
 Haragi ekoizlek Behi esne ekoizleak Baratzezainak Fruitu ekoizleak 

TEKNIKA 

INGURU 

MENA 

-Ensilatuak (belar & arto) mugatu % 

maximo batera 

-Proteinak :  eskas eta garesti & 

zituak oso garesti & kalitatekoak 

aurkitzea zaila � zerealistekin 

harremanak 

-animalien dentsitatea mugatu 

- 

 

 

-animalien dentsitatea mugatu (ikuiluen 

neurria…) 

-etxaldean ekoiztutako MO gehiena etxaldean 

hedatua 

-MOren parte bat begetal ekoizle ekologiko 

batekin trukaketa harremanentzat erabil daiteke. 

- ensilatuak mugatu 

Elikadura burujabetzaren bidea hartu (elikagaien 

%bat autoproduzitu!) 

-Berlardien hobekuntza 

-Mixitatea = ez 

- Sintesizko tramenduak mugatu 

-Material eta eraikuntzen partekatzea/konpartitu 

-Dibertsifikazioa landu, edo osagarritasuna 

-kontrola nork ? 

- Formakuntza : agroekologia eskola bat (sail guztiak barne) 

-negutegi eremua mugatu 

-lurra estaltzeko plastikuen erabilera murrizten joan 

-norberak bere haziak ekoiztea partean bederen (=autonomia) 

 

-Materil eta teknikei buruzko 

informazio difusio eta formazio beharra 

-Antolaketa eta material kolektiboa 

-natura eta ekologikoarekiko dugun 

definizioaren arabera lan egin 

-materiala, esperientzia, eta teknika 

trukaketak 

-Dibertsifikazioa : baina kudeaketa zaila 

-transformazio artesaurako materiala 

aurkitu 

-sanidadeko betebeharrak zelan 

erreskiago kudeatzen ikasi 

SOZIAL 

 ARLOA 

 

-Etxaldearen autonomia landu : 

belarteak hobetuz 

-Antolaketa kolektiboak (material, 

elkarlan, erosketa :salketa talde…) 

-esperimentazio kolektiboaren 

beharra. 

- talde batean sartuz salmentak 

erresteko aukera landu 

(adb :biozkaria) 

- 

 

 

-Etxaldeaen autonomia maximoa (hazi trukaketak, 

belardien hobekuntza…) 

-Hazi eta esperientzien trukaketetan parte hartu 

-Zaindu, egindako inbertsioek, etxaldea ez zor 

handiegietan sartzea 

-Bezero eta ekoizleen arteko harremana, ezagutza, 

errespetu eta ulermena garatu : konfiantza 

-Etxaldearen neurria mugatu (langile kopurua, 

eremua, ekoizpen bolumena)… 

-Erreferentzia gisa, prezio taula kolektibo bat 

sortu 

-Irabazi, bizi, duina zer den definitu  

-Herritarrekiko gardentasuna eta irekidura 

(etxaldeko ateak ireki, gertakizun handietaz 

informatu…) 

-elikadura burujabetzaren bidea hartu 

-Zoriontsu izan= diru+denbora=Lan baldintzen duintasuna. 

-Aberastasunen banaketa (lurrak ekoizpen bolumena…) 

ekoizpena eta langile kopuruak mugatuz 

-laborariak babestu (herritarren elkartasuna, proektu 

kolektiboak, sare baten barne izatea, instalatzeko laguntza, 

seguroak…) 

-idealean, etekinari baino garrantzia gehiago filosofiari ematea 

-Lurraren jabetza herrikoia ? 

-Informazioen difusio eta banaketa : etxaldeko datuak 

(ekonomiko-teknikoak) komunikatzeko prest izan 

erreferentziak sortzeko. 

-Herritarrekin harreman zuzena : sal-erosketak, informazio eta 

sensibilizazioa… 

-elkar ezagutza eta trukaketak antolatu 

-« Campesino a Campesino » mugimenduaz informatu ideiak 

bilatzeko. 

-Beste esperientzien berri ukan, 

hauetarik ikasi 

-Frutazaintza ekologikoari begira 

bakoitzaren ikuspunduak 

amankomunean eman 

-Elkarlana sustatu : komunikazioa 

errestuz, lan tresna kolektiboak sortuz… 

-Gaur egungo ekoizpen eta salmenta 

ereduari alternatiba bat eraiki eta 

proposatu beharra 

-gure arteko ezberdintasuneak aztertu 

-« etxalde txiki »en babesa eta 

sustengua. Hau da garatu nahi dugun 

eredua gaur egun. 

-Etxalde hauek beren bakardade eta 

isolamendutik ateratzeko sare bat sortu 

eta ekimen erregularra antolatu  

BERTAKO- 

TASUNA 

 

-Salmenta zuzenaren bidez 

ekoizpenaren gehiengoa saldu. 

-salmenta bide alternatibo bat sortu 

-herritarrak informatu (ekologikoa, 

artesaua, elkarlana…zer dira ?) 

-bertako arrazak zein diren definitu 

(pireneika, blonda ?...) 

- elikadura ahalaz hurbilenean 

aurkitu, EHn. 

- Landu behar da EH mailan lan 

kolektibo bat eramatekoa litzateke 

jantokiekin (herriko etxeekin), 

enpresa handietako jantokiekin… 

elikaduraren kalitatea, 

garrantzia…ren inguruan.  

- etxaldearen ateak ireki : 

gardentasuna 

-Bertako arraza rustikoak zein diren adostu eta 

lehentasuna eman 

-Bertako haziak erabiltzen saiatu 

-Bertako haziak trukatu, partekatu 

-Salmenta zuzena, hurbilekoa (ahalaz duina) 

-Ekoizpen eta eraldaketa prozesua, osoki 

etxaldean bertan laborariek eginak. 

-Transformaketarako lehengai nagusi guztiak 

bertakoak izan behar dute. 

-sistema inguruari egokitu eta ez ingurua sistemari 

-lehengaien bertakotasuna zihurtatu 

bertako ohidura eta jakiduriak gorde eta transmititu, hedatu. 

-Herritarren kontzientzia inarrosi, bertakotasuna, kalitatea, 

ekologikoa…-ri begira  

-etxaldean bertan edo inguruko beste ekoizle batzuekin 

(auzokoak, taldekoak, bailarakoak ?) konbenioan, zikloa ahal 

bezainbat itxi. 

-zuzeneko salmenta (banatzaile txiki eta espezializatuak 

onartu, nor garen eta zelan lan egiten dugun azaltzeko gai 

direno). 

-bertakotasuneren inguruko komunikazioa, lehengai trukaketa 

antolaketa, formakuntza antolatu 

-Denek identifikatuak izan behar : ekoizle eta banatzailea ere ! 

-Eremua : EH eta inguruak 

-Gardentasuna bezero eta lankideekiko 

-Sasoitasuna errespetatu eta azaldu herritarrei 

-Bertako haziekin lana sakondu negutegiekiko dependentzia 

txikitzeko 

-Transformazioa : etxaldean, norberak, bertako lehengaiekin 

- Gure lurraldea= EH eta inguruak 

-Bertako barietateei lehentasuna eman, 

eta baloratu. 

-Bertakotasunaren inguruko 

komunikazio eta sensibilizazioa 

-Ohizko salmenta kanaletaz 

ezberdintzen den salmenta bide baten 

beharra 

- Ahalik eta gertuen bertako barietateak 

aurkitzen, lagundu. 

 

EZTABAIDA  

PUNTUAK 

-Mutilazioak zer dira ? 

-salmenta arazo nagusia izanik, zelan 

kolektiboan aterabidea aurkitu ? 

-Hazkuntzaren berritzea/ugalketa ? 

-Mutilazioak 

-Eraldaketa prozesuetan zer da ekologikoa ? UHT ? 

Pasterizatua ? 

 Sakabanatuta gaude. Bakarrik sentitzen 

gara, isolatuak, gitxi eta indargabeak… 

zelan atera egoera horretarik ? 

 



 Monogastriko ekoizleak Erlezainak Zitu ekoizle eta okinak Sendabelar & aromatiko… 

TEKNIKAK 

INGURU- 

 MENA 

-Eremua/dentsitatea : Loteka, hauen tamaina 

mugatu, ingurumena kondutan hartuz 

(erliebe, landaretza…) 

-Proteinak :  eskas eta garesti & zituak oso 

garesti & kalitatekoak aurkitzea zaila � 

zerealistekin harremanak 

-  

-Extrakzioa eta enbasatzea eskuz 

-Liztor asiatikoari begira irtenbide 

beharra 

-erlauntzen kokagunea, europar 

araudian emandako seguritate 

perimetroa berrikusi 

-erleak elikatzea debekatu (salbu negua 

luzatuzgero, erleak bizirik mantentzen 

laguntzeko. 

-Tratamenduak barroarentzat baizik 

baimendu eta mugatu. 

-Mixitatea = Ez 

 

-Mixitatea = ez 

-Ama-orea baizik baimenduta 

(altxarririk ez !) 

-Etxaldearen eremu hurbil batean 

zikloa hesten saiatu (etxaldearen 

dibertsifikazioa edo auzoekin 

elkarlana) 

-Lurraldeko zitu panifikableen 

kalitatea landu 

-lurraldeko okinen teknika eta 

jakiduriak hobetu, azkartu, bertako 

zituekin kalitatezko ogia egiten 

lortzeko 

-Elkarlanean eramandako ikerketa eta 

esperimentazioak beharrezkoak 

-Dibertsifikazioa (hazleekin trukaketa 

harremanak) 

-Tratamenduak 10 bat produktura (€bio-araudiaren barne) mugatu 

-Mixitatea = ez ! 

-Lur lanketa minimalista, zonaren ohizko izakera errespetatu 

-haziekiko autonomia landu kolektiboan 

-bilketa salbaia arautu 

- bildu, idortu, trasformatu eskuz baizik (salbu olio esentzialak) 

-Kontserbazio baldintzak zaindu 

-Molekula ezberdinen ezagutza garatu 

-Zein estatuto du ekoizpen honek : IVA (TVA), laguntzak… 

sendagaiena ? jakiena ? Legedi espezifiko bat sortu (vide juridique) 

-etiketazioa landu (zer baimenduta ? zer ez…) 

-landarearen garapen naturalarenbaldintzetaz hurbiltzen saiatu beti 

SOZIAL  

 ARLOA 

 

-autonomia landu : proteina eta zituekiko 

dependentziari aterabideak bilatu 

-Ekoizpena mugatu, lurraldeko ekoizpen 

orokorra, ekoizle ahalik eta gehienen artean 

banatzeko 

-langileak : baserritar bakoitz, langile kopurua 

mugatu… 

-beti gogoan ukan, ekoizleen ogibidea dela 

laborantza eta ez hobi edo negozio bat. 

-taldea sortu, sarea. Antolaketa kolektiboak 

kudeatzeko bai eta instalatzen direnek, 

taldearen laguntza eta sustengua ikateko 

gisan (praktikak, formakuntzak, 

kontseiluak…) 

-Autonomia : behar bezainbeste erle 

urte ukateko batetik bestera, urteko 

azken ezti bilketetan zuhur ibiliz 

(gutxiago bildu…) 

-Dibertsifikazioa : transformaketak 

eginez, formakuntzak emanez, 

agroturismoa garatuz… 

-lehen transumantzia erabakiz egiten 

zen, gaur egun, leztafin 

asiatikoarengatik, derrigorrezkoa 

bihurtu da leku askotan. Liztor horren 

aurkako lanak, ikerketak, komunikazioa, 

sensibilizazioa… landu 

-Salmenta zuzena (ekoizpenaren 

gehiengoarentzat bederen). 

-Erlauntzen kokagunearen inguruko 

araudia berrikusi beharra dago 

(momentuz kalkulua matematiko eta 

zentzu gutxikoa delako, zentzu gabekoa 

kendu eta bestea zorroztu nahi da). 

-Okin eta zitu ekoizleak bata 

bestearekiko konprometitu (engaiatu) 

harreman iraunkor batera : prezioei 

begira, kopuruei begira+eramandako 

ikerketa eta esperimentazioei begira ! 

Bakoitzak bestearen zailtasunak 

erresten saiatu (zitu « ahulagoarekin 

ogia egiten ikasi eta beren zituen 

proteina kopurua emendatzen saiatu) 

-Barne komunikazioa hobetu 

-herritarren informazio eta 

sensibilizazioa 

-instalatzeko eremu minimoa (SMI) egokitu edo kendu 

-estatuto ofizial bat lortu, europar laguntzak aldarrikatzeko 

-Aktibitatearen autonomia landu, besteak beste hazien bidez 

(trukaketak, autoekoizpena, bilketak…) 

-Laborategien monopoloak salatu : landaren saltzeko baimenena 

lortzea oso luze eta koplikatzen dute… 

-Laborantzaren neurri, eskala mugatu : ekoizpen kopurua ekoizle 

bakoitzarekiko, langile proportzioa… 

BERTAKO- 

 TASUNA 

 

-Idealean, bertako arraza rustikoekin lan egin. 

Ekonomikoki aldiz gehienak ez dira oraingoz 

nahiko emankorrak. Ondorioz, nahiz ogibidea 

beste arraza batzuei eskertu, bertako arrazak 

mantentzen parte hartu. (etxean ukanez 

zonbait, dituztenei sustengua erakutsiz…). 

Azkenean, arraza zahar hauen aberstasun 

genetikoa denontzat izango delako. 

-Gure lurraldeari egokitutako arraza 

autonomo pontentzialak zein diren definitu 

-Ekoizpen eta salmenta ahalik eta gertuen. 

-Eraldaketa eta enbaatzea norberak egin 

-Lanpostuak sortzen lagundu 

 

-Transumantziarako eremuak eta abar 

mugatu nahi lirateke, EHri ? edo EH eta 

inguruan 50kmko aradio bat ? baina 

listor asiatikoarengatik, leku askotan 

ezin dute erleek uda pasa liztor 

asiatikoarengatik. 

-Bertako arraza zein diren definitu, 

adostu. Arraza hauekin lan egitera 

bultzatu eta beharbada epe oso luzean, 

behartu ere. 

-erleen elikatzea ekoizpenerako 

debekatuta dago : sasoitasuna 

errespetatu beharra dago ! 

-Exportazioak mugatu (%) 

-Herritarren informazio eta 

sensibilizazioa bertakotasunaren 

balorazioari begira 

-EHko zituekin kalitatezko ogi lokal 

bat egiteko zerealista nahiz okinek 

beren teknikak eta jakiduriak garatu 

eta egokitu behar dituzte.  

 

-Bilketa salbaia arautu ingurumena ez hondatzeko 

-Bertako landareekin ahalik eta gehien lan egin, eta bertako ohizkoak 

ez direnak kultibatu 

-Herritarren informazio, sensibilizazioa (kalitatea, erabilpenak, 

jatorria…) 

-bertakotasuna trazabilitatearen bidez frogatu 

- Bezero eta ekoizleen arteko lotura egiteko, madikuntza arloko 

ofiziale batzuen beharra (naturopata, mediku…) 

-Lurraldeko ekoizleen kartografia (eurentzat eta bezeroentzat) 

-Bakoitzak bere ekoizpenak baizik saltzea (bersalketa debekatu) 

-Gure lurraldea = EH 

-Salmenta zuzena : ekoizpenaren %50 bederen zuzenean salduak 

-Lurraldeko ingurumen ezberdinek eskainitako dibertsitatea erabili : 

mendi altuak, bailara apalak, zelaiak, ibai bazterrak, gune hezeak… 

EZTABAIDA 

 PUNTUAK 

Zer da rustizitatea ? Belaunaldiz belaunaldi 

garatutako egokitzapenak edo arrazari baizik 

lotua da ? 

-Monofloralaren froga analisia ? Zer da garrantzitsuagoa : ogiaren 

kalitatea edo bertakotasuna ? 

 

 


