiak, fruta-arbolak), 
landare-estalkien jardunbidea, inaus-
keta-hondarrak lursailean integratze-
ko jardunbidea (estalki bizigabea) edo 
biodibertsitate-espazioen mantentze-la-
nak izango dituzte aukeran. Kasu hone-
tan ere, laborantza zurkara horien lursai-
lak duen maldaren araberakoak izango 
dira laguntzak.

Eko-erregimen guztiek degresibitatea 
izango dute hektarea kopuru jakin ba-
tetik aurrera.

Lotutako Laguntzak

Ekoizpenarekin lotutako laguntzak, edo 
laguntza akoplatuak, ikuspuntu sozial 
edo ekonomikotik zaurgarriak diren se-
ktoreei edo ustiategi-motei zuzenduta 
daude, hau da, labore jakin bat lantze-
agatik edo ganadu-mota jakin bat haz-
teagatik jasotzen dira. 

Araban, nekazaritzan, mantendu egin-
go da erremolatxaren ekoizpen jasan-
garrirako laguntza, bai eta landare-jato-
rriko proteinen ekoizpenerako laguntza 
ere. Ekiloreak eta koltzak dagoeneko ez 
dute izango laguntza hori eskuratzeko 
aukerarik.

Abeltzaintzan, behi-azienda estentsi-
borako eta txahalak gizentzeko, be-
hi-esnearen ekoizpen jasangarrirako, 
ardiak eta ahuntzak hazteko eta ardi- 
eta ahuntz-esnea ekoizteko lotutako la-
guntzak egongo dira.

Belaunaldien arteko erreleboa eta 
emakumea sektorean sar dadin 
sustatzea

Erreserba nazionaleko ordainketa-es-
kubideen esleipena nekazaritza-jardue-
ran hasi berri diren gazteentzako le-
henetsiko da, eta genero-ikuspegia 
txertatu da, gainera, NPEan. 

40 urte arteko gazteentzako ordainke-
ta osagarriak ordainketa-eskubideen 
eskualdeko batez besteko balioari dago-
kion zenbatekoa izango du, 400 hekta-
rea arte gehienez. Onuraduna emaku-
me nekazari gazte bat baldin bada 
(ustiategiaren titularra edo titularkidea), 
zenbateko hori % 15 handiagoa izango 
da. Bost urteko iraupena izango du la-
guntza horrek.

2023-2027 Aldirako nekazaritza 
politika erkidearen (NPE) berritasunak
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Euskadiko Landa Garapeneko 
Lege-proiektua

Landa Garapeneko Programa, Neka-
zaritza Politika Erkidearen bigarren zu-
tabea, Europar Batasuneko landa-ere-
muei haien erronka ekonomiko, sozial 
eta ingurumen-erronketan laguntze-
ko sortutako programa da, eta oso lotu-
ta egongo da NPE berrian egingo diren 
aldaketekin.

Urte hasieran, Lurraldearen Oreka-
rako Batzordean parte hartu zuen UA-
GAk Arabako Batzar Nagusietan; batzor-
de horretan, Euskadiko nekazaritza- eta 
abeltzaintza-sektoreak Eusko Jaurlaritzak 
onetsitako Landa Garapenari buruzko 
Lege berrian duen garrantziari buruz 
eztabaidatu zen.

Batzar horietan, legeak ekarriko dituen 
aldaketei buruzko iritziak azaldu zituzten 
eta, zehazki, LURRALDE izeneko kudeake-
ta-zerbitzu berriari buruzkoak. HAZIk ku-
deatuko du, eta Landa Garapeneko Es-
kualdeko Plan (LGEP) berriak egiteaz 
arduratuko den tresna izango da. Es-
pero dezagun ez digula ekarriko trami-
te administratibo gehiago egin beharra 
eta burokraziarekin lotutako buruhauste 
gehiagorik.

Nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreak 
Landa Garapeneko etorkizuneko Sa-
rean izan behar duen parte-hartzearen 
garrantzia defendatu du UAGAk hainbat 
forotan; ez litzateke eztabaidarako fo-
roa soilik izan beharko, baizik eta ezta-
baidatzeko eramaten diren proposame-
nek izaera loteslea izan beharko lukete. 

Landa garapenean egiten diren in-
bertsioen kudeaketa eraginkorragoa 
espero dugu, landa-eremuetako neka-
zaritza- eta abeltzaintza-sektoreari ere la-
gunduko dietenak. 

Nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorea 
oso garrantzitsua da landa garape-
nean, faktore garrantzitsuenetakoa bai-
ta herrietan epe luzera biztanleak finka 
daitezen, eta horrek garapen ekono-
mikoa hobetzen du.

Urte amaieran, 2015-2020 aldirako 
LGParen –2022ra arte luzatu zena– 
Jarraipen Batzordea elkartu zen, eta 
2022an egindako ekintzak ebaluatu zi-
tuen; bestalde, 2023tik aurrera Euska-
diko Plan Estrategikoaren ezarpenean 
NPEren etorkizunaz jardun zuen.

Berritasun nagusia da Europar Batasu-
neko kide den herrialde bakoitzeko Plan 
Estrategiko bakarra egongo dela LGPari 
dagokionez, 2022ko abuztuan Europako 
Batzordean onetsi zen bezala.  LGP ba-
rruan orain arte “neurri” deitzen zirenak, 
“esku-hartze” deituko dira aurrerant-
zean, eta 2023-2027 aldirako NPEren bi-
garren zutabearen barruan sartuko dira, 
eta FEADER funtsen finantzazioa izan-
go dute.

UAGAk, sektoreko beste eragile garran-
tzitsu batzuekin batera, LGParen Lanki-
detzako Neurriaren bitartez finantzatu-
tako hainbat berrikuntza-proiektutan 
parte hartu du.

Aldaketak egongo dira Gobernant-
zan, hiru Batzorde berri sortuko baitira 
LGParen barruan: Koordinazio Batzor-
dea, Kudeaketaren arduraduna izan-
go dena (Landa Garapeneko Arloaren 
mende egongo dena), Organismo Or-
daintzailearen Koordinazio Batzordea 
(Nekazaritza eta Abeltzaintza Arloaren 
mende egongo dena), eta Jarraipen 
Batzorde berria. 

UAGA beti egon da landa garapena-
rekin konprometituta, eta hainbat era-
gilek antolatutako mintegi eta foro uga-
ritan parte hartu eta kolaboratu izan du, 
hala nola Munduko Landa Foroak eta 
COAGek antolatutakoetan, hainbat ko-
lektiborekin –gazteak, landa-inguruneko 
emakumeak eta beste– sektorerako eta 
landa-ingurunerako garrantzitsuak di-
ren gaien inguruan eztabaidatuz. Hala 
nola gaur egun klimarekin, energiare-
kin eta elikadurarekin lotuta ditugun 
erronken inguruan, eta nekazaritzak eta 
abeltzaintzak etorkizun jasangarri bat 
lortzearekin duten zuzeneko loturaren in-
guruan; bestalde, egungo nekazarit-
za-eredua maila globalean eta tokiko 
mailan aldatzeko beharrari buruz ere 
hitz egin izan du.
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2021eko abenduan onetsi zen Elika-
gaien Kateari buruzko Legearen Errefor-
ma; haren helburua da harreman ko-
mertzialetan oreka eta gardentasun 
handiagoa lortzea, elikagaien katean 
balioa suntsitzea saihestuz eta ekoiz-
pen-kostuak errespetatuz.

Honako hauek dira txertatu diren al-
daketetako batzuk:

• zabaldu egin da Horeca kanalaren 
aplikazio-esparrua

• produktu gehiagori aplikatuko zaio legea
• inportatutako produktuen kontratuak 

sartu dira
• idatzizko kontratuak orokortzen dira, 

eta prezioa jasoko dute, betiere ekoiz-
pen-kostua baino handiagoa izango 
dena

• kontratuen erregistro bat sortu da
• urteroko negoziazio komertziala ezart-

zen da
• agiriak gordetzeko obligazioa dago
• erakargarri-produktuen kontrola egin-

go da
• balio-suntsipena debekatzen da
• galeradun salmenta debekatzen da
• arautu eta debekatu egiten dira abu-

suzko jardunbide komertzialak
• argitaratu egingo dira Herri Administra-

zioak ezarritako zehapenak
• indar handiagoa ematen zaie AICA 

agentziari eta Autonomia Erkidegoe-
tako eskudun agintariei

• eginkizun gehiago ematen zaio Elika-
gaien Katearen Behatokiari 

Baina lege-tresna horiek eraginkorrak 
izan daitezen, beharrezkoa da legea 
aplikatzeko konpromiso instituzional 
eta politiko maila handi bat. 
               
    
Abusuzko jardunbideak salatzea 

Informazio eta Kontrol Agentziaren 
(AICA) edo Autonomia Erkidegoan es-
kumena duen organismoaren aurrean 
salatu dezakegun abusuzko jardunbide 
edo inguruabar ugari dago. 

Hala nola kontratu bat idatziz ez forma-
lizatzea nahitaezkoa izan arren; kontra-
tuan gutxieneko beharrezko klausulak 
ez jasotzea, prezioa batez ere; edo eros-
leak ez ordaintzea gutxienez saltzailea-
ren ekoizpen-kostuaren pareko prezioa 
edo handiagoa (balio-katea suntsitzea).
Horrez gain, legez ezarritako gehieneko 
ordainketa-epeak ez betetzea ere sala-
tu daiteke; epe horiek dira 30 egunekoa 
produktu freskoetarako eta galkorreta-
rako, salgaien entrega-egunetik kontat-
zen hasita, eta 60 egunekoa gainerako 
produktuetarako. 

Kontratuaren baldintzak aldeek ados-
tu gabe aldatu izana ere salatu daiteke, 
batez ere prezioari, kontratuaren xedea-
ri, ordainketa-baldintzei eta produktuak 
entregatzeko baldintzei dagozkien al-
daketak direnean.

Horren adibide argia da Arabako erre-
molatxaren laborantza; azkeneko urtee-
tan Azucarera enpresaren nagusikeria 
jasaten ari dena. Enpresa hori ekoizpen-
kostuen azpitik ordaintzen ari da neka-
zariari, 2022ko abenduan amaitu den 
kanpainan gertatu den bezala.

Horri gehitu behar zaio industria horrek 
kolektiboak suntsitzeko dinamikarekin ja-
rraitzen duela; nekazariekin banan-ba-
nan jartzen da harremanetan, erremo-
latxa-ekoizleen kolektiboak kontratuak 
negoziatzeko solaskide nagusi gisa aitor-
tu beharrean. 

Elikagaien kateari buruzko legearen 
erreforma
Sektorearentzako bidezko prezioak
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Prezioen behatokia

Euskadiko Elikagaien eta Egurraren Ka-
tearen Behatokirako BEHATOKI tresna 
informatikoa aurkeztu du aurten Eusko 
Jaurlaritzak.

Nekazaritza-ustiategiek jakinarazitako 
prezioei eta merkatuan kontsumitzaileek 
ordaintzen dituzten prezioei buruz infor-
matzeko lehen urratsa da.

Behatoki horrek hobetu egiten du ekoi-
zleek zein kontsumitzaileek nekazaritzako 
elikagaiei buruz jasotzen duten informa-
zioa eta, horrela, elikagaien katearen 
funtzionamenduari buruzko informazioa 
hobetzen du.
               

2023ko uztailetik aurrera, 
derrigorrezkoa izango da 
Elikagaien Kontratuen Erregistroa

2022ko abenduan, nekazaritzako elika-
gaien sektorean kontratuen erregis-
tro bat sortzea arautzen duen Dekre-
tua onetsi da. Nekazaritza Ministerioaren 
mende egongo da organikoki erregistro 
hori, eta AICA agentziari adskribatuta. 

Erregistro horrek segurtasun juridiko 
handiagoa emango die nekazaritzako 
elikagaien katean gertatzen diren ha-
rreman komertzialei.  Areagotu egin-
go da lehen mailako ekoizleenganako 
eta haien elkarteenganako babesa, 
AICA agentziari erraztu egingo baitzaiz-
kio ikuskapen- eta kontrol-eginkizunak, 
bai eta autonomia erkidegoetako agin-
tariei ere, arauak betearazteko duten 
eginkizuna.

Modu elektronikoan egingo dira erre-
gistroak, AICA agentziaren webgunea-
ren bitartez (www.aica.gob.es), eta 
2023ko urtarrilaren 31tik aurrera egin-
go dira. Nolanahi ere, denbora-aldi ira-
gankor bat egongo da, betebehar hori 
pixkanaka ezartzen joateko. 2023ko 
ekainaren 30etik aurrera izango da 
derrigorrezkoa.
               

Ekoizpen-kostuen ez-ohiko igoera 
eta nekazaritzako errentaren 
jaitsiera

2022an, nabarmen jaitsi da nekazarit-
zako errenta, batez ere ekoizpenaren ba-
lioaren igoerak ez duelako konpentsa-
tu intsumoen kostuaren igoera izugarria. 
Nekazaritza Ministerioaren datuen ara-
bera, azkeneko bi urteetan % 55 igo dira 
ekoizpen-kostuak. Gaur egun ekoiztea 
orain dela urtebete baino % 29 garestia-
goa da, eta duela hamar urte baino % 
71 garestiagoa. Ongarrien kostuak (% 
62), energiarena eta lubrifikatzaileenak 
(% 50), pentsuenak (% 35) eta produktu 
fitosanitarioenak (% 20) igo dira gehien. 

Ekoizpen-kostuen igoera hori ustiategi 
askoren bideragarritasun ekonomikoa 
arriskuan jartzen ari da; koiuntura horre-
tan, inoiz baino beharrezkoagoa da ad-
ministrazioek Elikagaien Katearen Le-
gearen betearazpena berma dezaten. 

UAGAko afiliatuok landa-
ingurunearen Madrilgo 
manifestazio historikoan parte 
hartu genuen martxoan

Estatuko leku askotako 500.000 lagu-
nek baino gehiagok hartu genuen par-
te martxoaren 20an Madrilen egin zen 
manifestazioan, baita UAGAko afilia-
tuok ere.

Honako hauek izan ziren manifesta-
zioaren aldarrikapen nagusiak: landa-in-
gurunerako gizarte- eta osasun-zerbitzu 
duinak; nekazaritzako ekoizpen-kostuen 
etengabeko igoera geldiaraziko duen 
plan bat; tarifa elektrikoen murrizpe-
na; Elikagaien Kateari buruzko Legea 
bete, eta prezio duinak bermatzea; 
ehiza bezalako jardueren aurkako era-
soekin amaitzea; eta Animalien Ongiza-
teari buruzko Legearen aurreproiektua 
bertan behera uztea, besteak beste.

Nekazaritzaren arloko erakundeok in-
dustriek eta banaketa-kateek Elikagaien 
Kateari buruzko Legea bete dezaten es-
katzen jarraitzen dugu, eta Nekazaritza 
Ministerioari exijitzen diogu aplika deza-
la lehenbailehen lege hori, ikuskapenak 
eginez eta industriak eta banaketa-ka-
teek egiten dituzten urraketak zigortuz. 
Gainera, Eusko Jaurlaritzari eskatzen 
diogu gara dezala lege hori, eta zain 
dezala hura betetzen dela. 

Elikagaien kateari buruzko legearen erreforma
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Jarduera sindikala

COAG erakundeak Gobernuari 
eta EBri eskatu zion geldiaraz 
zitzatela landa uberizatzeko 
prozesua eta makro-abeltegiak, 
eta eman ziezaietela lehentasuna 
nekazari eta abeltzain 
profesionalei 

Espainian, milioi bat nekazaritza-ustiate-
gi dago, eta horietatik % 93,4an pertso-
na fisiko bat da titularra, eta % 6,6an en-
presa bat. % 6,6 horrek ekoizpenaren 
balioaren % 42 jasotzen du dagoeneko.
               

UAGAk Landa-garapenari buruzko 
Lege-proiektu berriaren eta 
sektoreak etorkizuneko Landa-
garapenerako Sarean parte 
hartzearen garrantzia defendatu 
zuen Batzar Nagusietan

UAGAk etorkizuneko Landa-garapene-
ko Sarean parte har dezan defendatzen 
dugu, eta eztabaidatzen diren proposa-
menak lotesleak izan ahal daitezen.

Nekazariak eta abeltzainak dira herrie-
tan epe luzera biztanleria finka dadin 
eta herriak ekonomikoki gara daitezen 
lortzen dutenak.

Eusko Jaurlaritzak familia-
nekazaritzaren eta abeltzaintza 
estentsiboaren alde egindako 
manifestua babestu zuen UAGAk

Abeltzaintzaren sektoreak Euskadin bizi 
duen egoera aztertzeko eta familia-ne-
kazaritzaren eta abeltzaintza estentsi-
boaren aldeko bere manifestua eza-
gutzera emateko Eusko Jaurlaritzak 
Euskadiko nekazaritza-erakunde guztiei, 
URKAIKOri eta Euskal Herriko Kontsumit-
zaileen Batasunari egindako deialdian 
parte hartu zuen UAGAk.

Manifestu horretan, balioa ematen zaio 
gure lurraldera egokitutako familia-neka-
zaritzako ereduari jarraitutasuna emateari, 
natura-ingurunea zaintzeko berme-emaile 
nagusia baita. Bestalde, familia-nekazarit-
zak landa-ingurunea bizirik eta etorkizune-
ko aukerekin mantentzeko du, eta elikadu-
raren eta klima-aldaketaren erronkei aurre 
egiteko duen garrantzia nabarmentzen du 
manifestu horrek.

 

COAG erakundeak Kontsumoko 
ministroari eskatu zion eman zie-
zaiela bere babesa abeltzaintza-
ustiategi txiki eta ertainei, egin 
zituen adierazpen polemikoen 
ondoren

365.000 bat abeltzain txiki eta ertain dau-
de Espainian, gure herrietan garapen 
ekonomiko eta sozial garrantzitsua sort-
zen dutenak eta, kalitateari, osasunari, 
animalien ongizateari eta ingurumenare-
kiko errespetuari dagokionez munduan 
dauden estandar gorenen arabera, ha-
ragi bikaina ekoizten dutenak.

Gobernuak abeltzaintza-eredu sozial 
hori bultzatzeko plan zehatz bat egin 
dezan behar dugu, landaren uberiza-
zio-prozesu kezkagarriaren eta inbert-
sio-funts espekulatiboen aurrean, eredu 
horren garapen jasangarria bultzatu eta 
babestuko duena.

Hainbat neurri zehatz proposatu zion 
COAG erakundeak Gobernuari, hala 
nola inportazioei estandar komunak 
exijitzea, mugetan kontrol handiagoa 
ezartzea, etiketei buruzko adostasunak 
lortzea, eta EBren eta gainerako herrial-
deen arteko merkatu libreko hitzarme-
nak arbuiatzea.

Urtarrila
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Otsaila Martxoa

UAGAK eta COAGek berriro 
eskatu genien Ministerioari, 
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza 
sailburuordetzari eta Gaztela eta 
Leongo Nekazaritza Sailari, exijitu 
diezaiola Azucarerari Lanbide 
Arteko Esparru Hitzarmena 
negozia dezala

UAGAk eta COAGek salatu zuten Azu-
carerak Merkatu Antolakunde Bate-
ratuaren Europako Erregelamendua 
urratzen jarraitzen duela; erregela-
mendu horrek ezartzen du lanbide arte-
ko idatzizko hitzarmenek (AMI) eraendu 
behar dituztela erosketa-baldintzak, eta 
hitzarmen horiek erremolatxaren saleros-
keta-kontratuak formalizatu aurretik egin 
behar direla. Gaur egun hori ez da be-
tetzen Azucarerarekin.  

AMIrik ez dagoenez, Azucarerak, na-
gusikeria argiz, klausula desleialak 
eta abusuzkoak sartu ditu kontratue-
tan, Elikagaien Kateari buruzko Legea 
urratuz.

Emakumearen Nazioarteko 
Egunean, UAGAk berriro 
aldarrikatu zuen landa-
ingurunean emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna

Desparekotasuna eta indarkeria ororen 
aurka gaude, emakumeen eta gizonen 
berdintasuna defendatzen dugu arlo 
guztietan –trebakuntza, lanerako auke-
rak, soldatak, pentsioak eta beste–, eta 
nabarmentzen dugu beharrezkoa dela 
emakumeek ordainsaririk gabe egi-
ten duten lana ezagutzera ematea, ba-
tez ere etxeko eta familiako zainketekin 
lotutakoa.
               

Behiei dagokienez, abeltegi 
bakoitzeko batez besteko muga 
180 UGMtara murriztea eskatu 
zion COAGek Nekazaritza 
Ministerioari 

Behi-aziendaren antolamenduari dago-
kionez, abeltegi bakoitzeko 850 UGMko 
gehieneko tamaina proposatu du Neka-
zaritza Ministerioak (Azienda Heldu Uni-
tatea, 850 behi edo 2.125 txahal).

COAG erakundeak ohartarazi zuen 
muga hori aplikatzeak esnetarako be-
hien ustiategien % 92 eta haragitarako 
behien ustiategien % 95 kanporatzea 
ekarriko lukeela, eta sektorearen erreali-
tatean oinarritutako alternatiba bat pro-
posatu zuen, ustiategi bakoitzeko 180 
UGMkoa, abeltegi elkartuetarako handi-
tu ahal izango litzatekeena. Muga txikia-
go hori ezarrita, lurraldearekin lotutako 
ustiategi txiki eta ertainen etorkizuna 
bermatuko litzateke, era horretan ekoiz-
pen-eredu jasangarriago bat bultzatuz.

Otsoa babestearen aurrean, 
abeltzaintza estentsiboaren lana 
defendatu zuen UAGAk Eusko Le-
gebiltzarrean, eta abeltzainak 
babestuko dituen Otsoaren Ku-
deaketa Plan eguneratua exijitu.

Abeltzaintzaren sektorea babesgabeta-
sun egoeran aurkitzen da, otsoa babes-
tearen eta abeltzaintza estentsiboaren 
iraunkortasunaren arteko bateraezinta-
sunaren aurrean.

Javier Briñas izendatu zuten 
erremolatxa-sektorearen 
arduradun berria COAG 
erakundean 

COAG erakundeko erremolatxa-sekto-
rearen Batzordeak Javier Briñas UAGAko 
Erremolatxaren Kolektiboko lehendaka-
ria izendatu zuen sektorearen Estatu 
mailako arduradun.

COAG erakundeak zein UAGAk uste 
dugu funtsezkoa dela kolektiboek sekto-
rearen etorkizunerako baldintza duinak 
negoziatzeko duten balioa mantentzea-
ren alde lan egitea.
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UAGA erkidegoko eta Estatuko 
arduradun instituzionalekin 
elkartu zen, sektorearen arazoen 
berri emateko

Javier Torre UAGAko lehendakaria Eus-
ko Jaurlaritzako Turismo, Komertzio eta 
Kontsumo sailburu Javier Hurtadorekin 
eta Juan Francisco Serrano diputatuare-
kin –PSOEko Nekazaritzako bozeramailea 
Diputatuen Kongresuan– elkartu zen, ne-
kazaritza- eta abeltzaintza-sektoreak bizi 
duen egoera larriaren berri emateko he-
lburuz. Batzar hartan, Daniel Senderos 
diputatuak –Arabako diputatu sozialis-
ta Kongresuan– eta Josu López Ubiernak 
ere –talde sozialistaren nekazaritzako ar-
duraduna Arabako Batzar Nagusietan– 
ere hartu zuten parte.

Une honetan sektorerako garrantzi han-
dikoak diren gaiak jorratu zituzten: Elika-
gaien Kateari buruzko Legea bete dadin 
ziurtatzeko mekanismoak ezarri beharra, 
kontratuek ekoizpen-kostuak estal dit-
zaten eta, ekoizpen-kostuen igoeraren 
gaur egungo egoera larrian, errentaga-
rritasun duin bat eskain dezaten. Etorki-
zuneko Nekazaritza Politika Erkidearen 
alderdi garrantzitsuen zehaztapenean 
dagoen informazio faltari buruz ere hitz 
egin zuten, bai eta belaunaldien arte-
ko erreleboari, ustiategi txikien jarraituta-
sunari eta AHT, goi-tentsioko lineak eta 
eguzki-parke handiak bezalako azpiegi-
tura handien aurrean lurzoru emankorra 
defendatzeari buruz ere.

UAGAk 43. Batzar Orokorra egin 
zuen, COVID19aren eraginez bi 
urtez atzeratu ondoren

Bizi izaten ari garen egoera politikoak 
eta ekonomikoak markatu dute, nola 
ez, batzarra. Nekazaritza-sektorea da-
goeneko kalte handiak jasaten ari zen 
ekoizpen-kostuen igoera handiagatik 
eta, orain, Ukrainako gerrak elikadura-
segurtasuna kolokan jarri du, Europan 
eta munduan.

Egoera horren aurrean, UAGA eten-
gabe ari da tokiko, erkidegoko eta na-
zio mailako administrazio guztiekin elka-
rrizketak izaten, garrantzi handiko gaiei 
buruz, hala nola gobernuak energia-
ren eta erregaien sektorean lehenbaile-
hen esku hartu beharrari buruz, gehie-
nezko prezioak finkatuz; Elikadura-kateari 
buruzko Legea bete dadin exijitzeko le-
gezko mekanismoa ezartzeko beha-
rrari buruz, kontratuek gutxienez ekoiz-
pen-kostuak estal ditzaten ziurtatuz; eta 
hurrengo Nekazaritza Politika Erkidea-
ri (2023-2027) buruz, oraindik batere argi 
ez dauden alderdiekin, baldintzagarrita-
sun indartu berria eta ekoerregimenak 
kasu, laborantzen programazio-eraba-
kietan inpaktua izango dutenak.

Javier Torrek adierazi zuen, bestalde, UA-
GAk orain dela urte batzuetatik sindika-
tuaren funtsezko proiektuetako bat dena 
lehenesten jarraituko duela: berrikuntza 
eta teknologia berrien erabilera bult-
zatzeko proiektua, hain zuzen ere, us-
tiategi eraginkor eta jasangarriagoak 
izatea lortzeko, eta azpimarratu zuen 
funtsezkoa dela sektorearen batasuna 
aurrean ditugun erronkei aurre egiteko.
               
 
UAGAk landa-ingurune bizi baten 
aldeko sindikatuen baterako 
manifestazio historikoan parte 
hartu zuen: Movimiento 20M 
RURAL

Espainia osotik Madrilera joan ziren 
500.000 lagunek baino gehiagok erakut-
si zioten beraien babesa landa-inguru-
neari, landa-ingurunearen motor eko-
nomikoak diren nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren bideragarritasuna de-
fendatzeko, landako tradizioak, erabile-
rak eta ohiturak kontserbatzeko, eta lan-
da-ingurunea bizirik mantentzeko.
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Apirila Maiatza Ekaina

UAGAiNFO Whatsappa. 
Nekazaritza- eta abeltzaintza-
sektorearen albiste guztiak, orain 
Whatsappez

UAGAk Whatsapp bidezko albiste-ka-
nal berri hau jarri zuen martxan, neka-
zaritzaren eta abeltzaintzaren sektoreari 
buruzko informazio guztia interesatuent-
zako modurik azkar eta erosoenean 
eskaintzeko.
               

Herria Eginez leloarekin ospatu 
zuen UAGAk Landa Munduaren 
Eguna

Aurten, ACOA, Caritas, Arabako Lan-
da-inguruneko Kristauak eta Gure Soroa 
elkarteekin batera, landa-ingurunean 
bizi garenok elkartzeko eta gure arteko 
bizikidetza indartzeko ospakizun hau be-
rreskuratu dugu, Covid-19aren pande-
miaren erruz bi urtez ospatu gabe egon 
ondoren.
               

COAGek 110.000 sinadura 
aurkeztu zizkion Kultura 
Ministerioari, erlezaintza 
Gizateriaren Ondare Immaterial 
izenda dezaten eskatzeko

Erlezaintza gure natura- eta nekazarit-
za-ekosistemetarako ezinbesteko mi-
laka urtetako lanbidea da, eta muturre-
ko egoeran aurkitzen da, eta jarduera 
modu masiboan baztertua izan dadin 
arriskua dago. 

Elikagaien ekoizpenaren % 76 eta lan-
dare-espezieen % 84 erleek egiten du-
ten polinizazioaren mende daude; ho-
rrenbestez, erakundeen laguntza behar 
du, lehenbailehen.

Gobernuak presazko neurriak 
hartu zituen Ukrainako gerraren 
ondorioei erantzuna emateko, 
lugorriak ereiteko salbuespenezko 
aukera eman zuen, eta esnearen 
sektorerako laguntzak

Gobernuak argitaratutako Dekretuak es-
nearen sektorerako laguntzak onartu 
zituen, batetik, eta, salbuespen gisa, lu-
gorriak ereiteko baimena eman zuen; 
horrela, baliozkoak dira greening de-
lakoa kobratzeko exijitutako dibertsifika-
zioko eta interes ekologikoko azalerei 
dagozkien eskakizunak betetzeko.

Beste neurri batzuk ere onesten ditu, 
hala nola gasolioaren eta elektrizita-
tearen prezioei eustea.
               

Munduko Landa Foroak 
antolatutako “Elkartruke Zikloa: 
landa-inguruneko emakumeak 
eta kooperatibismoa” mintegian 
parte hartu zuen UAGAk

Beste herrialde batzuetako erakundeak 
ezagutu genituen, hala nola Madagas-
karreko MITSINJO (kakahuetea); Nika-
raguako Gloria Quintanilla kooperati-
ba (kafea eta fruta); eta Tanzaniako 
Kinole Farmers kooperatiba (espeziak 
eta ortuariak). Guztiek dituzte oina-
rrian emakumeak, eta tokiko inpaktu 
sozioekonomiko handia. Haien labo-
rantzen prozesu osoa lantzen dute, ha-
sierako fasea, eraldaketa zein amaie-
rako salmenta.

COAGek eta UAGAk bat 
egin zuten “Lurrarenak gara” 
Nazioarteko Adierazpenarekin

Nazio zein nazioarte mailako ehun 
erakundek baino gehiagok sinatu zu-
ten manifestua, eta gogorarazten digu 
lurrak, arrantzak eta basoek funtsezko 
garrantzia dutela justizia soziala, be-
launaldi arteko, eta ingurumenari eta 
generoari dagozkiona lortzeko. Aldi 
berean, lurrerako eskubidea egia bihurt-
zeko haien obligazioak bete ditzatela es-
katzen die estatuei, FAO erakundeari 
eta Nazio Batuei.
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Uztaila

COAGek Gobernuari eskatu 
zion joka dezala zorrotz energia-
konpainiek gasolioaren eta 
argindarraren prezioei dagokienez 
darabilten espekulazioarekin 
amaitzeko

Petrolioaren prezioa % 64 garestitu zen 
azkeneko hamabi hilabeteetan eta, ne-
kazaritza-gasolioarena, aldiz, % 130; ne-
kazaritzako familia-ustiategiek ezin diote 
kostu horri aurre egin.
 
COAGek Gobernuari eskatu zion presio-
na dezala Europar Batasuna, lehenbai-
lehen erregaien merkatuan esku har de-
zan eta, horrela, espekulazio-jardunbide 
horiei mugak jartzeko.
               

UAGAk deituta, Arabako 
Ureztatzaileen Komunitateek 
Eusko Jaurlaritzak onartutako 
uraren kanona ordaintzetik 
salbuets ditzatela eskatzen 
jarraitzen dute

Gasolioaren eta argindarraren prezioen 
igoerek kanpaina honetarako ureztat-
zeko uraren prezioaren neurriz kanpoko 
igoera ekarri dute dagoeneko. Kos-
tuen igoera gehiago gehitzen badugu, 
arriskuan egon litezke Arabako labore 
ureztatuak.

Munduko Landa Foroak landa-
inguruneko gazteei zuzendutako 
politika publikoei buruzko 
azterketa egin du

Gazteek aurre egin beharreko erronka 
nagusiak dira ustiategien errentagarri-
tasuna, ekoizpenerako bitartekoak eta 
finantzazio egokia eskuratzeko auke-
rak, eta etengabeko eta kalitatezko 
trebakuntza. 

Sektorea azkar zahartzen ari den eta lan-
da-eremuak biztanlegabetzen ari den 
honetan, belaunaldien arteko erreleboa 
eta nekazaritzako beste profesional bat-
zuekiko elkartrukea bultzatzea da landa-
inguruneko gazteen eta nekazaritza-jar-
duera gaztetzearen aldeko ekintzaren 
oinarria.

Uraren eskasiari eta erabilera 
egokiari buruz sentsibilizatzeko 
aprobetxatu zuen UAGAk 
Santiago Egunaren ospakizuna

Klima-aldaketaren mehatxua handitzen 
ari den honetan, behar larria da uraren 
erabilera optimizatzea, nekazaritza- eta 
abeltzaintza-ustiategien iraunkortasu-
na bermatzeko. Tenperaturen pixka-
nakako igoerak muturreko klima-ger-
taeren maiztasuna eta intentsitatea 
areagotuko ditu, hala nola bero-bola-
dak, kazkabarra, uholde-euriak eta euri 
eskasia eta, beraz, ur eskasia; horrek 
guztiak eragina izango du laborantzen 
produktibitatean.

Sail ureztatuak defendatu zituen UAGAk, 
baina ureztatze-sistema ekonomikoak, 
altueran, pisuaren eraginez funtzionat-
zen dutenak, ponpaketarik gabe.
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Iraila

Arabako Foru Aldundiak eta 
Eusko Jaurlaritzak, UAGArekin 
lankidetzan, Nekazaritza Politika 
Erkidegoaren 2023-2027 aldirako 
erreformaren berritasunei buruzko 
informazio-jardunaldiak antolatu 
zituzten, eskualdeka
               
 
UAGAk eta AGAk Gasteizko 
Nekazaritza Azoka Gardena 
antolatu genuen, Covid-19aren 
pandemiaren erruz bi urtez ospatu 
gabe egon ondoren

Azoka hori landaren eta hiriaren arteko 
topalekua da, Araban ekoizten diren 
elikagaiak bertatik bertara ezaguta-
razteko eta, era horretan, tokian tokiko 
produktuen kontsumoa sustatzeko ba-
lio duena, hala nola barazkiak, lekaleak, 
ekilore- eta koltza-olioa, ardi-, ahuntz- 
eta behi-gazta, eztia, ogia, txahal-hara-
gia, txakolina, ardoa, marmeladak, eus-
kal pastela eta etxeko gozoak.

 

UAGAk hiriko eta landako 
gazteen arteko topaketan parte 
hartu zuen, Nekazaritzari eta 
Kalitatezko Elikadurari buruzko 
eztabaidan

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak, Fa-
milia Nekazaritzaren Euskadiko Eskualde 
Kontseiluak (FNEEK) eta HAZIk antolatu 
zuten topaketa, eta hiriko eta landako 
gazteen arteko erlazioei, nekazaritzari 
eta etorkizun jasangarriari buruzko ezta-
baida sustatu zuten. Jon Ortiz de Lejara-
zu UAGAko afiliatu eta nekazari gazteak 
hartu zuen parte hizlari.

Ahotsa eman zitzaion lehen sekto-
rean lan egiten duten gazteek bizi du-
ten egoerari, eta nekazaritzak eta 
abeltzaintzak elikadura osasungarriko 
etorkizun jasangarri eta sozialarekin du-
ten lotura zuzenari, eta gaur egungo 
tokiko eta maila globaleko nekazarit-
za-ereduari, eta haren orainari eta etor-
kizunari buruz eztabaidatu zuten.

Zainketen etikari eta 
deskarbonizazioaren inguruan 
Aldundiak bultzatutako ARABA in 
progress topaketaren 1. edizioan 
hartu zuen parte UAGAk

Klima-aldaketa da mende honetako in-
gurumen-erronka handiena, eta gure bi-
zi-kalitatea, osasuna eta enpleguak in-
gurumenaren mende daude; hortaz, 
ekoizteko, kontsumitzeko eta ekosiste-
marekin interaktuatzeko gure modua al-
datu beharra dugu.

Klima-erronkaren eta elikadura-
erronkaren arteko kontraesana nabar-
mendu da, nekazaritzak duen garran-
tzia, CO2 atzemateko gai den sektore 
produktibo bakarra delako, teknolo-
gia ezartzeko beharra, edo hazkuntza-
ren teoria barneratzeko beharra eta 
hura praktikan jartzeko aukerak.

Ingurumena eta natura-baliabideak 
dira lehen sektorearen oinarria.  Klima-
ren aldeko apustuan, beharrezkoak dira 
ekimen berritzaileak garatzea, gure na-
tura-baliabideen ustiakuntza jasanga-
rria eta ingurumena eta landa-eremua 
kontserbatzea bateragarri izan daite-
zen lortuko dutenak. Klima-helburuak eta 
ekonomia-helburuak konbinatzen baditu-
gu, klima-aldaketara egokitzeko eta hura 
arintzeko estrategia jasangarriak garatu 
ahal izango ditugu, Arabako nekazaritza- 
eta abeltzaintza-ekoizpena errentaga-
rriak izan daitezen lortuko dutenak.
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Urria

Nekazaritza Ministerioak, PEPAC 
nekazaritza-politikaren barruan, 
Mahastizaintza eta Ardogintzako 
Esku-hartze Sektoriala arautzen 
duen Dekretua onetsi zuen

Mahastizaintza eta Ardogintzako Esku-
hartze Sektorialerako oinarri arautzai-
leak ezartzen ditu, Nekazaritza Politika 
Erkide berrian sartzen dena, 2023-
2027 aldian urteko 202 milioi euroko 
aurrekontuarekin.
               

CERESek Gobernuari genero-
berdintasuneko plan integral 
baterako egindako eskaera 
babestu zuen UAGAk

Landa-inguruneko Emakumearen Na-
zioarteko Egunean, CERES Landa-inguru-
neko Emakumeen Elkarteen Estatuko Kon-
federazioak (COAG erakundeko kidea) 
genero-berdintasuna eta landako emaku-
meen enplegurako sarbidea eta auke-
ra-berdintasuna sustatuko dituen plan in-
tegral bat eskatu zion Gobernuari, eta 
UAGAk eskaera horrekin bat egin zuen.

Munduko Landa Foroak 
antolatutako Familia-nekazaritzari 
buruzko Elkartruke Globaleko 
jardunaldian parte hartu zuen 
UAGAk 

Familia-nekazaritzako bost kontinentee-
tako ordezkarien arteko elkarrizketa sus-
tatu zuen topaketa horrek, gaur egun 
klimaren, energiaren eta elikaduraren 
arloetan ditugun erronkei erantzunak bi-
latzeko helburuz.
               

CERESek antolatutako Emakume 
Nekazarien Estatuko Topaketan 
parte hartu zuen UAGAk 

Hauxe izan zen gai nagusia: etorkizune-
ko elikadura gaur egungo politiketatik, 
eta eragin feministarekin. Komunitate 
ezberdinek dituzten antzerako arazoak 
eta nekazaritzaren sektorean berdintasu-
na bultzatzeko balioko duten estrategia 
politikoen beharra izan zituzten hizpide. 
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Azaroa

COAGek Nekazari Gazteek “Agro-
millennials” azterketa aurkeztu 
zuten, XXI. Mendeko nekazari eta 
abeltzain berrien profilei buruzkoa

COAGek nekazaritza-sektoreko gazteei 
buruzko azterketa egin du; sektorean 
sartzen diren gazteek haien belaunal-
dikoen batez bestekoa baino trebakunt-
za-maila akademiko handiagoa du-
tela ondorioztatu zuten. % 40k ditu 
unibertsitate-ikasketak.

Halaber, islatzen du sektoreko haien lan-
jardunari dagokionez, gogobetetze-mai-
la handia duela kolektibo horrek, eta 
epe luzera begira, lan-itxaropen positi-
boa dutela nekazaritza- eta abeltzaint-
za-sektorearen barruan.

Sare sozialak dira informazioa bilatze-
ko gehien erabiltzen duten tresna, eta 
prentsa digitala ondoren. Haien % 90ek 
erabiltzen du WhatsApp.

Oro har, uste dute eraldaketa digita-
la beharrezko tresna dela sektorearen 
errentagarritasuna eta jasangarritasuna 
hobetzeko.

Gazteak sektorean sartzeko prozesua-
ri dagokionez, inkestari erantzun dioten 
pertsonek balio handia ematen diete 
prozesu horretarako ematen dituzten la-
guntza publikoei, nahiz eta uste duten 
ez direla nahikoa.

 

Landa-inguruneko Genero-
berdintasunari buruzko 2021eko 
Diagnostikoa argitaratu zuen 
Nekazaritza Ministerioak

Ondorio nagusienen artean, nabar-
mentzekoa da bere horretan jarraitzen 
dutela emakumeen eta gizonen arteko 
desparekotasun askok.

Errealitate hori aldatzeko printzipioak 
dira erantzukidetasuna; genero-es-
tereotipoak deseraikitzea, bereziki ai-
patzen delarik lan-arloa edo arlo pro-
fesionala; emakumeen lidergoa, eta 
haien parte-hartzea eta ahalduntzea; 
hezikidetza; berdintasun-planak eta 
parekidetasun-printzipioa.

Arrakala desagerrarazteko neurrien ar-
tean, nabarmentzekoa da emakumeek 
lan-mundura sartzeko dituzten auke-
rak hobetzearena, zerbitzuen sektorea-
rekiko duten gehiegizko mendekotasu-
na murriztuta, berrikuntzaren osagaia 
duten hazten adiren sektoreen alde-
ko apustua eginda, eta trebakuntzan 
sakonduta.

Halaber, beharrezkotzat jotzen du lan-
da-eremuetan zerbitzuak hobetzea, bai 
pertsonenganako arretan eta zainke-
tan, bai aisialdi- eta aisia-moduetan, 
zerbitzuen eta pertsonen mugikortasu-
na bultzatuz.

Gure Soroa elkarteak «Con los 
pies en la tierra» dokumentala 
aurkeztu zuen

Hantxe egon zen UAGA, Gure Soroa 
Arabako Emakume Nekazarien Elkar-
teak, Arabako Foru Aldundiaren lagunt-
zarekin, egindako dokumentalaren 
aurkezpenean.

Dokumentalaren helburua da elkartea-
ren 25 urteko ibilbide erakustea, Ara-
bako emakume nekazari eta abeltzai-
nen lana eta errealitatea ezagutzera 
ematea, haien lanari balioa ematea, 
eta haien kezkak, helburuak eta senti-
menduak islatzea.

Nekazaritza Politika Erkide berrian 
UGM baliokidetasun-taulak 
aldatzea eskatu zion COAGek 
Ministerioari

Nekazaritza Politika Erkide berrian ani-
mali-kopuruei eta kopuruok UGM bihurt-
zeko moduari dagokionez planteatzen 
diren aldaketek arriskuan jar lezake-
te abeltzaintza-ustiategi ugariren gaur 
egungo bideragarritasuna. Uste da zu-
zeneko eragina izan lezakeela behi-, 
ardi- eta ahuntz-ustiategietako erregi-
men estentsiboko abeltzainengan.
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Abendua

 
Nekazaritza Politika Erkidearen 
Sare Nazional gisa eratu zen 
Landa Sare Nazionala

Aurreikusten da 2023ko urtarrilaren 1ean 
sartuko dela indarrean Nekazaritza Poli-
tika Erkidearen 2023-2027 aldirako Plan 
Estrategiko berria. Lehendabiziko aldiz, 
plan bakarrak batuko ditu hamazaz-
pi autonomia erkidegoetako landa-ga-
rapenerako esku-hartzeak, bai eta au-
rreko aldietan Landa-garapenerako 18 
programatan zeuden autonomia erkide-
goez gaindiko neurriak ere.

Hori dela eta, Landa Sare Nazionala 
Nekazaritza Politika Erkidearen Sare 
Nazional bihurtuko da, aterki beraren 
azpian batzeko lehenengo zutabeko 
nekazaritza-politikak zein bigarren zu-
tabeko landa-garapenerako politikak. 
               

Nekazaritza Politika Erkidearen 
Europako Sarea sortu zen

Orain arte Landa Garapenerako Euro-
pako Sare (ENRD) izenarekin ezagutzen 
genuena, Nekazaritza Politika Erkidearen 
Europako Sare (EU CAP Network) bihur-
tu da, landa-garapenerako sare nazional 
guztiak batzeko, 2023-2027 aldirako Neka-
zaritza Politika Erkide berriaren esparruan.

Europako Sare horren helburu nagusia da 
Europar Batasuneko nekazaritzari (nekaza-
ritza-politikak) zein landa-politikari buruzko 
informazioa zentralizatzea, bereziki babes-
tuz Espainiarako Nekazaritza Politika Er-
kidearen Plan Estrategikoak, berrikuntza 
(AEI-AGRI-Berrikuntzarako Europako Elkar-
tea barne) eta ebaluazioa (ebaluazio-
rako Europako laguntza-zerbitzua sartuz).
Halaber, badu zeharkako beste helburu-
rik; nekazaritza-sektorea modernizatzea, 
ezagutzaren, berrikuntzaren eta landa-
eremuen digitalizazioaren bitartez.

Euskadiko 2014-2020 aldirako 
Landa Garapeneko Programaren 
Jarraipen Batzordean parte hartu 
zuen UAGAk, Eusko Jaurlaritzak 
antolatuta

2014-2020 aldirako –2022ra arte luzatu 
zen– Landa Garapenerako Programaren 
betetze-mailaren berri eman zuen Eus-
ko Jaurlaritzak. % 80 bete da Euskadin, 
eta % 95 Araban. Portzentaje horiek Esta-
tuko eta Europar Batasuneko batez bes-
tekoak baino handiagoak dira.

2023-2027 aldirako Nekazaritza Politika 
Erkide berriari dagokionez, berritasun na-
gusia da Landa Garapenerako Progra-
marekin lotutako plan estrategiko baka-
rra izango duela herrialde bakoitzak, eta 
orain arte “neurri” deitzen zirenak “esku-
hartze” izango direla aurrerantzean. “Es-
ku-hartze” horiek Nekazaritza Politika Er-
kidearen bigarren zutabean sartuko dira 
eta FEADER funtsen finantzazioa izango 
dute. 18 esku-hartze diseinatu ditu Eusko 
Jaurlaritzak.

Munduko Landa Foroak 
antolatutako “Gazteak, Familia-
nekazaritzaren Etorkizuna” 
jardunaldian parte hartu zuen 
UAGAk

Munduko Landa Foroak antolatu zuen 
jardunaldia, eta haren helburua zen 
gazteek nekazaritza-sektorean duen par-
te-hartzeari eta familia-nekazaritzaren 
etorkizunari buruz hausnartzea. 

UAGAz eta beste erakunde batzuez 
gain, sektorearen Euskadiko arduradun 
politiko eta eragile nagusiek hartu zuten 
parte topaketan.
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Nekazaritza kanpainak
Klimari dagokionez Hiri 
Neutro izendatzeko Gasteizen 
hautagaitza babestu zuen 
UAGAk. 

Europako Batzordearen ekimena da, Eu-
ropako ehun hiri 2030. urtea baino le-
hen klima-neutraltasunerantz eralda 
daitezen sustatu nahi duena.

UAGAk Gasteizen hautagaitza babes-
tu zuen, nekazaritza- eta abeltzaint-
za-sektoreak ingurumena eta gure lu-
rraldea zaintzeko duen garrantzia 
azpimarratuz.

Gasteiz inguruko lursailetan garatzen 
den familia mailako nekazaritza- eta 
abeltzaintza-jarduerak sasoiko pro-
duktuak ematen dizkigu, hurbileko ba-
naketa-kanalak sustatzen ditu, karbo-
no-hustubidea da eta, beraz, jarduera 
horrek, bere lanarekin eta dedika-
zioarekin, klima-aldaketa arintzen la-
guntzen du, baita azken helburua lort-
zen ere, hots, emisioetan neutroa 
izateaz gain, ingurumena eta gure in-
gurunea hobetzen eta kontserbatzen.

Azaroko eta abenduko uholdeek 
eragindako kalteen aurrean, 
haien inplikazioa eskatu zien 
UAGAk Eusko Jaurlaritzari, 
Gipuzkoako Foru Aldundiari eta 
URA agentziari. 

Haien nekazaritza-lurretan uholdeak ja-
san zituzten Arabako nekazarien kasu 
partikular ugari jasotzen zituen txostena 
bidali genien.

Zera eskatu genien Eusko Jaurlaritza-
ri, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta URA 
agentziari:
• kaltetutako azpiegituretan kon-

ponketak egin edota ordeztu zitza-
tela, eta ardura zitezela urak arras-
tan eramandako lur emankorra berriz 
jartzeaz

• kaltetutako nekazarientzako kalte-or-
dainak ezar zitzatela, eta

• hobetu daitezela ibaien garbiketa 
eta mantentze-lanak, ibilguen erre-
gulazio hidrikoa behar bezala egiteko 
eta, horrela, era horretako gertaerak 
prebenitzeko

               

Uholdeen aurrean jarduketa 
zehatzak egin ditzala eta Uraren 
Kanon berriarekiko salbuespena 
eskatu zion UAGAk URA 
agentziari. 

URA agentziako zuzendariak UAGAre-
kin Lankidetza Hitzarmen bat sinatze-
ko konpromisoa hartu zuen, uholdeak 
ahalik eta neurririk handienean murrizte-
ko jarduketa zehatzak eta ibai-arroekiko 
mugakide diren nekazaritza-lursailetan 
azpiegiturak hobetzeko inbertsio-proie-
ktuak xehatuko dituena.
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Uraren Kanon berriarekiko 
salbuespena eskatu zion UAGAk 
URA agentziari 

Uraren Kanonari buruzko Erregela-
mendua onetsi du Eusko Jaurlaritzak; 
Dekretu horrek kanon bat ordaintzera 
behartzen ditu Euskadin ura –erabiltzeko 
edo kontsumitzeko– hartzen duten sub-
jektuak, eta horrek eragina du nekazari 
eta abeltzainengan.

URA agentziak antolatutako informazio-
jardunaldian parte hartu zuen UAGAk, 
eta berriro eskatu genuen nekazaritza- 
eta abeltzaintza-sektorea Uraren Kanona 
ordaintzetik erabat salbuesten jarraitzea, 
aurten egin den bezala.

Sektorea batere informaziorik gabe 
egon dela salatu genuen, baita Urezta-
pen Komunitateek eta Partzuergoek ura 
erabiltzeagatik dagoeneko kostu han-
diak ordaintzen dituztela eta, batez 
ere, gai horren inguruan nekazariei eta 
abeltzainei inplikazio burokratikoak eta 
erantzukizun berriak eskatzen zaizkiela.

Lugorriak ereiteko ez-ohiko aukera 
eman zen. 

Ukrainako gerraren ondorioei erantzu-
teko presazko neurrietako bat izan zen. 
Greeningaren kobrantzak exijitutako di-
bertsifikazioko eta Interes Ekologikoko 
Azaleren eskakizunak betetzeko baliaga-
rriak izango dira. 
               

Bi laguntza-lerro onetsi zituen 
Arabako Foru Aldundiak, Europar 
Batasuneko Next Generation 
funtsen barruan. 

Lehendabizikoa, nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren jasangarritasuna eta le-
hiakortasuna bultzatzeko planaren ba-
rruko inbertsioetara bideratutakoa. Biga-
rrena, berriz, intsektu bektoreen aurrean 
babesteko instalazioetan inbertsioak egi-
ten dituzten landare-material jakin bat-
zuen ekoizleentzako laguntza-lerroa da.

Uraren Kanonaren Hasierako 
Aitorpena egiteko tramitazio 
elektronikoa jarri zuen abian URA 
agentziak 

Nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreak 
uraren kanona ordaintzetik erabat sal-
buestea eskatzen jarraitzen du UAGAk.

Martxoa Apirila Maiatza
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UAGAk deituta, Arabako 
Ureztatzaileen Komunitateek 
Eusko Jaurlaritzari uraren kanona 
ordaintzetik salbuets ditzatela 
eskatzen jarraitzen dute
               

Epaitegiak baliogabetzat jo zuen 
Zaia ibaiko dikearen proiektua; 
UAGA egitasmo horren aurka 
azaldu zen eta alegazioak 
aurkeztu zituen bere egunean

Nekazaritzako ustiategietarako 
Eusko Jaurlaritzaren ez-ohiko 
laguntzak, Ukrainako inbasioaren 
ondoriozko kostuen igoera 
handiaren ondoren 

Ondorengo azpisektoreei zuzenduta dau-
de laguntzak, adierazten diren zenbate-
koekin: bazka-artoa (250 €/ha), patata 
eta erremolatxa (160 €/ha) eta babarru-
na, txitxirioak eta dilistak (250 €/ha).

Nekazaritza-sektorearen presioak 
landare-hondakinak landan 
erretzeko debekua indargabetzea 
lortu zuen

Apirilean onetsitako hondakinei eta lur-
zoru kutsatuei buruzko Legeak nekaza-
ritza-ingurunean landare-hondakinak 
erretzeko ezarri zuen debekua atzera bo-
tatzen duen zuzenketa onetsi zuen Dipu-
tatuen Kongresuak.
               

Nekazaritza Ministerioak 
Ureztalurren Mahai Nazionala eta 
Ureztalurren Jasangarritasunerako 
Behatokia jarri zituen abian

Etorkizunean uholdeak 
saihesteko, ibaiak behar bezala 
mantendu eta garbitu daitezela 
eskatu zion UAGAk URA agentziari 

Javier Torre UAGAko lehendakariak 
URA agentziak antolatutako Zado-
rra hobetzen jardunaldian parte har-
tu zuen; jardunaldiaren helburua zen 
Zadorra ibaian behin eta berriz gertat-
zen diren uholdeen aurrean planteatzen 
diren erronkari modu irekian eta parte-
hartzailean heltzea, hirirako ibai-espa-
zio garrantzitsua dena berreskuratzeko 
sentsibilitateak kontrastatzea eta parte-
katzea, eta hiri-bilbearekin eta neka-
zaritzarekiko bizikidetza harmoniatsua 
sustatzea.

Ekaina

Uztaila

Iraila

Urria Abendua

ELaborantzak dibertsifikatzeko 
minimi laguntzen deialdia egin 
zuen Eusko Jaurlaritzak. 

Laguntza horien helburua da kalitatezko 
nekazaritza-nitxo berriak abian jar dai-
tezen bultzatzea, nekazaritza-sektorean 
eraldaketa- eta gaztetze-prozesuak ere 
bultzatuko dituztenak. Nekazaritzako on-
dorengo ekoizpen-sektoreei zuzendu-
ta daude: lupulua, ogitarako zerealak, 
fruitu lehorrak (intxaurrondoa eta hu-
rritza), mahai-frutak, trufa, baratzezaint-
za ureztatu estentsiboa eta gizakien edo 
animalien elikadurarako oleaginosoak. 
               

UAGA Arabako Ureztatzaileen 
Komunitate nagusiekin elkartu 
zen, 2022an indarrean sartu den 
Eusko Jaurlaritzaren Uraren Kanon 
berriaren gaia lantzeko
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Martxoa Azaroa

Apirila

ARTOA PATATA

UAGAko Artoaren Kolektiboak 
(5 nekazaritza-ustiategik eta 16 
abeltzaintza-ustiategik osatuta 
dago) kalitate oneko uztarekin 
amaitu zuen arto-bilketako 
kanpaina.

Klimari esker, baldintza onetan egin ziren 
uzta biltzeko lanak, baina uda osoan 
izan genituen tenperatura altuen eta 
euri urriaren ondorioz, aurreko urtean 
baino txikiagoa izan da errendimendua. 
Batez besteko materia lehorra, bestal-
de, aurreko urteetakoaren antzerakoa 
izan da.

Entregatu den arto kopurua: 1.772 tona 
Batez besteko errendimendua: 49 t/ha 
Materia lehorra, batez beste: % 27,6 

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

UAGAk kudeatzen du kolektiboa; elkar-
tearen egitekoa da hitzarmenak be-
tetzen direla zaintzea, laborantzen eta 
azken produktuaren kalitatea kontrolat-
zea eta bilketaren logistika koordinatzea.

Arto-eskari handia dago Arabako 
abeltzainen aldetik. 

Zure laborantzen txandakatzea are-
agotzeko artoa ereiteko intere-
sa baldin baduzu, jar zaitez gurekin 
harremanetan.

COAGek patataren sektorearen 
egungo egoera aztertzeko 
egindako batzarrean parte hartu 
zuen UAGAk. 

Patataren azalerak beheranzko joera du 
azkeneko hamar urteotan Espainian, eta 
70.000 hektarea izatera iritsi da. Azkene-
ko hamar urteetako batez bestekoare-
kin alderatuta, % 6 murriztu zen ekoizpe-
na 2021ean.

Araban, 1.400 hektarea ingurukoa zen 
2021ean patataren azalera (2020an bai-
no % 15 handigoa), batez besteko ekoiz-
pen-errendimendu handiekin (48t/ha-
53t/ha); horrela, bada, % 20 handitu da 
ekoizpena, azkeneko hiru urteetako ba-
tez bestekoarekiko.

Arabako Foru Aldundiak 
patataren sektorerako ez-ohiko 
laguntzak onartu zituen, Covid-
19ak zein Ukrainako gerrak 
eragindako krisia arintzeko.

     
 
Ekoizpenaren jaitsiera 
nabarmenarekin amaitu zen 
patataren kanpaina Araban, 
ereiteko patataren kasuan 
batez ere.

UDAPAk jakinarazi zuen iaz baino % 
30 patata gutxiago bildu dela aur-
ten, azkeneko hilabeteetako tenpera-
tura altuen eta euri eskasaren ondo-
rioz. Kalitate oneko patata bildu da, 
eta merkatuko prezioak altuak, beraz, 
horrek ekoizpenaren jaitsiera konpent-
sa dezake.
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COAGek belarkaren sektorearen 
egoerari buruz antolatutako 
batzarrean parte hartu zuen 
UAGAk.

Hainbat gai jorratu zen batzarrean, 
hala nola lehortearena –zereal-ekoizpe-
naren zati handi bat arriskuan jartzen 
ari dena–, mundu mailako ekoizpena-
ren datuak, kanpaina berri honetarako 
prezioen aurreikuspenak, eta NPEren 
hurrengo aldirako finkatutako eko-erre-
gimenek ekar ditzaketen berritasun 
nagusiak.

Otsaila

Ekaina

Iraila Urria

Jornada de campo organizada 
por Neiker para visitar sus 
ensayos de cereal. 

Se visitaron las fincas experimentales de 
Arkaute y Gauna para conocer las va-
riedades ensayadas dentro de la red 
GENVCE de cebadas de primavera, 
además de los ensayos con otras varie-
dades de cebadas y avenas realizados 
por la cooperativa GARLAN.

Arabako zereal-laborantza aztertu 
zuen Euskadiko nekazaritzako 
elikagaien behatokiak. 

Euri eskasiak baldintzatu du kanpaina 
udaberriaz geroztik, uda bero eta leho-
rrarekin; horren eraginez, errendimen-
duak ohi baino askoz txikiagoak izan 
dira, aurreko kanpainakoak baino % 35 
urriagoak.

Ereintza goiztiarren errendimenduak 
bere horretan mantendu dira, pentsu-
tarako garagarra eta ziklo laburreko ga-
riak kasu, baina ereintza berantiarrak ez 
dira horren onak izan. Gariaren kasuan, 
hektarea bakoitzeko 4.200-5.000 kilo in-
gurukoa izan zen batez besteko ekoizpe-
na; pentsutarako garagarraren kasuan, 
4.500-5.000 kilo ingurukoa eta, malta-
rako garagarraren kasuan, ordea, he-
ktarea bakoitzeko 3.800-4.100 kilokoa. 
Oloaren kasuan, azkenik, hektarea 
bakoitzeko 4.000 eta 4.500 kilo arteko 
batez besteko ekoizpena lortu da.

Zerealetarako eta belarkaren 
laborantzarako EKO-
ERREGIMENAK (2023-2027 
aldirako Nekazaritza Politika 
Erkidearen berritasunak).  

Klimarako eta ingurumenerako nekaza-
ritza-jardunbide onuragarriak dira, bo-
rondatezkoak eta urteko konpromisoa 
eskatzen dutenak, eta honako jar-
dunbide hauek izan daitezke:
3. jardunbidea. Txandakatzea 
laborantza-lurretan
4. jardunbidea. Kontserbazioko nekaza-
ritza: zuzeneko ereintza
5. jardunbidea:  Biodibertsitate-espa-
zioak belarkaren laborantza-lurretan

Laborantzen txandakatzearena da 
aukerarik egingarriena; kontua da la-
borantzak urtero txandakatzea, espezie 
hobetzaileak ere hartuko dituena.

ZEREALAK ETA BELAR-LABOREAK 
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Martxoa Urria

AZALDUN FRUTA-ARBOLAK

Azaldun fruta-arbolei buruzko 
jardunaldia antolatu zuten Neiker 
erakundeak eta Izkiko Landa 
Garapeneko Elkarteak, laborantza 
horien alderdi teknikoak 
ezagutarazteko.

Laborantzak dibertsifikatzeko, merka-
tu berrietara zabaltzeko eta sektorea-
ri teknologia transferitzeko Eusko Jaur-
laritzaren estrategiaren barruan sartzen 
da, UAGAk zuzentzen duen UTGNOGAL 
proiektuarekin bat datorrena; azken egi-
tasmo hori EAEn azaldun fruta-arbolak 
ezartzeko kudeaketa teknikorako plan 
pilotua da.

Zanbranako azaldun fruta-arbolen 
esperimentazioko gunea eta 
Rivabellosako lehortegia bisitatu 
zituzten hainbat nekazarik. 

Neiker erakundeak kudeatzen du gune 
hori, eta UTGNOGAL proiektu pilotuaren 
esperientziak garatzen dira han. Nekaza-
ritza-jardunaren zenbait alderdi azaldu 
zituzten, hala nola ureztatzea, ongarrit-
zea eta beharrezko tratamendu fitosa-
nitarioak. Nabarmentzekoa da fruitu 
lehorrak eta, zehazki, intxaurrondoa, la-
borantza alternatibo errentagarria izan 
daitezkeela.  Ekoizpena dibertsifikatze-
ko aukera ematen du, balio ekonomiko 
handia eman dezake azalera txikian.

Gaur egun fruitu lehorretarako arbo-
len landaketara bideratutako 200 he-
ktarea dago Euskadin –intxaurrondoak, 
arbendolondoak eta hurritzak–, baina 
autokontsumorako dira gehienak, eta 
oraindik oso txikia da produktuok merka-
turatzeko aukera, ekoizteko eta ondoren 
merkaturatzeko aukera handiko labo-
rantzak diren arren.



26

 U
A

G
A

 2
02

2k
o

 J
a

rd
u

e
ra

 |
 w

w
w

.u
a

g
a

.e
u

s

26

N
ek

az
ar

it
za

 k
an

p
ai

n
ak ERREMOLATXA

UAGAko Erremolatxaren 
Kolektiboak 2021-2022 kanpaina 
amaitu zuen: 

Mirandako lantegiak kontratutako 2.300 
hektareetako azukretarako 190.000 tona 
erremolatxa xehatu zituen, hektarea 
bakoitzeko 100 tonako batez besteko 
errendimenduarekin.
               

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

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

Urtarrila Otsaila

UAGAko Erremolatxaren 
Kolektiboaren Asanbladak 2021-
2022 kanpaina aztertu zuen, eta 
Azucarerari exijitu zion ordain 
ditzala bidezko prezioak hurrengo 
kanpainan

Asanbladak 2021-2022 kanpainako 
emaitzen balorazioa egin zuen, eta be-
rriro nabarmendu zuen gero eta komu-
nikazio-zailtasun handiagoak dituzte-
la Azucarerarekin, eta horrek zerikusi 
handia duela industriak nekazariekin 
banan-banan harremanetan jartzeko 
duen estrategiarekin, erremolatxaren 
kolektiboekin elkartu eta haiei elkarrizke-
ta-kide nagusi gisa duten izaera aitortu 
beharrean. 

2021-2022 kanpainari dagokionez, kon-
tuan izanda Azucarerak azkeneko urteo-
tan egin dituen kontratazio-eskaintzetan 
baldintzak inposatzen dituela, nabar-
mendu behar da eragin ekonomiko 
handia izan duela kolektiboarentzako 
Azucarerak bere kabuz egin duen al-
daketak; hots, aberastasunaren ara-
berako erremolatxaren balorazioari 
dagokiona. Kanpaina hasi baino lehen 
salatu genuen bezala, emaitzek berret-
si egin dute aldaketa horrek 20.000 eu-
roko galerak ekarri dizkiela UAGAko ko-
lektiboko ekoizleei.

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

Azucarerak behin eta berriro nekaza-
riekin banan-banako harremana izate-
ko estrategiari eusten dion bitartean eta 
jokabide horren aurrean, kolektiboare-
kin negoziatzearen balioa defendatzen 
jarraitzen du UAGAk, eta Elikagaien Ka-
teari buruzko Legea bete beharra da-
goela aldarrikatzen dugu, eta gutxie-
nez ekoizpen-kostuak estaliko dituzten 
prezioak ezartzea.
               

Javier Briñas UAGAko 
erremolatxaren kolektiboko 
lehendakaria COAGeko 
erremolatxa-sektorearen 
arduradun berria. 

COAGeko erremolatxa-sektorearen Bat-
zarrean sektorearen Estatu mailako ar-
duradun berria izendatu zuten, Javier Bri-
ñas UAGAko Erremolatxaren Kolektiboko 
lehendakaria; izendapen horrek Briña-
sen lana zein sektoreak Araban duen 
garrantzia nabarmentzen ditu.

Sektoreak Estatuan oro har duen egoera 
aztertu zuten batzarrean, eta egiazta-
tu zen Azucarera enpresak antzerako di-
namika darabilela eskualde guztietan, 
hots, nekazariekin banan-banan kon-
taktatzen saiatzen dela erremolatxa-
ekoizleen kolektiboak solaskide gisa ai-
tortu eta ekoizle guztientzako baldintza 
duinak adostu beharrean. 

COAG erakundeak zein UAGAk uste 
dugu funtsezkoa dela kolektiboek sekto-
rearen etorkizunerako baldintza duinak 
negoziatzeko duten balioa mantentzea-
ren alde lan egitea.valor de los colec-
tivos como herramienta para negociar 
condiciones dignas para el futuro del 
sector.

UAGAk eta COAGek salatu 
genuen Azucarera enpresak 
Merkatu Antolakunde Erkidearen 
europar Erregelamendua urratzen 
jarraitzen duela. 

Erregelamendu horrek ezartzen du lanbi-
de arteko idatzizko hitzarmenek (AMI) 
eraendu behar dituztela erosketa-bal-
dintzak, eta hitzarmen horiek erremola-
txaren salerosketa-kontratuak formaliza-
tu aurretik egin behar direla. Gaur egun 
hori ez da betetzen Azucarerarekin.

Erremolatxaren sektorean lanbide arteko 
hitzarmenik ez egoteak mesede egiten 
dio Azucarerari, nahiago baitu landa za-
tikatuta eta batasunik gabe izatea, ho-
rrek erremolatxaren kontratuetan bere 
baldintzak inposatzea ahalbideratzen 
diolako. Hain zuzen ere, AMIrik ez da-
goenez, Azucarerak, nagusikeria argiz, 
klausula desleialak eta abusuzkoak sar-
tu ditu kontratuetan, Elikagaien Kateari 
buruzko Legea urratuz.

UAGAK eta COAGek behin eta berriz 
eskatu diegu Ministerioari, Eusko Jaur-
laritzako Nekazaritza sailburuordetza-
ri eta Gaztela eta Leongo Nekazarit-
za Sailari, exijitu diezaiola Azucarerari 
Lanbide Arteko Esparru Hitzarmena ne-
gozia dezala
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Urria     

UAGAko Erremolatxaren 
Kolektiboaren urteko Batzarra 
egin zen. 

Azucarerak kolektiboak desagerraraz-
teko duen asmoaren eta ekoizleekin 
banan-bana harremanetan jarri eta 
haiei kontratu indibidualak eskaintze-
ko duen dinamikaren aurrean laborant-
zak etorkizunerako dituen aukerak azter-
tu zituzten.

Egungo egoera kezkagarria da, Azuca-
rerak 2022-2023 kanpainarako inposatu 
dituen kontratazio-baldintzek ez baitituz-
te ekoizpen-kostuak estaltzen; gainera, 
ez dute kontuan hartzen aurten ekoiz-
pen-kostuek izan duten igoera larria.

Uzta Miranda de Ebron entregatzen 
dugun ekoizleen kolektiboaren eska-
riak bere helburua betetzen jarrait-
zen du, hau da, erremolatxa-ekoizle 
guztientzako baldintzarik onenak de-
fendatzea eta lortzea.
              

UAGAk erremolatxaren 
negoziazio kolektiboa defendatu 
zuen Azucarera enpresaren 
aurrean. 

Azucarerak ez du erremolatxa-ekoizleen 
kolektiboak solaskide nagusitzat onar-
tu nahi. UAGAk kolektiboarekin nego-
ziatzearen balioa defendatzen jarrait-
zen du, Azucarerak behin eta berriz lortu 
nahi duen banan-banako harrema-
naren aurrean. Eta, jakina, Elikagaien 
Kateari buruzko Legea bete dadin 
aldarrikatzen dugu, gutxienez ekoiz-
pen-kostuak estaliko dituzten prezioekin.

ERREMOLATXA

Ekaina     

Arabako Erremolatxaren 
Kolektiboaren Elkartea eratu zen 
(ACREA-AEKE), UAGAko kide 
diren erremolatxa-ustiategiak 
barne hartzen dituena, ekoizleen 
interesak defendatzeko. 

Irabazi asmorik gabeko elkartea da, 
erremolatxaren laborantza sustatuko 
duena, ekoizpen, eraldaketa, laborant-
za eta uzta-bilketako tekniketan be-
rrikuntza bultzatuz.

Apirila

UAGAk Azucarera enpresarekin 
batzarra egin zuen, 2021-2022 
kanpainako gorabeherez hitz 
egiteko eta kanpaina berrirako 
baldintza duinak exijitzeko.

Berriro adierazi genien ez gaudela kon-
forme, kanpaina berrirako eskaintza ga-
raiz jasotzen ez dugulako, beranduenez 
irailean aurkeztu beharko litzatekee-
la, ustiategiek laborantzen txandakat-
zea planifikatu eta ereintzak erabaki bai-
no lehen.

UAGAko Erremolatxaren Batzordeak 
Azucarera enpresarekin harremanetan 
jarraitzen du kolektiboarentzako 
baldintzarik onenak eta nekazari 
bakoitzarentzako babesik handiena 
lortzeko, industriarekiko eta 
administrazioekiko ordezkari eta 
solaskide izaten jarraituz.
              

Arabako Foru Aldundiak 
erremolatxa-sektorerako ez-
ohiko laguntzak onartu zituen, 
Covid-19ak zein Ukrainako gerrak 
eragindako krisiaren ondorioz
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Abendua

UAGAk Erremolatxaren 
Sektorearen ez-ohiko Batzarra 
egin zuen, Azucarerarekiko 
negoziazio kolektiboa defendatuz 

Aurtengo erremolatxa-kanpaina amait-
zear zela, Azucarerak irmo eusten zion 
datorren urterako kontratazioaren nego-
ziazio kolektiboa baztertzearen jarrerari.

Erremolatxa Mirandan entregatzen du-
gun ekoizleon elkarteok datorren urte-
rako baldintza eta prezio hobeak lort-
zeko egin genuen presioaren ondorioz, 
Azucarerak erantzun zuen negoziazioe-
tan baztertu egiten zituela kolektiboak 
solaskide gisa.

UAGAko erremolatxa-sektorearen Bat-
zarrak berretsi egin zion negoziazio kole-
ktiboaren aldeko apustua egiten jarrait-
zeko jarrerari, eta halaxe jakinarazi zion 
Azucarerari, abenduan enpresarekin 
egindako batzarrean.

UAGAko Erremolatxaren 
Kolektiboak 2022-2023 kanpaina 
amaitu zuen

ERREMOLATXA

Entregatutako erremolatxa kopurua:  36.084 tona likido 
Deskontua:   % 7,30 
Polaritatea:   17,5 º 
Kontratatutako azalera:   390 hektarea 
Batez besteko ekoizpena   103,18 tona 16ºko polaritatearekin 
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Urtarrila Otsaila Apirila

Biasteriko Ardoaren Etxea 
Mahastiaren Erregistroa 
digitalizatzen ari da. 

Mahats-ekoizleek haien lursailen datuak 
kontsultatu eta administrazioarekiko ges-
tioak egin ahal izango dituzte platafor-
ma honen bitartez, nahiz eta bulegoe-
tan ere jarraituko duten aurrez aurreko 
arreta eskaintzen.

Mahastizaintza- eta Ardogintza-
sektoreari Laguntzeko 2019-2023 
aldirako Programaren neurriak 
aplikatzeko Dekretua aldatu zuen 
Nekazaritza Ministerioak. 

Aldaketarik garrantzitsuena mahastiak 
berregituratzeko eta birmoldatzeko 
2022ko laguntzen neurriaren epeekin 
zerikusia duena da.
               

Arabako Errioxan mahasti 
zaharrak mantentzera 
bideratutako laguntzak onetsi 
zituen Arabako Foru Aldundiak. 

Helburua da lurraldean historia duten 
mahastien jarraitutasuna eta kontser-
bazioa bultzatzea eta sustatzea, eta 
ekoizpenak kalitatezkoak izan daitezen 
laguntzea.

MAHATS-BILKETA Arabako Foru Aldundiak 
Araban mahastietako 2022rako 
aseguruak kontratatzeko 
laguntzetarako deialdia onetsi 
zuen
               

Nekazaritza Ministerioaren 
azterketa baten arabera, 
Mahastiak Berregituratzeko eta 
Birmoldatzeko neurriak % 32 
handitu du errendimendua 

Neurri hori hurrengo Nekazaritza Politika 
Erkidearen ildo berrietara egokitu be-
harragatik egin da; NPEren ildo berrien 
joera da nekazaritza digitalizatuago eta 
ingurumenarekiko errespetuzkoago ba-
terantz jotzea, baliabideak optimizatze-
ko eta klima-aldaketa arintzen eta harta-
ra egokitzen laguntzeko helburuz.
               

UAGAko kide diren lau upategik 
hartu zuen parte urtero egiten 
den Arabako Errioxako ardo-
dastaketa lehiaketan. 

Lehiaketaren funtsa da dastatu beharre-
ko lau ardoen alkohol-graduazioa eta 
jatorrizko udalerria asmatzea. Honako 
upategi hauek hartu zuten parte: Sance 
Bodegas, Señorío de Lanciego, Bode-
gas Benetakoa eta Señorío de las Viñas.
               

Errioxa Jatorri-deitura Kalifikatuak 
“oso ontzat” kalifikatu zuen 
2021eko mahats-bilketa. 

Baldintza meteorologiko onek baldint-
zatu zuten mahatsaren heltze-prozesua. 
Mahats-bilketak luzaroago iraun izana, 
gainera, mesedegarria izan zen azelera-
ziorik gabeko heltze fenolikoa lortu eta 
bilketa selektiboa egiteko.
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Maiatza Ekaina

MAHATS-BILKETA

Neiker erakundeak klima-
aldaketara egokitzeko 
mahastizaintzako estrategia eta 
jardunbide jasangarriei buruzko 
jardunaldia antolatu zuen. 

Mahastiak klima-aldaketara egoki dai-
tezen ahalbideratuko duten nekazarit-
za-jardunbideak sustatzeko VITISAD be-
rrikuntza-proiektuaren barruan sartzen 
da jardunaldi hori. 
               

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

Neiker erakundeak ardo 
ekologikoaren etorkizunari buruz 
antolatutako ECOWINE 2022 
sinposioan parte hartu zuen 
UAGAk. 

Hainbat gai jorratu ziren han, hala nola 
ekoizpen ekologikoaren eta ardoaren 
kalitatearen artean dagoen harremana, 
mahastizaintza klima-aldaketara egokit-
zea, ekoizpen ekologikoari buruzko be-
rariazko araudia, edo ardoa egiteko 
prozesuko karbono-aztarna murriztea.

Uztaila

Ardoaren munduko joera berriei 
eta haiek Euskadiko upategietan 
duten efektuari buruzko ikastaroa 
antolatu zuen Eusko Jaurlaritzak. 

EHUren Udako Ikastaroen barruan, se-
ktorearen joera berriak aztertu ziren, 
ikuspuntu ezberdinetatik: merkatuaren 
eskariak, ardoa egiteko modu berriak 
eta doitasunezko mahastizaintza.
               

2022ko mahasti-bilketako 
kanpainako arauak onetsi 
zituen Errioxa Jatorri-deituraren 
Kontseilu Erregulatzaileak, 
UAGAren aurkako botoarekin.

Mahats beltzen kasuan, Jatorri-deitu-
raren arauek ezarritako ereduzko erren-
dimenduen % 95 babesten da (6.175 
kg/ha), eta upategietan Jatorri-deitu-
raren arauek ezarritako ereduzko erren-
dimenduen % 105 sartzea baimentzen 
da, mahats beltzen zein zurien kasuan.  
Gainetiko % 10etik, lehenengo % 5aren 
eraldaketa ardo arruntera bideratuko 
da, eta gainerako % 5arena, berriz, 
destilaziora.

Mahats zurien kasuan, % 100 babes-
ten da (9.000 kg/ha), eta gainetiko % 
5aren eraldaketa ardo arruntera bide-
ratuko da. 

UAGAk horren aurkako botoa eman 
zuen, izan ere, % 95eko errendi-
mendua onar lezakeen arren, ez 
dago ados destilaziorako eta ma-
haiko ardoa egiteko onartutako 
portzentajeekin.
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Uztaila Iraila Urria

Nekazaritza Ministerioak mahatsa 
eta ardoa salerosteko 2022ko 
mahats-bilketa kanpainarako 
kontratu homologatuak argitaratu 
zituen, Elikagaien Kateari buruzko 
Lege berrira egokituta. 

Borondatezkoak dira kontratu biak, 
eta mahats zein ardo tipologia eta jato-
rri guztietarako erabil daitezke, Babes-
tutako Jatorri-deitura eta Adierazpen 
Geografikoa dutenentzako zein ez dute-
nentzako, eta transakzio zehatzetarako 
edo hornikuntza jarraituko kontratueta-
rako erabil daitezke ardoaren kasuan.

2022ko mahats-bilketa 
garaiko muztioen eta ardoen 
lekualdaketetarako arauak 
argitaratu zituen Errioxa Jatorri-
deitura Kontrolatuaren Kontseilu 
Erregulatzaileak 

Derrigor bete beharreko arauak dira, 
eta ezartzen dute ezin izango dela 
2022ko muztioaren edo ardoaren le-
kualdaketarik egin uztaren aitorpena 
egin eta kalifikazioaren egiaztapenaren 
emaitza lortu arte.
               

Berriro egin zen Mahats-bilketaren 
Lantziegoko Jaia, azkeneko urte-
etan, Covid-19aren eraginez, 
bertan behera utzi behar izan 
eta gero
               

Errioxa Jatorri-deiturako 
mahatsari esklusibotasuna 
exijitzea onetsi zuen Kontseilu 
Erregulatzaileak, UAGAren 
abstentzioarekin. 

Aldaketa horrekin, Kontseilu Erregulatzai-
learen erregistroetan inskribatutako ma-
hastietako ekoizpena babestutako ar-
doa egitera bakarrik bideratu beharko 
da; hau da, ezin izango da beste dei-
tura baterako erabili Errioxa Jatorri-dei-
turako ekoizpenaren zati bat, ezta ma-
haiko ardoa egitera ere.
               

HAZI fundazioak mahastizaintzari 
eta enologiari buruzko ikastaro 
trinkoa abiarazi zuen, 2023ko 
martxoan amaituko dena 

EAEn artisau eran egindako 
ardoa, sagardoa eta garagardoa 
promozionatzera bideratutako 
laguntzak argitaratu zituen. 

Helburua da BASQUE WINE marka-
ren barruan dauden produktuen bar-
ne-merkataritza promozionatzea pro-
duktuon kontsumitzaileen artean.
               

Mahastiak berregituratzeko 
eta birmoldatzeko 2022-2023 
kanpainarako laguntzen dekretua 
Batasuneko araubidera egokitu 
zuen Eusko Jaurlaritzak
               

Arabako Mahastiak jatorri-deitura 
baimendu zuen Eusko Jaurlaritzak 
aldi baterako, Europar Batasunari 
baitagokio behin betiko baimena 
ematea

MAHATS-BILKETA
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Azaroa Abendua

MAHATS-BILKETAMahastizaintza- eta ardogintza-
sektorean inbertsioak egiteko 
proiektuetarako laguntzak argi- 
taratu zituen Eusko Jaurlaritzak, 
minimi laguntzen erregimenaren 
barruan, MAE Inbertsioa 2022 
programari laguntzeko 
               

Ardoaren Plataforma Teknologi-
koak mahatsondoak azken 
teknologiekin inausteari buruzko 
ikastaro praktikoa antolatu zuen, 
eta arreta berezia eskaini zitzaion 
digitalizazioaren erabilerari
               

HAZI fundazioak mahastizaintzan 
lurzorua modu jasangarrian 
erabiltzeari eta landare-estalkiei 
buruzko ikastaroa antolatu zuen. 

Hainbat gai jorratzen zituen ikastaroak: 
Arabako Errioxako lurren ezaugarriak, 
nola hartu lur-lagun bat, landare-estal-
ki motak, mahatsondoaren mantenugai-
beharrak, edo Arabako Errioxan lurrak 
ongarritzeko gomendioak.
               

Mahastien EKO-ERREGIMENAK 
(2023-2027 aldirako NPEren 
berritasunak).  

Klimarako eta ingurumenerako nekaza-
ritza-jardunbide onuragarriak dira, bo-
rondatezkoak eta urteko konpromisoa 
eskatzen dutenak: Mahastien kasuan, on-
dorengo jardunbideak aukera daitezke:
5. jardunbidea. Biodibertsitate-espa-
zioak laborantza iraunkorretan
6. jardunbidea. Berezko edo ereindako 
landare-estalkiak laborantza zurkaretan
7. jardunbidea: Landare-estalki biziga-
beak laborantza zurkaretan
Badirudi 6. edo 7. izango direla aukera-
rik egingarrienak.

Nekazaritza Ministerioak, 
Nekazaritza Politika Erkide berria-
ren barruan, Mahastizaintza eta 
Ardogintzako Esku-hartze Sekto-
riala arautzen duen Dekretua 
onetsi zuen. 

Hauexek dira mahastizaintza- eta ar-
dogintza-sektorerako berariazko helbu-
ruak betetzeko aukeratutako esku-hart-
ze motak:
• mahastiak berregituratzea eta 

birmoldatzea
• inbertsio materialak eta ez-materialak 

eraldaketa-instalazioetan eta mahas-
tizaintza eta ardogintzako azpiegiture-
tan, bai eta merkaturatze-egitura eta 
-tresnetan ere

• uzta berdea
• ardogintzako azpiproduktuen 

destilazioa
• kanpoko herrialdeetan produktuak 

promozionatzeko eta komunikatzeko 
jarduerak

Errioxa Jatorri-deituraren Kontseilu 
Erregulatzaileak aurtengo mahats-
bilketaren datuak argitaratu 
zituen; 400 milioi kilo baino 
gehiago bildu zen. 

Kanpaina hasi baino lehen uzta murriztu 
egingo zela uste zen arren, azkenean 
mantendu egin zen ekoizpena. 419 mi-
lioi kilo mahats iritsi zen upategietara, 
2021eko mahats-bilketako 413 milioi ki-
loak gaindituz. Mahats beltza izan zen % 
88,33, eta mahats zuria % 11,67. Lurral-
deka, 292 milioi kilo ekoiztu zituen Errio-
xak, 80 Arabak, eta 46 Nafarroak
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Apirila/Maiatza Iraila

UAGA udaberriko kimaketa eta 
kimuak kentzeko kanpainarako 
aldi baterako langileak 
kontratatzen hasi zen. 

87 nekazaritza-ustiategik egin zizkigu-
ten kontratazio-eskaerak, eta sasoikako 
235 langile kontratatu zituzten guztira.

UAGAren Sasoikako Lanerako Progra-
mak kontratazio profesional eta segurua 
eskaintzen die nekazaritza-ustiategiei:
• pertsona profesionalak kontratatzen 

ditugu
• gu arduratzen gara 

administrazio-tramiteez
• baztertu egiten ditugu azpi-kontrata-

zioa eta mafiak
• sasoikako langileen lana duintzen 

dugu
• ostatu aproposa eta bidezko soldata 

bermatzen diegu
• trebatu egiten ditugu langileok
• herrietan bizikidetza egokia bultzatzen 

dugu
               

Lan Erreforma berria onetsi 
zen, sasoikako langileen 
kontratazioari eragiten diona.

UAGAk aurtengo kontratazioan eragina 
izango duten aldaketen berri emateko 
aurrez aurreko informazio-batzarrerako 
deialdia egin zien nekazariei.

UAGAk sasoikako langileak 
kontratatzeko kanpainari ekin 
zion, aurreratu egin zen mahats-
bilketa kanpaina baterako. 

Kanpaina zaila izan zen, sasoikako lan-
gile gutxiago etortzen baita nekazaritza-
kanpainetara, eta joera hori, gainera, 
areagotu egin da azkeneko urteotan, 
pandemia sortu zenetik. Soroan segur-
tasun-protokoloei buruzko prestakunt-
zari arreta berezia eskaini genion.

Lan Ministerioak Iruzurraren 
Postontzia sortu zuen. 

Ministerioaren webgunearen bitartez, 
lan arloan gertatzen diren iruzurrezko 
jokabideen berri eman dezakete herri-
tarrek; egoera horiek aztertu egingo dira 
eta, hala badagokio, ikertu egingo ditu 
Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikus-
katzailetzak. Laneko eta Gizarte Segu-
rantzarekiko iruzurrezko jardunbideen 
biktima diren langileek ere aurkez dit-
zakete salaketak.
               

Eusko Jaurlaritzak Sasoikako 
Lanaren Arretarako V. Plan 
Integrala (2022-2024) onetsi zuen. 

Horrela, jarraitutasuna ematen dio 
Sasoikako Lanaren Erakunde arteko Ma-
haia eratu eta 2004an lehenengo Plana 
onetsi zenetik egindako lanari. Nekaza-
ritzako sasoikako lanaren inguruan sort-
zen diren beharrei erantzungo dieten 
jarduketak koherentziaz eta modu koor-
dinatuan planifikatzea da planaren he-
lburu orokorra. UAGAk funtsezko egite-
koa du plan horretan, hark kudeatzen 
baititu Euskadin sasoikako langileen 
kontraturik gehienak.
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2022ko mahats- eta patata-bilke-
tarako aldi baterako langileen 
kontratazioa amaitu zen. 

Osasunari dagokionez, kanpaina arrun-
ta izan zen, dagoeneko ez baitzen eza-
rri behar izan aurreko urteetan Covid-
19aren eraginez ezarri behar izan ziren 
protokoloak. 

Sasoikako langileak kontratatzeko es-
karia 2021ekoaren antzerakoa izan 
zen, eta langile faltaren arazoa iza-
ten jarraitzen dugu eta, kontu berria ez 
den arren, aurten orokortu egin da eta 
mantsotu egin du kanpaina.

Urria/Azaroa

Sasoiko langileei bideratutako osta-
tuei dagokienez, mahats-bilketarako 
kontratatutako aldi baterako 341 pertso-
nak UAGAk kudeatzen duen ostatu-sa-
reko 45 ostatu partikularretan egon dira, 
eta Lezako ostatu komunitarioan.

Patata-bilketako kanpainako langileen 
kasuan, kontratatu diren sasoiko 58 lan-
gileetatik 7k bakarrik hartu dute ostatu 
Aguraingo ostatu komunitarioan; gaine-
rakoak Gasteizen bizi dira.

MAHATS-BILKETAKO
 

87 nekazaritza-ustiategikeskatu zuten 
zerbitzua (109 zerbitzu-eskari)

 

341 pertsona kontratatu zen,             
(53 langile-talde)

 

819 kontratu
 

4.650 lanaldi erreal

PATATA
 

15 nekazaritza-ustiategik eskatu zuten 
zerbitzua (30 zerbitzu-eskari)

 

58 kontratatu zen (13 langile-talde)

 

87 kontratu
 

616 lanaldi erreal
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BERRIKUNTZA 
nekazaritza-
sektoreetan 

MONTCLIMA europar berrikuntza-
proiektu bat da eta, haren 
barruan, landare-estalkiak 
erabilita, maldan dauden 
mahastien higadura murrizteko 
modua ikertzen du Neiker 
erakundeak Arabako Errioxan.

Arabako Errioxako mahastien % 40 lur-
sail malkartsuetan daude, % 10etik go-
rako batez besteko maldekin, eta muga 
horretatik aurrera areagotzen da higa-
dura arriskua. Hainbat proba pilotu egin 
da, eta ondorioztatu da berezko landa-
re-estalkia erabiltzeak % 60 murritz de-
zakeela higadura, laborantza konben-
tzionalekin alderatuta. 
               

INPULSE (2021-2023) berrikuntza-
proiektua. COAGek parte 
hartzen du proiektu horretan, eta 
helburua da tokiko lekaledunen 
laboreak bultzatzea eta 
animaliak elikatzeko dagoen 
kanpo-mendekotasuna murriztea. 

Orain arte, egoerari buruzko txostena 
osatu da, eta erabilgarri daude proie-
kturako hautatutako leguminosoen ha-
ziak (baba, soja eta ilarra), eta haziok 
merkaturatzen dituzten enpresak

Bestalde, animalien elikadurarako ka-
teko eragileen beharrei buruzko txoste-
na egin da; hor sartzen dira hasierako 
ekoizleak (nekazariak) eta amaierako 
erabiltzaileak (abeltzainak), baita pent-
su-fabrikatzaileak eta jatorriko komer-
tzializazioa ere.

Herbiziden erabilerari alternatiba 
bat bilatzen dion WeLASER (2021-
2023) berrikuntza-proiektuaren 
lehenengo emaitzak aurkeztu 
zituen COAGek. 

Oraingoz, prototipo bat fabrikatu da 
(ibilgailu autonomoa), garia, erremola-
txa eta artoa bezalako labore estentsi-
boetan erabili ahal izateko. 

Lehenengo probak egin dira prototipo 
horrekin. Potentzia handiko laser-iturri 
bat erabilita, belar txarren meristemoe-
tan energia-dosi hilgarriak aplikatzean 
oinarritzen da prototipo hori. Belar txa-
rrak suntsitzeko % 65eko eraginkorta-
suna lortu da, eta eguneko 9,6 hekta-
reako lan autonomoko errendimendua 
lortzea da helburua.
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Berrikuntza-proiektua 
mahastietan: VITISAD europar 
berrikuntza-proiektua da, eta 
haren helburu nagusia da 
mahastiak Europako hego-
mendebaldeko etorkizuneko 
klima-baldintzetara egokitzea 

NEIKER erakundeak koordinatzen du, eta 
UAGAko kide den El Mozo Wines upa-
tegiak parte hartzen du, besteak bes-
te. Mahatsondoaren biodibertsitatean 
funtsezkoak diren faktoreak aztertzen 
dira, hala nola landare-estalkien era-
bilera eta lurraren ongarritzea, ardoen 
kalitateari eusteko, klima-aldaketa-
ra egokitzeko nekazaritza-estrategiak 
ezartzeko helburuz.

VITISOS (2019-2020) proiektua da ora-
ingo honen aitzindaria; UAGAk zuzendu 
zuen egitasmo hura, eta haren helbu-
rua zen mahastietako intsumoak mu-
rrizteari buruz ikertzea, klima-aldaketa 
arintzen laguntzeko eta eraginkorta-
sun handiagoa lortzeko.

NEKADI-GO proiektua jarri zen 
martxan, UAGAk zuzenduta, 
doitasunezko nekazaritza-tresnen 
erabilera sustatzeko.

Laborantza estentsiboen inguruan, lan-
kidetzarako eta informazioaren elkar-
trukerako plataforma bat sortuko da. Ho-
rretarako, ongarrien eta fitosanitarioen 
aplikazioa optimizatzea eta ureztatzea-
ren eraginkortasuna hobetzea ahalbide-
ratuko duten tresnak –dagoeneko ba-
daudenak– integratzeko proba pilotuak 
egingo dira.
               

ROTAGRO proiektua jarri zen 
martxan, UAGAk zuzenduta, 
txandakatzeak dibertsifikatzeko, 
balio erantsi sozialeko eta 
nekazaritzako balio erantsiko 
laborantzak gehituta. 

Proiektua martxan jartzeko lehenengo 
koordinazio-batzarra egin da, eta hasi 
dituzte aztertu beharreko labore alter-
natiboei buruzko informazioa biltzeko 
lanak.

Mahatsa biltzen hasi baino lehen 
produktuaren kalitatea ezagutzea 
da CLIMACAL berrikuntza-
proiektuaren helburua. 

Faustino upategiak eta Pernod Ricard 
Spain Taldeak hartu dute parte NEIKER 
zentro teknologikoarekin batera; azken 
horrek datuak bildu ditu zortzi kanpai-
natan (2015etik 2022ra), aztertutako lur-
sailetan banatutako estazio agroklima-
tikoen sare baten bitartez.

Iragarpen-ereduetan oinarritu da; ere-
du horiek mahatsaren kalitatea hura bil-
du baino lehen ezagutzeko aukera ema-
ten dute. Horrenbestez, lagungarriak 
dira upategietarako, haien ardo- eta 
mahats-estrategiak egoki ditzaten, ma-
hats-bilketa planifikatzetik hasi eta pro-
duktuen eta prozesuen diseinura arte, 
bai eta etorkizuneko esku-hartzeak plani-
fikatzeko, soroan zein upategian bertan.

Klimaren arabera, mahatsaren kalita-
tea goiz iragartzeko tresna adimendun 
bat garatu nahi da.
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Abeltzaintzako sektoreak

Urtarrila

COAG erakundeak Alberto 
Garzon Kontsumoko ministroari 
eskatu zion eman ziezaiela bere 
babesa abeltzaintza-ustiategi 
txiki eta ertainei

Estatuan dauden abeltzaintzako 
365.000 ustiategi txiki eta ertainek –ho-
riek dira abeltzaintza-sektorearen mui-
na eta eredu nagusia Espainian eta Eu-
ropan– garapen ekonomiko eta sozial 
handia sortzen dute herrietan, eta hara-
gi bikaina ekoizten dute, munduan kali-
tateari, osasunari, animalien ongizateari 
eta ingurumenarekiko errespetuari da-
gokionez dauden estandarrik zorrotze-
netan oinarrituta.

Otsoa babestearen aurrean, 
abeltzaintza estentsiboaren lana 
defendatu zuen UAGAk Batzar 
Nagusietan, eta abeltzainak 
babestuko dituen Otsoaren 
Kudeaketa Plan bat exijitu.

Erabat gaitzetsi genuen otsoarenga-
nako babesa, bateraezina baita abelt-
zaintza estentsiboarekin, eta nabarmen-
du genuen babesgabetasun egoeran 
dagoela abeltzaintza-sektorea.
               

COAGek alegazioak aurkeztu 
zizkion esnearen sektoreko 
kontratazio-baldintzak arautuko 
dituen Dekretuari

Alegazioak kontratuekin lotutakoak (irau-
pena, prezioa, luzapenak) eta koope-
ratiben eta bazkideen arteko komunika-
zioarekin lotutakoak dira, besteak beste.

Eusko Jaurlaritzak familia-
nekazaritzaren eta abeltzaintza 
estentsiboaren alde egindako 
manifestua babestu zuen UAGAk

Familia-nekazaritzak landa-ingurunea bi-
zirik eta etorkizuneko aukerekin mantent-
zeko du, eta elikaduraren eta klima-al-
daketaren erronkei aurre egiteko duen 
garrantzia nabarmentzen du manifes-
tu horrek.
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Otsaila Martxoa

UAGAk behiaren sektorearen 
COAGen batzarrean parte hartu 
zuen

Ministerioak behiaren sektorea (hara-
gia eta esnea) antolatzeko egindako 
arau-proposamena aztertu zen, batez 
ere abeltzaintza estentsiboaren defini-
zioari eta ustiategien gehieneko tamai-
nari dagokionez.
               

Otsoa babestearen aurrean, 
abeltzaintza estentsiboaren lana 
defendatu zuen UAGAk Eusko 
Legebiltzarrean, eta abeltzainak 
babestuko dituen Otsoaren 
Kudeaketa Plan exijitu.

Untxiaren sektoreak Elikagaien 
Kateari buruzko Legea bete 
dadin exijitu zion Nekazaritza 
Ministerioari

COAG, UPA, ASAJA, CUNIBER, CONACUN 
eta nekazaritzako elikagaien kooperati-
bek salatu zuten egoera larria bizi izaten 
ari dela untxiaren sektorea Espainian, 
ekoizpen-kostuak ikaragarri igo izanaren 
ondorioz.
               

Behiei dagokienez, abeltegi 
bakoitzeko batez besteko muga 
180 UGMtara murriztea eskatu 
zion COAGek Nekazaritza 
Ministerioari, hark egindako 850 
UGMko proposamenaren aurrean

Muga txikiago hori ezarrita, lurraldeare-
kin lotutako ustiategi txiki eta ertainen 
etorkizuna bermatuko litzateke eta, gai-
nera, ekoizpen-eredu jasangarriagoa 
bultzatuko luke.

ABERE kooperatibak 
Jasangarritasunean Erreferente 
saria jaso zuen BBVAk eta El 
Correok haien Mundu Jasangarri 
bat baterako ekimenaren barruko 
SOStenibilidad sarietan
               

Nekazaritza Ministerioak 
abeltzaintzan antibiotikoen 
erabilera murrizteko programa 
bat jarri zuen abian 
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Apirila

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

Esnearen abeltzaintza-sektorerako 
Ministerioaren laguntzak, 
Ukrainako gerraren ondoriozko 
presazko neurrien barruan
               

COAGek untxi-sektorearen 
analisia aurkeztu zuen, sektore 
horren etorkizunari buruzko 
hausnarketekin

2040. urterako, ekoizpena % 40 murritz li-
tekeela uste da, kaiolak kendu izanaren 
inpaktuaren eta sektoreak gaur egun 
duen joera murriztailearen ondorioz.
               

COAGek alegazioak aurkeztu 
zizkion behi-aziendak antolatzeko 
Dekretu-proiektuari 

Beharrezkotzat jotzen da ustiategien ge-
hieneko ekoizpen-gaitasuna 180 UGMta-
ra murriztea, eta ustiategiak kategorizat-
zea, tipologia ezberdinak argi eta garbi 
bereiziz: ustiategi estentsiboa, erdi-es-
tentsiboa, intentsiboa eta erdi-intentsi-
boa, lurrari lotuta dauden edo ez eta 
duten abere-karga kontuan hartuta.

Bazka iraunkorretarako eta 
larreetarako eko-erregimenak

NPE berrian, bi aukera hauen artean 
hauta daiteke, artzaintza estentsiboa 
edo sega jasangarria eta ertzak segatu 
gabe mantentzea.
               

Arabako Foru Aldundiak 
abeltzaintza-sektorerako ez-ohiko 
laguntzak onartu zituen, Covid-
19ak zein Ukrainako gerrak 
eragindako krisiaren ondorioz
               

Arabako Foru Aldundiak 
nekazaritza-sektorerako 
laguntzak sustatu zituen, Europar 
Batasuneko Next Generation 
funtsen barruan

Euskadiko Mendi Zaldi arrazako 
zaldi-aziendak erosteko 
Arabako Foru Aldundiaren 
laguntzak, abeltzaintza mota 
horren erregimen estentsiboa 
mantentzeko eta ugaltzeko
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Maiatza Ekaina Uztaila

Ministroen Kontseiluak esnearen 
sektoreko kontratazioari buruzko 
arau-aldaketak jasotzen dituen 
Dekretua onetsi zuen 

Helburua da Elikagaien Kateari buruzko 
Legea bete dadin bermatzea. Prezio 
finkoarekin izenpetutako sei hilabetetik 
gorako iraupeneko kontratuak dituzten 
ekoizleek beste kontratu-eskaintza bat 
eska dezakete.
               

COAGek 110.000 sinadura 
aurkeztu zizkion Kultura 
Ministerioari, erlezaintza 
Gizateriaren Ondare Immaterial 
izenda dezaten eskatzeko

Erlezaintza oso muturreko egoeran 
dago. Gure natura- eta nekazaritza-eko-
sistemetarako ezinbestekoa den milaka 
urtetako lanbidea da, eta elikagaien 
ekoizpenaren % 76 eta landare-es-
pezieen % 84 erleek egiten duten polini-
zazioaren mende daude.

Gobernuak zuzeneko laguntzak 
eskaini zituen haragitarako 
behien, ardien, ahuntzen, 
hegaztien eta untxien 
ekoizleentzako, Ukrainako 
gerraren ondoriozko zailtasun 
ekonomikoak konpentsatzeko
               

Arabako bi gaztandegik jaso 
zituen Bilbo Hiriko Idiazabal 
Artzain Gazta Lehiaketaren XVII. 
edizioko lehenengo sariak

Araiako Lekuonak eskuratu zuen le-
hen saria, eta Galarretako Azkarrak 
bigarrena.
               

Animalien ongizatea ziurtatzera 
bideratutako Eusko Jaurlaritzaren 
laguntzak 

Azpisektore hauetara bideratuta daude: 
arrautzatarako hegaztiak; baserriko oi-
laskoa, esnetarako ardiak, esnetarako 
ahuntzak, esnetarako behiak, haragita-
rako behiak eta untxiak.

COAGek prentsa-oharra 
argitaratu zuen, artzaintza eta 
abeltzaintza estentsiboak baso-
suteak gertatzeko arriskuaren 
aurrean duten garrantzia 
nabarmentzeko 
               

Arabako Foru Aldundiak 
fauna basatiaren abereen 
aurkako erasoak prebenitzera 
bideratutako laguntzak onetsi 
zituen 

Hesi eramangarria, hesi elektrikoak, geo-
lokalizaziorako gailuak eta artzakurrak 
erosteko laguntzak dira.

COAGek bat egin zuen 
Genetikoki Eraldatutako 
Organismo berrien desarauketa 
gaitzesteko kanpainarekin, 
Europako 50 erakunderekin 
batera

Helburua da Genetikoki Eraldatutako 
Organismo guztiek izatea arauketa 
eta etiketatze zorrotz bat Europan.
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Iraila Urria

Hiltegietan animalien ongizatea 
kontrolatzeko neurriak ezartzen 
dituen Dekretua argitaratu zen, 
bideo-zaintzako sistemak jartzea 
derrigortzen duena
               

Haragitarako behiaren sektoreari 
laguntzak emateko irizpideak 
berrikusteko eskaera egin zion 
UAGAk Eusko Jaurlaritzari, eta 
COAGek Ministerioari

Beharrezkoa da ekoizpen-ziklo osoa 
egiten duten sektoreei berariazko ba-
besa ematea, eta horixe da behiaren 
sektorearen kasua; lurrari lotuta dagoen 
ekoizpen-sistema da, izaera estentsiboa 
duena eta ingurumenari dagokionez ja-
sangarria. Balio hori kontuan hartu be-
har da laguntzak emateko aplikatzen 
diren irizpideetan, eta abeltzaintzako us-
tiategi horietan dauden animali guztien-
gatik emanez diru-laguntzak, behi inu-
deak eta gizentzekoak barne.
               

Trantsizio Ekologikoko Minis-
terioak otsoa kudeatzeko eta 
kontserbatzeko estrategia onet-
si ondoren, UAGAk euskal erakun-
deei eskatu zien abeltzaintza es-
tentsiboko ustiategiak otsoen 
erasoetatik babesteko estrategia 
zehatzak gara zitzala

Presazkoa da Araban egunez egun 
otsoaren erasoak jasaten dituzten 
abeltzaintza-ustiategien biziraupena 
defendatzea.

Abeltzaintzako ustiategietarako 
Eusko Jaurlaritzaren ez-ohiko 
laguntzak, Ukrainako gerraren 
ondoriozko kostuen igoera 
handiaren ondoren

Azpisektore hauei zuzenduta daude la-
guntzak: esnetarako behiak, haragita-
rako behiak, gizentzeko behiak, ardiak, 
ahuntzak, ugalketarako urdangak, txe-
rrien gizengarriak, arrautzatarako oiloak, 
gizentzeko oilaskoak, untxiak eta zaldiak.

Ardien eta ahuntzen baztangari 
buruzko informazio-gida argitaratu 
zuen Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikadura Ministerioak 

Berriki hasi da eragina izaten gaixota-
sun hori, eta ondorio larriak ditu ardi eta 
ahuntzetan.
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Azaroa Abendua

Presidentzia Ministerioak 
abeltzaintzako emisioen erregistro 
ofiziala arautu zuen 

Ustiategietako Teknika Onenen Erregis-
tro Orokorra arautzen duen Dekretua ar-
gitaratu zen, eta abeltzaintzako ustiate-
gi bakoitzak bere emisioak murrizteko 
abian jarritako ekintzei buruzko informa-
zioa jasoko du.

Nekazaritza Ministerioak malgutu 
egin zituen txerri-aziendetarako 
eta eskorta hegaztientzako 
pentsu ekologikoen betekizunak 

Ukrainako gerraren eraginez, proteina-
pentsu ekologikoen eskasia sortu zen; 
egoera horretan, era horretako azien-
detan proteina-pentsuen % 5 ez-ekolo-
gikoak izatea baimen daiteke, hamabi 
hilabetez gehienez.

Basurdeak nekazaritza- eta 
abeltzaintza-ustiategietan duen 
eraginari buruzko inkesta egin 
zuen Arabako Foru Aldundiak
               

Bazkak, artzaintza estentsiboa 
eta sega jasangarria edo 
biodibertsitate-uharteak (Eko-
erregimak NPE berrian)

NPE berria indarrean sartzearekin, aurre-
ko urteetako laguntza zenbateko bera 
eskuratzen saiatzeko, bazken kudeake-
taren kasuan, abeltzainek REGA kode 
bateragarria izan beharko dute, eta art-
zaintza estentsiboko eta sega jasanga-
rriko edo biodibertsitate-uharteetako jar-
duerei heldu ahal izango diete.
               

Nekazaritza Ministerioak 
esnetarako behien sektoreari 
buruzko txostena aurkeztu zuen
 
2021etik 2022ra, % 3,2 murriztu da jezte-
ko behien kopurua.

Behi bakoitzeko ekoizpena 2008an 6.300 
kilokoa izatetik, 2021ean 9.000 kilokoa 
izatera pasatu zen.

54 urtetik gorakoa da ustiategietako titu-
larren % 50.
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BERRIKUNTZA 
Abeltzaintza-Sektorean

INPULSE berrikuntza-proiektuan 
parte hartzen du COAGek, eta 
helburua da tokiko lekaledunen 
laboreak bultzatzea eta animaliak 
elikatzeko dagoen kanpo-
mendekotasuna murriztea 

Asmoa da Estatu mailan lekaledunen la-
borantza eta erabilera sustatzea, anima-
lien elikaduran inplikatutako eragileen 
beharretara egokituta. Proiektuaren he-
lburua da Estatuko nekazaritzako elika-
gaien sistema dibertsifikatzen laguntzea, 
sistema horren jasangarritasuna eta ka-
tearen lehiakortasuna eta garapen eko-
nomikoa hobetuz, gaur egun pentsuen 
inportazioarekiko dagoen mendekotasu-
na murrizteko.

               

LATXA Energy berrikuntza-
proiektua, ardi latxaren 
ustiategien ingurumenarekiko 
jokabidea hobetzeko

Helburua da ardi latxaren ustiategien in-
gurumenarekiko jokabidea hobetzea, 
energia-eraginkortasunaren, energia-
sorkuntzaren eta ingurumen-aztarna mu-
rriztearen bitartez.

UAGAko kide diren Felix eta Martin 
anaien Kerixara gaztandegiak zuzen-
du du proiektua, baina parte hartu dute 
Etxezuri gaztandegiak eta Artzai Gazta, 
Latxa Esnea, GoiEner, AZTI eta NEIKER 
eragileek ere.

Berrikuntzari buruzko ate irekien 
jardunaldia esnetarako behien 
ustiategietan, DAIRY 4 FUTURE 
proiektuaren barruan

Bost herrialdek (Irlanda, Erresuma Ba-
tua, Frantzia, Portugal eta Espainia) hart-
zen du parte eskualde arteko proiektu 
horretan, eta 12 eskualde atlantiko hart-
zen ditu. Egitasmoaren funtsa da Eremu 
Atlantikoan esnetarako behien ekoiz-
pen-sistemen lehiakortasuna, jasanga-
rritasuna eta erresilientzia bultzatzea. 
Horretarako, Europar Batasuneko eskual-
de atlantikoko 100 abeltegi berritzaile-
ren ebaluazio tekniko-ekonomikoa egin 
da, ustiategi berritzaileetan ingurume-
nari eta ekonomiari dagozkion alderdiak 
txertatuta.
               

LANALAND proiektuak artilearen 
erabilera alternatiboetarako 
aukerak bilatzen ditu 

Latxa Esnea eta Neiker eragileek hartzen 
dute parte proiektu horretan, Pirinioez 
bestaldeko beste erakunde batzue-
kin batera, eta helburua da esneta-
rako arraza autoktonoen artilearen balio 
erantsia handitzea.
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UAGAk ekoizpen ekologikoko 
abeltzaintza eta nekazaritza 
birsortzaileari buruzko jardunaldia 
antolatu zuen, eta Arabako 
hogeita hamar abeltzainek baino 
gehiagok hartu zuen parte
Gaurkotasun handiko gaiak jorratu zi-
tuzten, hala nola zama birsortzaile han-
diko abeltzaintza, haren maneiua eta 
errentagarritasuna –ekonomikoa zein 
lurzorua hobetzekoa– eta ingurunearen 
kontserbazioa. Teknika horiek lurraren 
birsorkuntza, ura atxikitzeko gaitasuna, 
karbono-aztarnaren hobekuntza eta lu-
rraren inguruan komunitateak sor daite-
zen sustatzen dute.
               

Pentsutarako osagai modura 
kafe-hondarrak aprobetxatzeko 
ECOFFEED berrikuntza 
proiektuaren aurrerabideak; 
UAGAk parte hartzen du proiektu 
horretan

Proba pilotuetan dagoeneko diseina-
tu da kafe-hondarrak biltzeko prozedu-
ra, eta hondarrok pentsutarako osa-
gai bihurtzeko hainbat eraldaketa- eta 
egonkortze-proba egin da. Gainera, es-
netarako ardiekin nutrizio-eraginkortasu-
neko probak egiten hasi dira, osagaia 
elikadurarako egokia den zehazteko.

Elikagaien industriako 
azpiproduktuak animalien 
elikadurarako aprobetxatzeko 
NEWFEED berrikuntza-proiektuaren 
aurrerabideak; UAGAk parte 
hartzen du proiektu horretan

Helburua da, elikagaien industriako az-
piproduktuak aprobetxatuta, pentsu al-
ternatiboak garatzea, animalien elika-
durarako balioa emanez eta ekonomia 
zirkularra sustatuz. Gainera, abeltzaint-
za mediterraneoaren jasangarritasuna 
hobetzea da asmoa, elikagaien tokiko 
industriako azpiproduktuak balorizatu-
ta, eta ingurumenarekiko inpaktua eta 
azken pentsuaren kostuak murriztuta.

OREKA MENDIAN proiektua 
amaitu zen

Sei urteko iraupena izan du europar 
proiektu horrek, eta haren helburua 
izan da, abeltzaintza-erabilera tradizio-
nalari eutsiz, euskal mendietako bazkak 
kontserbatzeko estrategia bat garatzea.

Eragile ugarik hartu du parte: Ihobe, Eu-
romontana, Euskal Herriko Laborant-
za Ganbara, el Conservatoire dEspaces 
Naturels dAquitaine, HAZI, NEIKER eta 
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Aldundiek.
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Kafearen azpiproduktuak animaliak 
elikatzeko lehengai gisa balorizatzeko 
estrategia berriak

 HELBURUAK

Kafe-hondar deshidratatua, maila erdi-
industrialean, esnetarako behiak eta ar-
diak elikatzeko osagai gisa erabiltzeko 
aukera ebaluatzea. 

Kafe-hondarrak aprobetxatzea interes 
handiko baliabidea izan daiteke. Badau-
de aurretiazko emaitza onak, eta bide 
hori, behien eta ardien elikaduran, es-
kala handian bideragarria dela erakut-
si nahi da.

 PROZESUA

Abeltzaintzako ustiategiak, ikerkuntza-zen-
troak eta jakintzaren eta berrikuntzaren 
bitartez sektorearen arazoei erantzuna 
emateko interesa duten sektoreko bes-
te eragile batzuk ari dira proiektuan parte 
hartzen, eskuratzen diren emaitzak erabil-
garriak izan daitezen sektoreko profesio-
nalentzako, 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 erake-
ta zuzentzeaz, proiektua ebaluatu eta ha-
ren jarraipena egin zezan; balio-kateko 
adituz osatuta dago batzorde hori.

Aldi berean, kafe-kapsulak biltzeko lehe-
nengo optimizazio-probak egin ziren, bai 
eta zati organikoa eta ez-organikoa be-
reizteko lehenengo deskapsulatze-pro-
bak ere. 

2021eko bigarren hiruhilekoan, kafe-kap-
sulak biltzeko eta kafe-hondarrak deshi-
dratatzeko demostrazioari ekin zitzaion, 
maila erdi-industrialean. 

2022an, Aholku Batzordearen batzarre-
tan parte hartu du UAGAk. Aurrera jarrait-
zen dute proba pilotuek, eta dagoeneko 
diseinatu da kafe-hondarrak biltzeko pro-
zedura, eta hondarrok pentsutarako osa-
gai bihurtzeko hainbat eraldaketa- eta 
egonkortze-proba egin da. Halaber, esne-
tarako ardiekin nutrizio-eraginkortasuneko 
probak egiten hasi dira, osagaia egokia 
den zehazteko.

Hasiera-data: 2020/09/01 

Amaiera-data:  2024/03/31 

Proiektuko bazkideak:  EKOGRAS, hondakinen kudeatzaile baimendua  

 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 

LIFE19 EN/ES/000186
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Elikagaien industriako azpiproduktuak 
aprobetxatzea, animaliak elikatzeko

 PROZESUA

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 azterke-
ta, AZTIk zuzenduta

• laranja-azala hausnarkarientzako (es-
netarako ardiak) elikadura-osagai be-
rri gisa erabiltzeko aukera ebaluatuko 
da; Grezian egingo da azterketa, NTUAk 
zuzenduta

• oliba-olioaren industriako oliba-hon-
dakinak balioztatzea, eskorta-he-
gaztientzako (gizentzeko oilaskoak) 
elikadura-osagai bat ekoizteko; Egipton 
egingo da azterketa hori, HUSD unibert-
sitateak 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-es-
trategia definitu zen, baita produktuaren 

lehortze- eta hidrolisi-prozesua optimizat-
zeko estrategia ere. 

2022an, hondakinen tratamenduaren bi-
tartez eskuratutako azpiproduktuak le-
hortzeko eta haien konposizioa analizat-
zeko proba pilotuak abiarazi dira. 

Ondoren, pentsutarako osagai bihurtu 
dira, eta animaliekin nutrizio-eraginkor-
tasuna egiaztatzeko probak diseinatu 
dira. 

 HELBURUAK

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

Ekonomia zirkularreko teknikek abeltzaint-
zaren jasangarritasuna areagotu deza-
ten 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 
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NEKADI GO/
Laborantza estentsiboetan 
doitasun-tresnak erabiltzea

Hasiera-data: 2022 

Amaiera-data:  2023 

Proiektuko bazkideak:  UDAPA S. Coop. 

 HAZI Fundazioa 

 UAGAko nekazariak 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Proiektuaren aurrekontua: 97.788€ 

Diru-laguntza:   %40 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza. 2021eko Lankidetza Programa 

PROZESUA

2022an, nekazaritzako doitasun-tres-
nak erabiltzeko eta horietara egokit-
zeko gaitasuna eta aukerak dituzten 
ustiategien analisia egin da, hainbat 
parametro erabilita, hala nola ustiate-
giaren titularren adina, laborantza ko-
purua, ustiategiaren tamaina edo duten 
makineria. 

Bestalde, merkatuan dauden nekazarit-
zan aplikatzeko doitasun-teknika ezber-
dinei buruzko informazioa bildu da.

Azkenik, proiektu pilotua ezartzeko la-
nak antolatu eta abiarazi dira, Arabako 
laborantzetan ebaluatuko diren tresna 
ezberdinekin, hala nola ongarrien eta fi-
tosanitarioen dosifikazio aldagarriaren 
aplikazioa zerealetan, errendimendu-mo-
nitoreen datuak erabiltzeko aukera ezber-
dinak egiaztatuz.

 HELBURUAK

Euskadiko laborantza estentsiboetan 
doitasunezko nekazaritza-tresnen erabi-
lera sustatzea, sektoreko eragileen arte-
ko lankidetza-plataforma bat garatuz.

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

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

Hasiera-data: 2022 

Amaiera-data:  2023 

Proiektuko bazkideak:  AGA S. Coop. 

 AMA jatetxea 

Zentro teknologikoak: BASQUE CULINARY CENTER 

 NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Proiektuaren aurrekontua: 91.070€ 

Diru-laguntza:   %60 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza. 2021eko Lankidetza Programa 

 PROZESUA

2022an, Araban laborantza berriak ezart-
zeko abiapuntuko egoera sozialaren des-
kribapena egin du UAGAk, sektorearen 
baldintzatzaile sozialak kontuan izanda. 

Bestalde, laborantzak txandakatzeko hiru 
nekazaritza-ibilbide posible diseina-
tu dira:

• Laborantza berriak; ez da ezagutzen 
haien ezarpenik Araban:
- mahairako erremolatxa
- kuia
- batata

• Lurraldean ezagutzen diren, bai-
na egiatan Araban ezarri ez diren 
laboratzak: 
- gizakien kontsumorako soja

• Dagoeneko ezarrita dauden laborant-
zak, baina balio erantsi bat lortu nahi 
da horiekin:
- indar-garia
- olo ekologikoa

Ondoren, produktu batzuen lehenengo  
uztak ebaluatu dira, olo ekologikoarena, 
kuiarena, mahairako erremolatxarena eta 
gizakien kontsumorako sojarena, hain zu-
zen ere. 

Produktu horiek sukaldaritzarako dituzten 
aukeren ikuspuntutik karakterizatzeko fa-
sean daude; bide horretan, dituzten ezau-
garri organoleptikoak, nutrizioari dagozkio-
nak eta teknologikoak hartuko dira kontuan. 

Azkenik, proiektuko bazkide laguntzaile di-
renen menuetan txertatuko dira.

 HELBURUAK

Nekazaritza-sektoreari laborantza-aukera 
handitzeko aukera eskaintzea, alternati-
ba berriak txertatuz, nekazaritzaren, gizar-
tearen eta sukaldaritzaren arloetan balio 
erantsi handiena duten laborantzak dituz-
ten Arabako ustiakuntzen txandakatzeak 
dibertsifikatuz.
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ARABAKO NEKAZARITZA, DNA 
BERRITZAILEAREKIN.Arabako nekazaritza- eta 
abeltzaintza-sektorean karbono-aztarna ebaluatzeko eta 
sektorearen ingurumen-neutraltasuna lortzeko proiektu 
pilotua

Hasiera-data: 2022 

Amaiera-data:  2023 

Proiektuko bazkideak:  GARLAN 

 ABERE 

 UAGA 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Beste laguntzaile batzuk: Arabako Foru Aldundia 

 HAZI 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza  

 HELBURUAK

Proiektuaren epe luzerako helburua da 
Euskadiko nekazaritza- eta abeltzaint-
za-sektoreak ingurumenean duen 
inpaktua murriztea, Euskadiko ekoizpe-
nerako eta jardunerako klima-baldintzen 
errealitatea irudikatuko duten abeltzaint-
za-ustiategien edo laborantzen bizitza-
zikloaren datu-base bat izanda. 

Proiektu bizia, irekia, haz daitekeena eta lan-
kidetzakoa da, jakintza trukatzea, berrikunt-
za, Arabako nekazaritza- eta abeltzaintza-
sektorea digitalizatzea eta modernizatzea 
ahalbideratuko dituena, Europan errefe-
rente izan daitekeen karbonoan neutroa 
den lurralde modura posizionatzeko, Euska-
din jarraitu beharreko joera markatzeko. 

Hasiera batean, proiektu pilotua egin-
go da Araban; errealitatera ondoen mol-
datzen diren gure lurraldeko jardunbide 
onenak definituko dira eta karbono-aztar-
na murrizteko estrategiarik eraginkorre-
nak diseinatu.

Arabako nekazaritza- eta abeltzaintza-
ustiategien egungo karbono-aztarna 
erreala neurtu eta ebaluatuko da, Kar-
bono-balantzean zentratuta; hots, CO2 
emisioen datu errealak eskuratuz, baina 
baita absortzioen, atzitzeen eta biltegirat-
zeen datuak ere.

Proiektuaren amaieran, haien emi-
sioak kalkulatzeari, murrizteari eta 
konpentsatzeari buruzko aholkularit-
za-zerbitzua eskaini ahal izango diegu us-
tiategiei, haiek modu eraginkorragoan 
kudea ditzaten.

Lehenengo sektorea da haren berezko 
jarduera garatzerakoan karbonoa be-
netan finkatzen duen bakarra, eta 
gaurko eta etorkizuneko belaunaldient-
zako elikagai osasungarri eta jasanga-
rriak izatea bermatzearekin oso konpro-
metituta dagoen sektorea da.

AURREKARIAK 

2023-2027 aldirako Nekazaritza Politika Er-
kide berriak ingurumenari dagozkion 
eskakizun berriak exijituko ditu epe er-
tainean, eta horiek betetzeko, trebatu 
eta sektorearen karbono-aztarna ezagu-
tu beharra du Arabako nekazaritza- eta 
abeltzaintza-sektoreak.
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Abeltzaintza estentsiborako tresna 
teknologikoak garatzea, fauna basatiaren 
aurreko prebentzio modura

 HELBURUAK

Proiektuaren helburu orokorra da abelt-
zaintza estentsiboan abeltzainen bizi-ka-
litatea hobetzen lagunduko duten tresna 
teknologikoak erabiltzea, animalia basa-
tiengandik irits daitezkeen erasoen au-
rrean abelburuen segurtasuna eta ku-
deaketa hobetuz. 

Honako hauek dira proiektuaren helbu-
ruak, zehatzago azalduta: 

• Proiektuan interesa izan dezaketen Ara-
bako abeltzaintza-ustiategi kopurua 
ebaluatzea

• Interesdun abeltzaintza-ustiategien sare 
bat sortzea

Proba pilotuak garatuta, ondorengo 
emaitzak lortu nahi dira:

• Artalde pilotuko ardien ongizatea eta 
jokabidea ebaluatzea, babeserako 
gailuak erabilita

• Ganadua babesteko gailuen eraginkor-
tasuna ebaluatzea

• Tresna horiek abeltzaintza-ustiategien 
kudeaketan txertatzeak dituen onurak –
ekonomikoak, ingurumenari dagozkio-
nak eta sozialak– aztertzea

• Azken erabiltzaileak trebatzeko oinarri 
teoriko-praktikoa lortzea

Proiektu pilotu horrekin, asmoa da erakus-
tea tresna teknologikoak erabiltzeak 
aukera ematen duela ganadua babeste-
ko, animalia basatien erasoak eta eraso 
horien ondorioak minimizatuz.

Hasiera-eguna: 2023 

Amaiera-eguna:  2024 

Proiektuko bazkideak: Carlos Tornadijo Aditu independentea  

 Hnas. Ibarrola ganadutegia.Ardi-eta behi-abeltzainak 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza 2022ko Lankidetza Programa 
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Hasiera-data: 2023 

Amaiera-data:  2024 

Proiektuko bazkideak: BIZKAIGAR S.L.- ZERUAN AESAk dronekin jarduteko  

 baimendutako enpresa 

 ARABADRONE ENekazaritza- eta industria-sektoreetarako  

 dronen enpresa teknologikoa. 

 UAGAko nekazariak 

Zentro teknologikoa: NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza. 2022ko Lankidetza Programa 

GO DRONE/
Fitosanitarioen aplikazioa optimizatzea, 
adimen artifiziala eta dronen erabilera 
konbinatuta

  HELBURUAK

Dronen teknologiak Araban fitosanita-
rioak aplikatzeko duen benetako erabil-
garritasuna ebaluatzea.

Erabilgarria dela egiaztatuz gero, sekto-
reari horren berri ematea, eta doitasu-
nezko nekazaritzako tresnen erabilera 
sustatzea.

Proiektu pilotu bat egitea, dagoene-
ko erabilgarri dauden tresnak (hala nola 
makinaria, dronak eta doitasunezko tres-
na digitalak) modu konbinatuan era-
biltzeak sargaien erabilera optimizatzea 
ahalbideratzen duela frogatzeko. Hala-
ber, baliabideen erabilera doituta, ingu-
rumen-jasangarritasuna hobetzea lortu 
nahi da. 

Honako hauek dira proiektu pilotuaren 
helburu batzuk:

-  landare-indizeak eta espektro-bandak 
identifikatzea, belar gaiztoak identifikat-
zeko ahalik eta gaitasun handienarekin

-  ikuskatu gabeko algoritmoak erabilita, 
gaixotasunek edo belar gaiztoek kalte-
tutako eremuen sailkapena mugatzea

-  dronen bitartez fitosanitarioak aplikat-
zerakoan sortzen den deribari eta de-
posizioaren kalitateari buruzko txostena 
egitea

-  teknikaren aplikazioaren kostu-etekin 
erlazioa eta fitosanitario-aurrezpena 
analizatzea 

-  azken erabiltzaileak trebatzeko oina-
rri teoriko-praktiko bat lortzea, erabiltzai-
leok teknika horien erabileran autono-
moak izan daitezen
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LEKALEAK/ 
Landare-proteinen tokiko ekoizpena, 
elikaduraren industrian aplikatzeko        

 HELBURUAK:

Negozio-eredu berri bat bultzatzea, to-
kiko lekale-irinak ekoiztuta, elikadura-
ren industrian landa-proteina iturri gisa 
erabiltzeko. 

Euskadin lekaleen orientazio produkti-
boa dibertsifika dadin bultzatzea, plant 
based produktu berriak (landare-pro-
teinekin ekoiztutakoak) garatzeko osagai 
gisa erabiliko diren irinak eskuratzeko. 

Honako hauek dira berariazko beste hel-
buru batzuk:

- EAEko lehenengo lekale-irina lortzea

- plant based produktu-gama bat garat-
zea, kontsumitzaileen gaur egungo eska-
riari erantzungo diona 

- kontsumitzaileekin kontzeptuari eta ga-
ratutako produktuei buruzko test bat egi-
tea, haien inguruan duten benetako pert-
zepzioa ezagutzeko

Hasiera-data: 2023 

Amaiera-data:  2024 

Proiektuko bazkideak:  BASQUE FOOD CLUSTER. Elikadura-katearen Euskal Elkartea 

Enpresa eraldatzaileak: DELICASS 

 ALTERNATIVA DE CULTIVOS ALAVESES S.L 

Zentro teknologikoak: LEARTIKER 

 NEIKER 

Proiektuaren zuzendaritza: UAGA 

Finantzazio-programa: Eusko Jaurlaritza. 2022ko Lankidetza Programa 



sektorearen 
geroarengatik elkaturta

Araba eta Trebiñoko nekazaritza 

eta abelazkuntzako ustiategien 

lehiakortasuna hobetzen laguntzea 

eta, horrela, landa- eta nekazaritza-

ingurunearen jasangarritasunari eta 

herrien biziraupenari laguntzea izan da 

UAGAren izateko arrazoia, eta halaxe 

izaten jarraitzen du, errenta duinak 

defendatuz eta pertsonen bizi-kalitatea 

hobetzen lagunduz


