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0.- SARRERA ETA ABIAPUNTURAKO XEHETASUN BATZUK

0.1. Ikerketaren nondik norakoak

2016an FOPE

bigarren analisi bat 
10 esperientzietara zabalduz,

ONDORIOAK

1. Aktibitate ekonomikoa izanik, kudeaketa tekniko ekonomiko egokia eta orekatua bilatzea ezinbes-
tekoa da.

2. Ez du jarduerari lotutako urteko laguntza berezirik.
3. Lan karga da jarduera honen puntu ahulenetako bat, 

4. Lan baldintza prekarioak.

5. Sektorea balioan jartzeko lanketa.
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duintasun 
ekonomiko eta soziala helburu nagusia

1.
duintasun ekonomiko eta soziala garatzeko. 

2. lanketa kolektiboa gauzatu eta euren jardue-
raren errealitatea jendarteratu.

0.2. Ondorioen irakurketarako xehetasun batzuk

11 
nekazal proiektuk ortugintzari lotutako jarduera ezberdinei dedikatzen dizkioten lan orduak

sarrera, gas-
tuak, amortizazioak eta maileguak ere

APP

Lan koaderno

Excell garatu eta amankomuna
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12 labore

11 nekazal proiektuen arteko erlazioetatik ateratzen ditugun ondorio nagusiak

Kodea Lurraldea Urte kopurua 
jardueran

Nekazal jarduerak

B1 Bizkaia 8

B2 Bizkaia

B3 Bizkaia

B4 Bizkaia

B5 Bizkaia 8

G1 Gipuzkoa 8

G2 Gipuzkoa

G3 Gipuzkoa 2

G4 Gipuzkoa

G5 Gipuzkoa 2

G6 Gipuzkoa 12

• Nekazal proiektuak bizitza proiektuak dira

erregistratzea

ekoizpen proiektuen artean, nekazal jarduerak katalogatzeko garaian, zenbait ikusmolde ezberdin 
agertu dira. 
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begirada integral batetik, ortugintzak 
bere osotasunean barne biltzen dituen bestelako jarduerak ere kontuan hartu nahi izan ditugu.

ezinbestekoa da proiektuen aniztasuna eta 
bakoitzaren berezitasunak kontuan hartzea. Horrela, datu orokorren bataz bestekoak egin direnean proiektu 

 bataz bestekoa egiteko datu hori jaso duten proiektuak hartu dira kontuan 

Argazkia 01: Biolur
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1.- JARDUERA BAKOITZARI DEDIKATUTAKO LAN 
ORDUEN INGURUKO GOGOETA

1 kopuru erreal eta teorikoen ar

1.1. Proiektuen NELU kopurua, NELU errealak eta NELU teorikoak

NELU 
errealak

NELU 
errealak baratza

NELU 
teorikoak

NELU 
teorikoak baratza

NELU autonomoak 
(baratza)

NELU langileak 
(baratza)

2,28
Taula 2 Proiektuen bataz besteko NELU kopurua

beraz errealitatean lan karga haundiago bat dago.
NELU teorikoak NELU errealak baino %22,5 altuagoak dira.

  

1) NELU: Nekazaritza Lan Unitatea. NELU teorikoak, Eusko Jaurlaritzako 2016ko martxoaren 31ko dekretuak Ne-
-

nebiltzen dira. NELU errealak berriz proiektuetan dauden pertsona kopurua da, beti ere unitatea jornada osokoa 
kontutan hartuta. NELU bakarrik aipatzen denean NELU errealez ari gara.    
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Irudia 1 Proiektu bakoitzak dituen NELU erreal eta NELU teorikoen arteko erlazioa

Orokorrean, autonomoak dira jarduerara dedi-
katzen diren laborariak.

bataz besteko autonomoen NELUak 
ekoizpen proiektuko 1,31 dira, eta langileen bataz besteko NELU kopurua 0,55 da.

 Irudia 2 Proiektuetan baratzari dedikatzen zaion NELU erreal kopuruaren eta ortu azaleraren arteko erlazioa
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bada harremanik ortuaren dimentsioa eta proiektuek ortuari dedikatzen 
dioten NELU erreal kopuruaren artean.

8tan ortugintza da jarduera na-
gusia, gainerako lanak oso marjinalak izateraino.

bataz besteko NELU kopurua 2,08koa da, nahiz eta 
NELU teorikoen arabera, bataz bestekoa 2,49 izan.

 Irudia 3 Ortugintzara bakarrik dedikatzen diren proiektuen NELU erreal eta teorikoak

Ortugintzaz gain bestelako jarduerak ere burutzen dituzten proiektuen artean berriz 3 laborari aurkitzen 
dira.

Hiru proiektu hauen bataz besteko NELU erreal kopurua 1,63 da, eta 2,02 NELU teoriko dituzte.
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1.2. Ortugintzan eta gainerako jardueretan ematen diren lan orduak

Irudia 4 Urteko hilabete bakoitzean ortugintzari, frutagintzari eta abeltzaintzari dedikatzen zaion ordu kopurua, 
proiektu guztien bataz bestekoa

Ortuari apirilean hasi eta urria bitartean eskaintzen zaizkio lan ordu gehien.

Frutagintzak berriz uzta sasoian hartzen du garrantzia, hau da 
iraila-azaroa bitartean,

NELU errealeko urteko orduak, ortugintzan

NELU errealeko urteko orduak, gainerako jarduerak kontutan hartuta
Taula 3 NELU errealeko ortugintzari eta proiektuari lotutako jarduera guztiei dedikatzen zaizkien bataz besteko lan 
orduak urte guztian zehar

Argazkia 02: Biolur
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251 egun laboral urtean, asteburuak 
eta jai egunak kontuan hartuta

229 egun laboral urtean, aste-
buruak, jai egunak eta 22 opor 
egun kontutan hartuta

NELU errealeko egun laboral 
bakoitzeko orduak, ortugintzan

NELU errealeko egun laboral 
bakoitzeko orduak, jarduera 
guztiak kontutan hartuta

NELU teorikoko egun laboral 
bakoitzeko orduak, ortugintzan

NELU teorikoko egun laboral 
bakoitzeko orduak, jarduera 
guztiak kontutan hartuta

 Taula 4 NELU bakoitzeko ortugintzari zein bestelako jarduerei dedikatzen zaien bataz besteko lan denbora egun laboral bakoitzean

ortugintzari dedikatzen zaizkion 7,24 orduak ez dira 8 orduko lan jardunalditik asko urruntzen, baina, opor 
bestelako jarduerak ere kontuan hartzen badi-

tugu, egun laboral bakoitzeko lan orduen bataz bestekoa 8 ordura igotzen da.

aurretik aipatutako lan karga berriro azaleratzen zaigu.
bata bes-

teko 7,94 orduko lanaldia ateratzen zaigu egun bakoitzeko.

orduen erregistrorako metodologia lan ze-
hatzei oso lotua

Beraz, kalkulatutako egun laboraleko bataz besteko lan orduak minimoak dira, 

errealitatean aktibitateari dedikatzen zaion lan denbora handiagoa izatea.
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Irudia 5 Proiektu bakoitzak duen NELU kopuruaren eta egun laboral bakoitzean NELUko jarduerari dedika-
tutako lan orduen arteko harremana

 Proiektuek NELU gehiago dituzten heinean, NELUko ortugintzari dedikatzen dioten lan denborak go-
ranzko joera hartzen du. 

Beste elkarte zibilak bataz besteko lan orduetatik behera dedikatzen dizkio ortugintzari     
NELU bakoitzeko. 

ortuaren dimentsioa ere gora doan heinean, urtean zehar 
ortugintzari bataz beste dedikatzen zaizkion lan orduek ere goranzko joera erakusten dute. 
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 Irudia 6 Proiektu bakoitzean baratzari dedikatzen zaion ordu kopurua urte guztian zehar, eta ortu azaleraren arteko erlazioa

1.3. Ortugintzan ematen diren lan orduen banaketa

NELU errealeko 
orduak

Bataz besteko % Min. % Max. %

Nekazaritza lanak

Komertzializazioa

Gestio orduak

Kolektibizatzea 0,11 11,00

Zaintza orduak
Taula 5 Ortugintzari lotutako lan bakoitzari dedikatzen zaizkion bataz besteko lan orduak NELU errealeko, eta bataz besteko 
ehunekoak
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nekazaritza lanek dute protago-
nismo nagusia, bataz beste lan orduen ia %66 izanik,

Komertzializazio lan orduei dagokionez, proiektu ezberdinen arteko aldeak nabariagoak dira; 

NELU teorikoen kalku-
-

tela lan jardunaldia, gure datuek aldiz merkaturatzeari bataz beste lan denboraren %23a dedikatzen zaiola 
erakusten digute.

1.3.1. Nekazaritza lanetan ematen diren lan orduen banaketa

NELU errealeko orduak Bataz besteko % Min. % Max. %

Azpiegitura eta makinaria mantenua

Belarraren kudeaketa

Kultiboen mantenua

Landatu edo erein

Lur prestaketa

Ongarriketa

Tratamenduak 0,82 0,00

Ureztatzea 0,18 8,10

Uzta bilketa
Taula 6 Nekazaritzari lotutako jarduera ezberdinei dedikatzen zaizkien bataz besteko lan orduak NELU errealeko, eta bataz besteko 
ehunekoak

uzta bilketak duen garrantzia azpimarratu behar da 
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Tratamenduen 
aplikazioari dagokionean, ia lan ordurik dedikatzen ez zaion jarduera  da.

1.3.2. Komertzializazio lanetan ematen diren lan orduen banaketa

NELU errealeko 
orduak

Bataz besteko % Min. % Max. %

Aldiroko azokak eta azoka bereziak

Komertzio txikia eta Horeka kanala

Kontsumo taldeak eta otarren salmenta

Bestelako salmenta bideak

Komunikazio lanak
Taula 7 Ortugintzari lotutako komertzializazio lan bakoitzari dedikatzen zaizkion bataz besteko lan orduak NELU errealeko, eta bataz 
besteko ehunekoak

komertzializazio eredu dibertsoak

proiektu guztiek gutxienez bi salmenta bideen artean, eta proiektu askotan hiru salmenta bi-
deen artean

Aztertutako proiektuetatik 4ek kontsumo talde edota saskien salmentaren aldeko apustu garbia egiten 
dute. 

2 proiektu komertzializazioari dedikatutako lan denboraren erdia azoketan
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salmenta bide guztiei antzeko lan denbora eskaintzen dieten proiektuen artean, elkarte zibilak edo proiektu 
kolektiboak

1.3.3. Gestio lanetan ematen diren lan orduen banaketa

NELU errealeko orduak ataz besteko % Min. % Max. %

0,00

Gestio ekonomikoa

Hornitzaileen kudeaketa

Kontrol eta ziurtapen lanak 0,00

ehunekoak

garrantzi nagusia hartzen du gestio ekonomikoak

baloratu beharko litzateke gestio lanak 
kanporatzeak zenbaterainoko gainkostua suposatu dezakeen

ezer edo oso gutxi.
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1.3.4. Proiektua kolektibizatzeko lanetan ematen diren lan orduen banaketa

NELU errealeko 
orduak

Bataz besteko % Min. % Max. %

Auzolanak 0,00 100,00

Bisitak 10,21 0,00

Elkarte, eragile… parte hartzea 0,00

Formazioa, esperimentazioa 0,00

Zabaltze-pedagogia 0,00
Taula 9 Proiektua kolektibizatzeko lan bakoitzari dedikatzen zaizkion bataz besteko lan orduak NELU errealeko, eta bataz besteko 
ehunekoak

rriak, proiektu bakoitzak bere estrategia pertsonalizatua

bisitak eta formazio / esperimentazioak lan denbora gutxien. 
auzolanak egiteko joera nabarmena

1.3.5. Zaintza lanetan ematen diren lan orduen banaketa

NELU errealeko orduak Bataz besteko % Min. % Max. %

Autozaintza 100,00

Formazioa, 
esperimentazioa

0,00

Proiektuaren balorazioa 0,00
Taula 10 Ortugintzari lotutako zaintza lan bakoitzari dedikatzen zaizkion bataz besteko lan orduak NELU errealeko, eta bataz besteko 
ehunekoak

autozaintza da orduen hiru laurdenak osatzen dituena,
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proiek-
tuaren balorazioari denbora eskaintzen diotela. 

Argazkia 03: Biolur
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2.- PROIEKTUAREN SARRERA/GASTUEN AZALPENA

2.1. Sarrera Aldakor eta Finkoak / Gastu Aldakor eta Finkoak

NELU errealeko 
sarrera-gastuak

NELU errealeko 
sarrera-gastuak 
Min.

NELU errealeko 
sarrera-gas-
tuak Max.

Bataz 
besteko 
%

Min. 
%

Max. 
%

Sarrera Aldakorrak

Aldiroko azokak eta 
azoka bereziak

11,12

Komertzio txikia eta 
Horeka kanala

Kontsumo taldeak eta 
otarren salmenta

Bestelako salmenta 
bideak

Autokontsumoa 1,12 0,12

Gastu Aldakorrak

Hazi eta landareen 
gastuak

Sarrera Finkoak

Amortizazioa, kapita-
leko laguntzak

Gastu Finkoak

Amortizazioa, in-
bertsio gastuak

11,18

Langilearen soldata
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Sarrera aldakorrek barazki salmentari lotutako sarrerei erreferentzia egiten die.
proiektuen %40ak 2 merkaturatze 

bide ezberdin erabiltzen ditu, %30ak 3 kanal eta gainerako %30ak 4 komertzializazio bide ezberdin. 
kontsumo taldeak edota otarren salmenta da merkaturatze bide esanguratsuena, bataz 

proiektuen sarrera aldakorren erdia lortzen da kontsumo 
talde eta otarren salmentaren bitartez.

ondotik komertzio txikiak eta Horeka kanala dira komertziali-
zazio biderik esanguratsuenak.

sarreren %22a lortzen da komertzio txiki eta Horeka kanalen bitartez. 

aldiroko azokak eta azoka bereziak ere ez dira atzean geratzen.
azoketan, eta proiektu hauen bataz besteko sarreren %11 da azoketan saldutakoa.

Autokontsumoak urte guztian zehar proiektuei suposatzen dien sarreren bataz bestekoa 431 
euroko da

Gastu aldakorrei dagokionez, hazi eta landareen partida da gasturik esanguratsuena, gastu aldakorren 
%38 

Irudia 7 Proiektu bakoitzak NELUko landaketa eta ereiteari dedikatzen dion lan denboraren eta lan-

darean erosketak suposatzen duen gastuaren arteko erlazioa
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hazi eta landareetan egiten den gastua proiektuak lortzen dituen 
sarrera aldakorrekin konparatzea, bataz besteko gastua sarrera aldakorrekiko %10,23 da.

-
satzen duen ehunekoaren (ardatz bertikala) eta hazi nahiz landarearen erosketa gastuak gastu aldakorrekiko 
suposatzen duen ehunekoaren (ardatz horizontala) arteko erlazioa
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Ekoizpen proiektuek jasotzen dituzten diru laguntzei dagokionez, bataz beste lortutako sarrera aldakor 

orokorrean, eta bestelako azpi sektoreek jasotzen dituzten diru laguntzekin alderatuz, oso ehuneko txikia 
da. 

laguntzei erreparatuz, esne behidunen azpi sektorean 2021ko bataz besteko laguntzak lortutako 
sarrera guztiekiko %13 izan dira, esnea zentralera saltzen dutenen kasuan. Esnea transformatzen duten 
ustialekuen kasuan, diru laguntzak sarrerekiko %9 dira.

Haragi behi-
dunen kasuan, 2021ko datuen arabera, gizenketarako behien azpisektorearen diru laguntzak sarrera guztie-
kiko %37 izan dira, eta %59 bizitarako pasteroak saltzen dituzten  ustialekuen kasuan.

gazta egiten duten ustialekuen kasuan, 2021ko bataz besteko laguntzak lortutako sarrera guztiekiko %21 
dira. Esnea saltzen duten ustiategien kasuan berriz, bataz besteko laguntzak lortutako sarrera guztiekiko 
%41 dira. 

dute, %25 eta %30 hurrenez hurren.

proiektu gutxi direla langileei gizarte se-
gurantza eskaintzen dietenak, orokorrean ez da antzeko gasturik kontenplatzen.
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Irudia 10 Proiektuek NELU bakoitzeko lortutako marjina garbia eta NELU bakoitzeko urtean zehar ortu-
gintzari dedikatzen zaizkion lan orduen arteko erlazioa

Lehenengo 

tuen artean, Bertan 

tozen proiektuen artean, NELU bakoitzeko marjina garbi baxuagoa lortzen duten nekazal proiektuak ditugu 
ortugintza bestelako nekazal jarduera batzuekin bateratzen duten proiektuak dira. 

bataz bestekoa baino ordu kopuru gu-
txiago dedikatzen diote ortuari NELUko 
marjina garbia ere bataz bestekoaren azpitik kokatzen da
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Azkenik, bataz besteko lan denbora baino gehiago dedi-
katzen dion proiektua, eta hala ere, bataz besteko NELU bakoitzeko marjina garbira iristen ez den proiektua 

proiektuen dimentsioa ez dago zuzenki lotuta eskuratzen den 
marjina garbiarekin, beraz bataz bestekoa baino tamaina haundiagoa duten proiektuak ez dute zertan NELU 
bakoitzeko marjina garbi handiagoa lortzen.

Ekoizpen proiektuek jasotzen dituzten diru laguntzei dagokionez, bataz beste lortutako marjen garbia-
rekiko %10,94 izatera iristen dira. 

aztertutako artzainen marjina garbiaren %54 dira,

2.3. Proiektuen emaitza ekonomikoa eta  Altxortegia

Irudia 11 Proiektuek NELU bakoitzeko lortutako emaitza ekonomikoa karta sozialak ezartzen duen soldata kontutan hartuta.
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Irudia 12 Proiektuek NELU bakoitzeko lortutako emaitza ekonomikoa erreferentziazko errentako soldata kontutan hartuta

NELU errealeko bataz 
bestekoa

NELU errealeko Min NELU errealeko Max

Emaitza ekonomikoa

(karta soziala) 

Emaitza ekonomikoa 
(erreferentziazko errenta )

Altxortegia

Altxortegia hileko

 Taula 12 Proiektuen bataz besteko emaitza ekonomikoak eta altxortegia  2 3 

nekazal proiektuen urteko emaitza ekonomikoa negatiboa da.

proiektuek zenbat eta NELU gehiago izan laborarien soldata gastuek garrantzia hartzen dute 
eta zaila suertatzen da urtea emaitza positiboekin amaitzea. 

bataz besteko NELUko hileko altxortegia 1.341,90 eurokoa da, 
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Irudia 13 Proiektu bakoitzaren NELUko urteko altxortegia eta baratzari dedikatzen zaizkion NELUen arteko 
erlazioa

Beraz badirudi ortugintzari dedikatutako NELU kopuruak ez duela altxortegian eragin nabarmenik. Bi 

Argazkia 04: Biolur
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3.- ORDUKO KOSTUA ETA LABOREEN EKOIZPEN KOSTUAK

3.1. Ortugintzako orduko kostua 

 Irudia 14 Proiektu bakoitzak NELUko ortugintzari dedikatzen dizkion lan orduen eta gain kargaren arteko 
harremana

proiektuek gain karga bat jasaten dute ordutan ere, 
bataz beste %10ekoa.



31

Bataz 
bestekoa

Min. Max.

Orduko kostua Gain kargarekin (karta soziala)

Orduko kostua Gain kargarekin (erreferentziazko errenta) 18,00

Taula 13 Proiektuen bataz besteko orduko kostua eta orduko kostua gain kargarekin 45

Karta sozialaren baitan kalkulatutako orduko bataz besteko kostua 13,50 eurokoa da  Kostua %9ko gain 
kargarekin kalkulatuz gero, 14,35 eurotara igotzen da.

 Irudia 15 Proiektu bakoitzaren orduko kostua (karta sozialean oinarrituta kalkulatu da) ortugintzari dedi-
katzen zaizkion NELUko ordu kopuruarekin harremanetan jarri da

Beraz, nekazal proiektuek ortuari urtean zehar NELUko zenbat eta lan ordu gehiago dedikatu, proiektuen 
orduko kostuak beheranzko joera erakusten du.
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Bataz bestekoa 
(€/ordu)

Min. (€/ordu) Max. (€/ordu)

Aldiroko azokak eta azoka bereziak

Komertzio txikia eta Horeka kanala

Kontsumo taldeak eta otarren salmenta

Bestelako salmenta bideak

otarren salmenta nagusitzen da, eta azkenik, aldiroko azoka eta azoka bereziak.
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Aldiroko azokak 
eta azoka 
bereziak

Komertzio txikia 
eta Horeka 
kanala

Kontsumo 
taldeak eta ota-
rren salmenta

Bestelako 
salmenta 
bideak

NELU errealeko marjina

NELU errealeko marjina Min.

NELU errealeko marjina Max.

NELU errealeko marjina Gain 
kargarekin

NELU errealeko marjina Gain 
kargarekin Min.

NELU errealeko marjina Gain 
kargarekin Max.

Bataz besteko %

Min. % 2,08

Max. %

Taula 15 Ekoizpen proiektuen bataz bestekoaren arabera, merkaturatze bide bakoitzak uzten duen marjina eta marjina bera gain karga 
kontuan hartuta

Beraz, kontsumo taldeak edota otarren salmentari lotutako kanala da urtean zehar marjina altuena uzten 
duen merkaturatze bidea Ondoren komertzio 
txikiak eta Horeka kanala dira marjina esanguratsuena uzten duten merkaturatze bideak, eta azkenik be-
rriz, azokak. 

3.3. Laboreen ekoizpenean aurkitzen ditugun datu tekniko batzuk
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Irudia 16 Labore bakoitzari m -ko dedikatu zaizkion lan orduen eta bere ekoizkortasunaren arteko lotura, 
nekazal proiektuen bataz bestekoan oinarriturik

badira dedikatzen zaizkien lan orduekiko ekoizkortasun baxua erakusten duten 
laboreak, ilarra, leka edo tipula, besteak beste.

Zerbari nahiz eta lan ordu asko dedikatu ekoizkortasun handia erakusten duen laborea da. Brokoliak be-
rriz ekoizkortasun baxua erakusten du, baina dedikatutako lan ordu kopurua ere mugatua da. 

 Irudia 17 Nekazal proiektuen bataz besteko ekoizkortasuna dedikatzen zaien lan denborarekiko
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Beraz proiektuek ekoizkortasun altuagoa erakusten dute labore bakoitzari dedikatutako lan orduek gora 
egiten duten heinean.

besteko ekoizkortasunarekin alderatuz

m -ko ekoizkortasun altua erakusten 
duten proiektuek barazkien salmentatik eratorritako sarrera baxuagoak dituzte, eta alderantziz.

B1 eta G3 proiektuek bataz bestekoa baino sarrera altuagoak dituzte, nahiz 
eta laboreen ekoizkortasun maila ere bataz bestekoa baino altuagoa izan.

3.4. Laboreen ekoizpen kostuak
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Ekoizpen 
kostua (€/kg, 
unitatea)

Min. 
(€/kg, 
unitatea)

Max. (€/kg, 
unitatea)

Ekoizpen 
kostua Gain 
Kargarekin (€/
kg, unitatea)

Min. 
(€/kg, 
unitatea)

Max. 
(€/kg, 
unitatea)

Azenarioa

Brokoli

Ilarra

Kalabaza 1,11

Leka

Letxuga 2,01

Piperra 
(Gernika)

Piperra 
(Italiarra)

Porrua

Tipula

Tomatea

Zerba 1,20

 Taula 16 Labore bakoitzaren ekoizpen kontuak, eta ekoizpen kostuak Gain Kargarekin

Argazkia 05: Biolur
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2021ko Biolurreko 
prezioak (€/kg, 
unitatea)

Prezio Min. 
(€/kg, 
unitatea)

Prezio Max. 
(€/kg, 
unitatea)

Azenarioa

Brokoli

Ilarra 12,00

Kalabaza 2,00

Leka

Letxuga 1,02 0,80 1,20

Piperra 
(Gernika)

12,00

Piperra 
(Italiarra)

Porrua

Tipula 2,00

Tomatea

Zerba 2,00
 Taula 17 Labore bakoitzaren prezioak, Biolurren erreferentzia eta merkaturatze bideetan erabili ohi diren 
minimo eta maximoak

oroko-
rrean ekoizpen kostuak salmenta prezioen gainetik aurkitzen dira.



38

 Irudia 19 Labore bakoitzaren ekoizpen kostua eta m -ko erakusten duen ekoizkortasunaren arteko erlazioa

bada harremanik labore bakoitzaren ekoizkortasuna eta ekoizpen 
kostuaren artean. m -ko ekoizkortasun baxuena erakusten duten laboreek (ilarra eta leka) 
ekoizpen kostu altuagoak dituzte, eta ekoizkortasun altua erakusten dutenek berriz (zerba) ekoizpen kostu 
baxuagoak. 

Irudia 20 Proiektu bakoitzak erakusten duen bataz besteko ekoizpen kostua laboreen ekoizkortasunari 
dagokionean
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Irudia 21 Proiektu bakoitzaren ekoizpen kostuen eta sarrera aldakorren arteko erlazioa

Argazkia 06: Biolur
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4. NEKAZARITZA MANEIUARI ETA LABOREEN EKOIZKORTASUNARI 
LOTUTAKO ONDORIO BATZUK 

4.1. Kultiboen maneiua

4.1.1. Barietateak

4.1.2. Ongarriketa

4.1.3. Markoa

4.1.4. Ureztapena
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4.1.5. Akoltxatua
rokorr stik r r etan.

“Hor a” ren kontr rako ro eta er stiko ren -
eta Honakoak t ke arr ir kor ask

e rar s r et t r e r a t
r reetan atekin rokor k a r r r e e n.

st r a e k o r r t at e n.
r r at k a e r k

4.1.6. Tratamenduak
rokorrean asko kosta tra atea. r k ka honi.

retan rata k kor a ke.
ere inf nahikoa aten ren tra tresneria er n

etab..

4.1.7. Ekoizkortasuna

e k e t at e n
beste re ba ba besteko ek kor berretsi terketa hone r k -

nikak r e rean

4.2. Xehetasun batzuk laboreen ekoizkortasunari buruzkoak

A etan r k r k kor r t t r a ra.

4.2.1. Azenarioa
keta eta r err ra at koak iraekoi korta nonbat ort eko. ointentsiboar

jarr r te.

4.2.2. Brokolia
rokorrean ko er r k har brok kan be-

eta k a s tek k kor e ko.
r kaera- jaso ren brok ternaria r (Alternaria brassicae) ar
t a te bara ba rok ren nahiko a eta err ra etan

a s k atek t r r

4.2.3. Ilarra
rokor t (Erisiphe pisi) ar atea. aten

ansatrokiokekaortnokneraoii.naerbieriaokaerrotakitetatabanatetsebnatoksakirneatart
hobe ke.

4.2.4. Leka

Zorriar (Aphis fabae, A. gosipii) ar aten ra eta tra aten ra kontro-
rako k kor r

T r r r rean e r r r aten.

re ek kor a ter ko r etan ba bestekoa k
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4.2.5. Kalabaza

• Gorrinak (Pseudoperonospora cubensis)

4.2.6. Letxuga

4.2.7. Gernikako Piperra

4.2.8. Piper Italiarra

4.2.9. Porrua

 (Acrolepiopsis asectella) eta eulia (Phytomyza gumnostoma) bezalako izurriteen kon

4.2.10. Tipula

(Peronospora destructor) 
eta porruaren eulia (Phytomyza gumnostoma)
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4.2.11. Tomatea

4.2.12. Zerba

 (Cercospora beticola)

Argazkia 07: Biolur
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5. AMAITZEKO

zioek lan orduen hitzarmena eta NELU bakoitzeko ordu kopurua errebisatu eta eguneratzea. Gainera, kon

ordezkapen zerbitzu egokiak edota antolaketa kole-
ktiboa lantzeko mekanismoak

lotuta kanpo eragin positiboen

ortugintza ekologikoak sortzen dituen kanpo eragin positiboak, maila desberdinetan eta egungo krisi 
ekologikoari begira

merkaturatze bide laburrek nekazal proiektuari dedikatutako 
lan denboraren %23a

kanpo eragin positiboak
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balio positiboak bizitzea egunerokoan elikaduraren bitartez, nekazarien arteko aliantzak sustatzen dira, bes-
teak beste.

Eragin positibo hauek, ortugintzari dagokionez, ez dira islatzen azpisektoreak jasotzen dituen laguntza 
publikoetan, ez zuzenekoetan (dirulaguntzak) ezta zeharkakoetan ere (adibidez, erosketa publikoan merkatu-
ratze bide zuzenak lehenetsiz edota elikadura osasungarrirako irizpideetan). Azpimarratu nahi dugu ez dela 
honekin esan nahi ortugintza diru laguntzen mendeko eredua izan behar duenik, baina ortugintza ekologikoak 
sortutako eragin positiboak eta eskainitako ingurumen zerbitzuak “konpentsatu” behar dira moduren ba-
tera, ikusirik ekarpenak duen garrantzia eta hileko soldata duin batera iristeko dagoen zailtasuna. Zentzu ho-
netan, kontuan hartu behar da aztertu diren datuak ikusirik, ortugintza proiektuek bataz beste, euren sarre-
retan jasotzen den diru laguntza %5,42koa dela. Beraz, laguntza zuzenak indartzeaz gain, eta goran aipatutako 
lan hitzarmenaren errebisioari lotuta merkaturatze bide laburrak erabiltzeak duen garrantzia (lan orduak 
ikusita) errebisatzea ere beharrezkoa litzateke, egun %10 besterik ez delako aintzat hartzen, ordu kopuruetan, 
bataz beste, balio bikoitza jasotzen denean.

Arlo ekonomikoarekin jarraituz, ekoizpen kostuak prezioetan duten isla aztertzean soldata duin batera 
iristeko eraginez hausnartzeko ere balio izan du ikerketak. Prezioei erreparatuz, badira aldeak Gipuzkoako lu-
rraldean bertan prezioak ezartzerakoan, kostaldetik barrualdera, urteko garai desberdinetan. Horrez gain, es-
kaintza bat egiterakoan labore batzuen prezioa ekoizpen kostuen azpitik daudela ikusi dugu eta beste batzuena 
goitik, bataz besteko egokiak lortzeko eta prezio herrikoiak eskaintzako. Dena den, nahitaezkoa da kontsu-
mitzaileekin informazio osatu batean oinarritutako elkarrizketa abiatzea ekoizpen kostuen errealitateaz ja-
betzeko eta elikagaien ekoizpenaren errealitatearekin konektatzeak ere duen balioa indartzeko. Aldi berean, 
ekoizpen kostu eta prezioen azterketak erakutsi digu erreferentziazko prezioak eguneratzeko beharra dagoela 
eta jarraipena eman behar zaiola analisi horri ekoizle-herritar elkarrizketa/harremana informazio ziurrean oi-
narritzeko. Horretarako, behin baino gehiagotan aipatu izan den elikagai ekologikoen prezioen behatokia ga-
ratzea beharrezkoa ikusten dugu, elikagai ekologikoetara hurbiltzeko dauden pertzepzio okerrak eta oztopoak 
gainditzeko, eta elikadura iraunkorra sustatu eta denon eskura ahalik eta gehien jartzeko. Ekoizpen kostuen 
analisiak ere ahalbidetu digu ekoizpenaren ekoizkortasuna hobetzeko aldeetan sakontzen eta proiektuan 

batean xehetzen.

Bestalde, azterketa ekonomikoaren emaitzak ikusarazi du ere lurra jabetzan izateak aukera eman dezakeela 
ekoizpen proiektu bat martxan jartzea, baina lurren alokairua ordaindu behar izanez gero edota inbertsioen 
amortizazioak kontuan izanda soldata duinera iristeko (karta sozialeko soldata) zailtasunak daude. Beraz, on-

ekonomikorik aurrezteko edota lan baldintzak hobetuko lituzken bitartekoak sortzeko (laguntzarako langileak, 
amortizazioak, bajak, ...).

Txosten honetan jaso ditugun irakaspenetan sakontzen jarraitzea beharrezkoa da, sortutako ezagutza 
ekoizleen egonkortasun eta duintasun ekonomiko eta soziala garatzeko baliatu ahal izateko. Norabide ho-
rretan gauzatu da DUINA ondorengo komunikazio proiektua: EKOIZPEN DUINA KONTSUMO HERRIKOIA. 
Proiektu berri honekin, baratzezaintza ekologikoaren prozesu ekonomikoen lanketa kolektiboa eta euren 
jardueraren errealitatea jendarteratzeko ahalegina egiten ari gara, eta 2022ko udazkenean izango du plaza-
ratzea. Dena den, txosten honetan jaso bezala, lan ildo garrantzitsuak irekitzen dira, jendarteratzearekin tiraka 
jarraituko ditugunak, maila desberdinetan, bai sektore eta administrazio mailan, zein eskola komunitatean, 
gazterian eta jendartean orokorrean. Bada baratzezainen artean ere proiektuen emaitzekin elkarrengandik 
ikasteko espazio bat irekitzeko gogoa. Bada ba zereginik!

dorio gisa, abiatzeko karga ekonomikorik gabeko lurren eskuragarritasuna nahitaezkoa da eta ez dago marjina 
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Biolur Gipuzkoa
Urteaga Kalea, 21

Nekazaritza Ekologikoaren Aldeko Elkartea


