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Sarrera

Uztarri  Koop.  Elk.  Txikia-k, Lurraren  Emankortasuna  Ximaurpila  Elkartea-k  eta  Ekonek-ek
elkarlanean aurrera eramango dute proiektua.

Uztarri kooperatiba nekazaritza organikoan oinarritzen den kooperatiba bat da. Ekonomia sozial
eta eraldatzailean murgilduta hainbat proiektu aurrera eramaten dituena. Egun, pentsu biltegia,
haziak,  biofertilizantea,  ongarri  likido,  solido  eta  abarren  ekoizpena,  banaketa  eta  salmenta
kudeatzen ditu. Albaitari klinika, animalientzako botika eta nekazaritza ustiaketen aholkularitza ere
barnebiltzen dituena. 

Lurraren Emankortasuna Ximaurpila  Elkartea irabazirik  gabeko  elkarte  bat  da,  teknikariek  eta
laborantza-sektoreko profesionalek osatua eta 2014eko hasieran sortua. Bere sorreraren helburua
zen,  hasiera batean,  nekazaritza leheneratzailea sustatzea eta haren inguruan esperimentatzea,
aholkatzea eta  laguntza  teknikoa  eskaintzea,  nekazaritzaren  ikuspegi  ekologiko  batetik.  Egun 7
lagunek osatzen dute eta Red de Agricultura Regenerativa Ibérica-ren babesa dauka.

EKONEK,  Innovación  en  Valorización  de  subproductos  SL,  nekazaritza  sektorerako  lehorketa
instalazioak diseinatu, egin eta zuzenean saltzen dituen enpresa bat da. Prozesuen eta produktu
berrien  garapenean  esperientzia  haundia  duen  talde  batez  osatuta  dago.  Helburua  da  beren
bezeroek beren  azpi-produktuak transformatu eta balore produktu berrietan bihurtu ahal izatea,
kasuak kasu elikagai osagarrietara,pentsu edo ongarrietara bideratuta.

Lehorketarako dituen teknologia bereziari esker  EKONEK-ek lehorketa soluzio aurreratuak eskeini
ditzazke,  besteak beste beste lehorketa teknologia batzuk tratatu ezingo lituzketen produktuak
garatuz, edo abantaila haundiagoko baldintzetan deshidratatuz. 

Aurrekariak eta justifikazioa

Nekazaritza  zuzenean  lurraren  emankortasunaren  menpe  dago  eta  populazioak  ere  bertako,
gertuko eta eskala txikiko nekazaritza behar  du elikatzeko. Hori  da Nazio Batuen Elikadura eta
Nekazaritza  Erakundeak  (FAO)  2014an,  Nekazaritza  Familiarraren  Nazioarteko  urtean,  argitara
emandako txosten berrietan dioena, nekazaritzako ustiategi familiarrak sektorean enplegu gehien
ematen dutenak dira, ingurugiroa sostengatzen dute eta elikaduren hornitzaileak dira.

Azken hamarkadetan eman den bizirik dauden landareetan aplikatzen diren erbizida eta ongarri
kimikoen  (fosfatoak  edo  nitratoak  bezalakoak)  gehiegizko  erabilpena  lurra  kutsatzen  ari  da.
Haiengandik  eratortzen  diren  gastu  ezkutuez  gain,  klima-aldaketan  eta  mundu  mailako
berdintasunik  ezan  sakontzen  dute.  Aldi  berean,  baserrietan  simaurra,  purineak  edo  landa-
transformaziotik eratorritako hondakinak bezalako ongarri organiko kantitate handiak sortzen dira,
ez  direnak  behar  bezala  aprobetxatzen  eta  osasunarentzat  zein  ingurugiroarentzat  arriskutsuak
direnak edo izan daitezkeenak.  Herriak eta hiriak gehitu behar dizkiogu egindako deskribapenari.
Izan ere, hamaika tonelada hondakin organiko sortzen ditugu gure etxeetan.  Hondakin organiko
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hauek baliabide bezala ikusi behar dira, ez hondar bezala. 

Lurraren degradazioak ondorio zuzenak ditu uraren eta airearen kalitatean, biodibertsitatean eta
aldaketa klimatikoan. Are, populazioaren osasuna aldatu eta elikagaien segurtasuna mehatxatzen
ditu. Arazo hau mundu mailakoa da eta lurraren kudeaketa txar batek eragindakoa da, hainbat
aspektutan gauzatzen dena, besteak beste:

 Laborantza-lurraren trinkotzea eta bere funtzioen murrizketa, esate baterako ura zein elikagai
produkzioak biltegiratuz. 

 Higadura. Lurraren urteroko galera 10t/ha-koa dela kalkulatzen da, horrek dituen ondorioekin
bai maila funtzionalean, baita uraren kalitatean ere. Higadura honek, nutrienteak eta pestizidak
transferitzen ditu uretara, hau kutsatzen.

 Biodibertsitate galera. Lurraren biodibertsitateak ezinbesteko osagai asko eskaintzen ditu. Esate
baterako, ezinbestekoak diren nutrienteez hornitzen ditu landare eta beste organismo batzuk,
uraren  elementu  kutsakorrak  eta  patogenoak  purifikatzen  ditu,  karbonoaren  zikloan  parte
hartzen  du  eta  bizitza  mantentzeko  beharrezkoa  den  errekurtso  genetiko  eta  kimiko
garrantzitsua eskaintzen du.

Elikadura, osasuna eta ingurugiro osasuntsu batean bizitzeko funtsezko eskubideen salerosketak
herrien soberania mehatxatzen duen munduan, premiazkoa zaigu paradigma aldaketa bat, bizitza
erdigunean kokatuko duena. Hondakin organikoen kudeaketa gure, gizartearen ardura da eta  ideia
horri  moldatutako  elkartruke  eta  ekoizpen  eredu  eta  proposamenak  behar  ditu.  Ideia  honi
erantzunda proiektu hau egingarria den proposamen bat da.
Ekonomia sozial  eta eraldatzaileari  helduta hartu eman zuzenak,  gertukoak  eta   osasuntsuak
sustatu nahi ditugu. Honekin zera esan nahi dugu: komunitatea sortu nahi dugula, gertu bizi eta lan
egiten  duten  pertsonen  arteko  harremana  ahalbidetu  nahi  dugula  eta  harreman  hauek  bai
pertsonen artekoak bai lurrari dagozkionak errespetuzkoak, parte-hartzaileak eta ez kutsakorrak
izango direla. Modu honetan eraginkortasuna handituz eta elikagai hobeak haziz.

Ildo honetan,  proiektu honen burutzea ardaztuko da  lurraren birsorkuntzan,   baserritarrek  eta
herritarrek  eskuragarri  dituzten  edo  bertako  baliabideen  erabilpenean,  autonomiaren
sustapenean, nekazariek 'lur' ondasunarekin egiten duten lan intimoari balio handiagoa ematean
eta herritarren kontzientziazioan.

Ekintzak,  alde  batetik,  lehen  sektorearen  egitura  osatzen  duten  aktoreei  zuzenduko  zaizkie,
osasungarria  eta  jasangarria  den eta  medioan  integratua  dagoen  ekoizpen-sistema baten  alde
agertzen direnak. Bestalde, Hernaniko udalaren bitartez, herritarrei, nortzuk beraien prestutasuna
agertzen  duten  beraien  hondakin  organikoak  trukatzeko.  Kudeaketa  integraleko  esperientzien
garapenari lagundu nahi diogu.

Burutze aldia urtebetekoa izango da. Urte honetan zehar, ekoizleek,  beraien ingurua hautemateko
eta lurraren dinamika ulertzeko denbora izango dute. 
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Proiektuaren laburpena

Proiektua  atez  atekoan sailkatzen  diren  eta  inguruan  dauden  lehengai  deitzen  ditugun  horien
bitartez konpost bizia eratzean eta erabiltzean datza.
Ingurune hurbilean aurkitu ditzakegun lehengai ezberdinak transformatuta eta balio erantsi bat
emanda,  irtenbide  bat  emango  zaie.  Sektore  ezberdinetako  jendea  bilduz,  amankomunean
proiektu  eraldatzaile  bat  gauzatuz  eta  aurrera  begira  guk  sortzen  eta  ditugun  errekurtso
ezberdinekin ongarri solido/ granulatu bat eginez, lehen sektoreko beharrak asetzeko asmoa dago.

Nutrienteen  ateratze-itzultze  zikloa  isteko  asmoz,  nekazari  txikientzat  eta  finketan  eskuragarri
dauden baliabideei emango zaie garrantzia. Erabiliko diren teknikek, gure proposamenaren parte
direnak,  nekazarien  jakintza  eta  ezagutza  zientifikoa  uztartzen  dituzte  eta  aurrerapauso  bat
gehiago  ematen  dute,  bai  baserritarren  autonomian,  baita  gizarteari  elikagai  osasuntsu  eta
elikagarriak  eskaintzeko  egiten  duten  lanaren  onarpenean  ere.  Halaber,  gure  proposamenak
baserrien  errentagarritasuna  hobetzea  du  aztergai,  ekoizpen  gastuak  murriztuz  eta  kalitate
nutritibo handiagoko produktuak eskuratuz.  Bestalde,  atez  ateko lehengai  organiko fermentatu
horiek lortu eta erabiltzeko  lHernaniko udalaren bitartekaritza beharrezkoa dugu. Aldi  berean,
hernaniko  bizilagunek etxean egindako sailkapenaren bitartez  lortutako ongarria  dela   aitortuz
hernaniarren lana baloratu eta  transformazioari buruzko kontzientzia zabalduko genuke. Izan ere,
proiektu honen helburuetako bat sortzen ditugun soberakinen, benetan lehengaiak direnak, izan
ditzaketen  prozesuen  inguruko  informazioa  zabaltzea  da.  Beraz,  proiektu  honek  helburu
pedagogiko bat ere baduela esan dezakegu.

Proiektuan  zehar  konpost  bizi  bat  nekazaritza  eta  abeltzaintzako  ekoizleen  eskura  jarriko  da,
zeinaren  funtsezko  printzipioa  den  landa-lurraren  osasuna  eta  birsorkuntza  eta,  ondorio  gisa,
izurriekiko  erresistentzia  eta  beraien  ekoizpenen  kalitatea  eta  kantitatea  handitzea.   Ekoizpen
primarioaren prozesu guztietan mikroorganismoen esku hartzearen inguruko ezagutza berrienak
jasoko dituzte,  bai  nutrizio mailan (lurraren hiru estratuen parte baitira,  materia organikoa eta
mineralekin batera) baita izurrien eta gaixotasunen prebentzioan ere.

Inguru  natural  eta  kulturalaren  mantentze  funtzioaren  eta  bertako  komunitateentzako  elikagai
osasungarrien ekoizpenaren lan sozial eta ekonomikoaren kontzientzia hartzen duten baserritar eta
herritarrekin egingo dugu lan baita bestelako praktikak dituztenenekin ere. Izan ere, elkarlanaren
bitartez kontzientziazio maila handitu nahi da. Uste dugu, beharrezkoa dela, bidezko elkartruke
ekonomikorako eta jakintza partekatzeko espazioak indartzen jarraitzea. Gainerako pertsona eta
erakundeek baloratu eta konpentsatu behar dute beharrezkoa den lan hau, jendarte partekatu,
inter-erlazionatu eta interdependientearen funtzionamendu onerako. 

Ekonomia sozial eta eraldatzailean oinarritutako proiektu honen helburu zehatzak dira:

1. Atez ateko hondakin konpostatu fermentatua transformatu eta balio erantsi bat eman.

2. Herritarrak eta lehen sektoreko uztiategien arteko elkar lana sustatu, dauzkagun beharrak
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asetzeko asmoz.

3. Tansformatutako  lehengaia erabiltzea  kostu  baxuagoa  duela  demostratzea  bertako
baserrietan landa lurzorua onera ekartzeko eta ekoizpena hobetzeko. 

4. Hainbat  eragile  (nekazari,  abeltzain,  teknikari...)  ekoizpen-sistemen   (konbentzional,
organiko,  ekologiko...)  inguruan  kontzientziatzea  praktika  birsortzaileen  bitartez  eta
ingurumen-onurak sortzearen bitartez.

5. Praktika hauen ingurumen-inpaktua eta inpaktu sozioekonomikoa aztertzea.

Metodologia

Metodologia partehartzailea izango da.  Ikerketa Ekintza Partehartzailea azterketa kualitatibo eta
ekintza  metodo  bat  da.  Kolektiboen  egoera  hobetzen  laguntzeko  emaitza  fidagarriak  eta
erabilgarriak lortu nahi ditu, eta horretarako ikerketaren prozesuan ikertu nahi den kolektiboen
parte hartzean oinarritzen da.  Horrela,  gizarteko herritar  edo kolektibo talde hauek,  ikerketako
“objektu” izan beharrean “subjektu” protagonista ditugu. Ikerketa prozesu osoan zehar (diseinua,
faseak, eboluzioa, ekintzak, proposamenak, etab.) kontrola eta elkartrukea gauzatzea eta nola ez,
ikerketu nahi den komunitate horretan ikerketa daramaten teknikarien inplikazioa eta bizikidetza
beharrezkoa dira.
Horretarako  baserritarrekin,  Hernaniko  udalarekin  eta  herritarrekin  lan  egingo  da.  Lehengaiak
lortu ondoren (parte hartzaile bakoitzarekin adostutakoa betiere) konposta transformatuko dugu.
Behin Konposta transformatuta, ikerketa partehartzaile bat sustatuko da aurretik hitz egindako eta
adostutako  etxaldeetan.  Izan  ere,  baserritarrak  frogatzea  garrantzitsua  da  biharko  egunean
erabiltzaile  izan  dadin  eta   baliogarritasuna  eta  sinesgarritasuna   izan  dadin,  laborategiko
analisiekin batera.

Proiektuaren garapena hiru fasetan banatuko dugu:

Lehenengo fasea:

1. Proiektua prestatu:
Proiektua  prestatu  esaten  dugunean  proiektuaren  marko  teorikoa  zein  marko  praktikoa
prestatzearen eta zehaztearen inguruan gabiltza. Hau da, zergatik egin nahi dugun proiektua eta
zein proposamen praktikoa luzatu nahi diegun parte hartzaileei.

2. Lantaldea osatu:
Lantaldea anitza izango da. Elkarteak, Baserritarrek, Udalak eta  herritarrek hartuko dute parte.

Elkartea: 
Proiektu  honetan  lantalde  tekniko  bat  egongo  da,  Uztarri  kooperatibako  kideez  eta  Lurraren
Emankortasuna Ximaurpila Elkarteko kideez osatuta izango dena.
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Baserritarrak:
Inguru hurbileko baserritarrak ezinbestekoak dira. Beraiekin batera bailaran aurkitu ditzazkegun
lehengai  ezberdinei  irtenbide  bat  emango  diegu,  sektore
ezberdinetako  pertsonak  bilduko  ditugu,  bilera  pertsonalizatu  zein   taldekoak  egingo  ditugu
partehartzea eta harremanak sustatzeko. Prozesu  honetan, amankomunean proiektu eraldatzaile
bat  gauzatzeko  asmoa  luzatuko  diegu.  Izan  ere,  guztion  partehartze  eta  interesa  behar
beharrezkoak dira.  Aurrera begira,  lortutako lehengaiekin guk sortutako eta ditugun errekurtso
ezberdinekin batera, Ongarri solido bat egingo dugu eta ondoren konposta granulatu, hau da  bi
ongarri izango ditugu: Konposta solido eta granulatua. Lehen sektoreko beharrak asetzeko asmoz. 

Hamar baserritarrekin lan egingo dugu. Zeinak partehartze ezberdinak izango dituzten. Batzuek,
lehengaiak emango dituzte, besteek, ikerketa partehartzailean parte hartuko dute eta hainbatek
lehengaiak eman eta ikerketan parte hartuko dute.

Baratzak:
• Lizardi baserria (Atigarraga) http://www.lizardibaserria.com/
• Karabeleko (Hernani) http://www.karabeleko.org/
• Imanol  Arana  (Hernani)  http://www.biolur.net/es/productor/imanol-arana-goikoetxea-

altuna-baserria
• Lur denok (Astigarraga) http://www.lurdenok.com/

Sagastiak:
• Iparragirre sagardotegia (Hernani) http://www.iparragirre.com/
• Lizardi baserria (Astigarraga)
• Larrarte sagardotegia (Astigarraga) http://larrarte.net/

Soroak:
• Tellerizahar (Astigarraga) http://www.tellerizahar.com/cas/productos.php
• Agerre baserria (Hernani)
• Xabier Intxaurrondo (Berastegi)

Udala:
Udalarekin bilerak egingo ditugu bere bitartez atez ateko lehengai organikoa lortzeko. Bide honekin
atez ateko ondakin fermentatuari beste irtenbide bat eman nahi diogu eta honela balio erantsi bat
gehitu.  

Baliabideak: 
Beharrezkoak diren baliabideen bilaketa hasi (espazioa, makinaria, lehengaiak) eta ziurtatu.
Proiektuan  parte  hartuko  duten  pertsona  guztien  jakintzak  ere  baliabide  izango  dira,  bai
teknikarienak bai partehartzaile izango diren baserritareta udala ere. 

Ekonek (konposta granulatzeko):
http://www.ekonek.eu/
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3. Lehengaiak lortu:
konpost bizia lortzeko hainbat lehengai behar dira. Konposta baten oinarria, ximaurra (nitrogenoa),
materia orgakikoa (karbonoa,"lehorra") eta lurra dira. Hortaz gain, atez-ateko ondakin fermentatua
ere erabiliko dugu.
Erantsiko dizkiogun bestelako lehengaiak; melaza (patxa), harri irinak, ikatza edo "biochar", 
mikrobiologia, etab. izango dira, lortu nahi dugun konposta, ongarri on, goxo eta aberats bat 
delako. Konposta bat egiteko mila modu daude, garrrantzitsuena kontzeptua da, mikrobiologia, 
tenperatura, hezetasuna eta dibertsitate minerala.

Oraingo konpostarako erabiliko ditugun lehengaiak, honako hauek izango dira:
50 metro kubiko inguru sortuko dira eta lehengaien portzentaiak hauexek izango dira:
- Ximaurra: %15
- Arroz azala/ Lastoa: %15
- Atez-ateko ondakin fermentatua: %15
- Patxa: %10
- Ikatza edo "biochar": %10 
- Belar bolak (bertako belar fresko, erdifermentatua): %20
- Harri irinak: %5
- Mikrobiologia: %5
- ... (behar izanez gero beste lehengairen bat gehituko dugu): %5

Konposta

     
Sortutako konpost biziare aukeratutako portzetai egokiarekin 400 kilo granulatu egingo lirateke.

4. Lekua:
Konpost bizia egiteko leku aproposa behar da. Izan ere, konpost aberats bat lortzeko tenperatua,
hezetasuna etabar garrantzitsuak dira. 
Espazio itxi bat izan behar du baina bentilazioduna.
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5. Makinaria:
Lehengai organikoaren transformazio prozesuan hainbat ezaugarri direla medio makina ezberdinak
erabili beharko ditugu:

- Bolteadora
- Pala
- Fenwich
- kamioia
- Ensakadora
- Traktorea

Izendatuak  izan  diren  makina  batzuk  momentu  oso  konkretuetan  erabiliak  izango  dira,  ez
ohikotasunez.

6. Proiektuaren garapena koordinatu:
Partehartzen duten agente ezberdinen arteko koordinazioa mantendu  beharko da. Elkarren arteko
informazio trukaketa bermatuko da. Bestalde, beharreko lehengaiak egokia den garaian jaso eta
erabiliko dira. Azken finean, deskribatu den lehenengo fase honetako atal guztiak modu egoki eta
osasuntsuan garatuko dira partehartzaileen arteko harremana baliatuz eta sustatuz.

Bigarren fasea:

1. Proiektua prestatu
Proiektuaren bigarren fasea garatzeko ezinbestekoak diren baliabideak egokitu eta prestatu. 

2. Lekua atondu eta beharreko materiala bildu
Erabakitako  leku  itxi  eta  bentilatua  atondu  eta  egokitu  beharko  da.  Konpost  bizia  bilakatzeko
transformazio  prozesuaren  beharrei  egokitu  beharko  da  espazioa.  Bestalde,  transformaziorako
beharreko eta lortutako materialak bildu beharko dira eta konposta martxan jartzeko prest eduki.

3. konposta martxan jarri
Konposta  osatzen  duten  lehengaiak  gehitu,  beharreko  portzentai  eta  eran.  Konpost  bizia  den
heinean aktibatu egin behar da.

4. konpostaren garapena gainbegiratu
konpostaren prozesuak aurrera egin ahala, dituen transformazio fase ezberdinak gainbegiratuko
dira eraldaketa egokia izan ditzan eta ahalik eta konpost bizi onena eduki ditzagun. Horretarako,
konpostari  buelta  eman,  tenperatura  neurtu  etabar  egingo  dira.  (Eranskinean  argazkiak  eta
prozesuaren deskribapena).

5. Ematen ari diren pausu guztien koordinazioa bermatu
Parte-hartzaileekin  harremana  jarraikortasunezkoa  dela  ziurtatu.  Konpostak  prozesu  egokia
daramala  kontrolatu,  makinaria  erabiliko  den  momentuan  prest  egotea,  hau  da,  behar  den
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momentuan modu erraz eta onuragarrian garatzea prozesuaren atal ezberdinak. 

6. konposta bukatu
konpostak  konpost  bizi  eta  aberats  batean  bihurtzeko  dituen  faseak  ematen  direla  ziurtatu,
momentu oro behar duen segimendua eta harreta izanda, horrela prozesua amaituz. Amaierako
konpost bizi hori granulatu egingo da. Azkenik zakuetan jasoko da. 

7. Konpostaren deshidratazio eta granulazioa
Ongarria erabiltzeko orain arteko nekazaritzan erabiltzen diren makinak erabili ahal izateko, baina
baita produktuaren bolumena murriztu aldera bildu, gorde eta garraiatzeko dituen abantailengatik,
ongarria deshidratatu eta granulatuko da. 

8. Analitika ezberdinak egin
Uztarri kooperatibako kideak eta ximaurpilako kideek duten esperientziaz gain laborategiko analisi
ezberdinak egingo dira lortu diren lehengaia nahi den konpost bizia dela ziurtatu dadin.    

Hirugarren fasea

1.Transformatutako konposta eta granulatuarekin ikerketa parte hartzailea sustatu.
Behin  transformatutako  konposta  eta  granulatua  dagoela,  aldez  aurretik  harremana  izan  den
baserritarrekin  ikerketa  partehartzailea  sustatuko  da  baratza,  soro,  sagasti,...etabarretan  erabili
dadin.  Izan  ere,  baserritarrak  frogatu  behar  du,  biharko  egunean  erabiltzaile  izan  dadin  eta
konpostak baliogarritasuna eta sinesgarritasuna izan ditzan.

2. Lehen sektorea osatzen duten agente ezberdinekin bildu eta froga ezberdinak bideratu.
Konposta etxalde ezberdinetan erabiltzeko (eta horrela lehengaien zikloa isteko, hau da, lurrera
bueltatzeko)  lehen sektorea osatzen duten agente ezberdinekin biltzea ezinbesteko da.  Agente
ezberdinekin  bilduta  eta  adostuta  froga  ezberdinak  bideratuko  dira  erabilpenaren  aurreko  lur
egoera, kalitatea, ekoizpen kantitate zein kalitatea neurtzeko. 

3. Lur sailak markatu, bota beharreko ongarria kalkulatu
Jarraipen  erreal  eta  zuzen  bat  egiteko  ongi  neurtuta  eduki  behar  dira  erabilpen  lur  sailak.
Horretarako, lur sailak markatuko dira, markazioaren arabera beharrezko ongarria kalkulatu eta
erabiltzeko.

4. Ikerketaren garapena bermatu, neurketak egin
Etengabeko  jarraipena  egingo  da  baserritarrekin  batera.  Ingurugiro-inpaktuaren,  inpaktu
sozioekonomikoaren eta ekoizpen inpaktuaren jarraipena egingo da kalitatean eta kantitatean.
Momentu oro egokiak diren baliabideak erabilita, egin beharreko neurketa aztertuta.

5. Ikerketari  buruzko txostena prestatu
Ikerketaren  atalak  garatuta  jasotako  informazioaren  analisia  eta  sistematizazioa  egingo  da.
Prozesuan zehar parte hartutako pertsonen balorazioa ere barnebilduko ditu txostenak. 
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ERANSKINA

Atez  ateko  lehengai  organikoa  jasota  eta  proiektuan  deskribatutako  konpost  bizia  eratzeko
lehengaiak ezarrita, nahasten ari den momentua. Lehenengo nahasketa eskus eginik.

Lehenengo  eskus  eginiko  nahasketa  bukatuta  irudikatzen  duen  argazkia.  Transformazioarekin
jarraituta hezetasuna galtzen joango da konpost ia lehor bat lortu arte.
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Bolteadora  erabilita  konpostari  buelta  ematen  tenperaturak  kontrolatzeko  eta  ez  gehiegi
berotzeko.

Konposta gero eta lehorrago eta aberatsago. Berriz ere bolteadorarekin. Izan ere, beharbeste egin
beharko  da  prozesu  hau.  Tenperatura  kontrolatzea  ezinbestekoa  da  mikroorganismoak  bizirik
irauteko. 
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KRONOGRAMA

ERABILIKO DIREN FITXAK TEKNIKO ADIBIDEAK 
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Lurraren behaketaren analisia
1 Finca

Finkaren izena herria

fetxa jabearen izena

neurtzailearen izena Telefona: 

Testigua Lagina KL lagina GL Testigua

kokapena[1]
partzelaren azalera

laginen posizioa /GPS coord. W

/GPS coord. N

kultiboa

2 Lurraren analisia
testura

Ph [2]

materia organikoa %

Textura: 1 arcilla fuerte  2 arcilla debil 3  limo arcil loso 4 l imo arenoso   5  turba

3 puntuazioa
puntos x factor puntos x factor puntos x factor puntos x factor puntos x factor puntos x factor puntos x factor puntos x factor

ph[2] 2
estruktura 3
zizareen presentzia 3
sustraiketa 3
lurraren kolorea 2
suela de labor 3
lurraren azala 2

puntuazio totala

4 beste behaketak
hezetasuna

euriaren pilaketa

zirrikituak (garai lehorra)

higadura banden presentzia

puntuación: (0= ausencia, 1= alguna, 2= abundancia)

5 Emaitzak
puntuazioa 0 8 16 24 32

oso oso txarra txarra ertaina ona oso ona

6 behaketak

7 Legenda
[1] katastro partzela aztertu
[2] lur analisiak aztertu

importancia relativa  
factor

puntos: (0=mal, 1=medio, 2=bueno)

IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA UZTAILA ABUZTUA IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA

1 FASEA

2 FASEA

3 FASEA



Kontrolerako orriak

Frutalak

IZENA: 
KODEA: 
LANDAKETA: sagarrondoak
INSUMOSAK ETA APLIKAZIOAK
INSUMO DOSIA APLIKAZIOA
XIMAURRA 
edo?
KONPOSTA
GRANULATU
A

BEHAKETAK
 LURRA/lursaila:

KL GL TESTIGO

 Landaketaren garapena
KL GL TESTIGO

 Uztarena
KL GL TESTIGO

EMAITZAK
KL GL TESTIGO

BRIX
PH
REDOX
CE ( conduktibitate 
elektrikoa)
TDS (PPM)
Pisua (36 sagar)
Diámetro (36 sagar)
karpokapsa
Bariantza Brix
Bariantza pisua
Bariantza diametroa

EZTABAIDA
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Descripción de las parcelas

Finca

Nombre de la finca Localidad

Nombre del propietario/a Teléfono 

Localización

A (TESTIGO) B(KL) C (GL)

Superficie de la parcela

Posición
Orientación
Pendiente

Cultivos

1A: 1B: 1C:

2A: 2B: 2C:

3A: 3B: 3C:

4A: 4B: 4C:

Datos de cultivos

Fecha de plantación/siembra
1A: 1B: 1C:

2A: 2B: 2C:

3A: 3B: 3C:

4A: 4B: 4C:

Condiciones climáticas



Aurrekontuak

3. Fase. Gastu orokorrak kontutan hartu gabe (Km, material desberdinak, zulatzeko tresna, pala,
poltsak…):

Gutxi gora-beherako gastu kalkulua 3. faseko laborantza bakoitzerako:

• Belaze 1                2.830,00€
• Fruitu landa 1      1.390,00€
• Belaze 1                1.510,00€

16

C-KONTROLA
MP-GRANULATU LAGINA
MC- KONPOST LAGINA

BARATZA mzo abr my jn jl ag sp oct REP. H unitatea kantitateatotal c/h (€) subt (€)
konposta aplikazioa 4 1 MC 4 16 16 € 256 €
granulatu aplikazioa 4 1 MP 4 16 16 € 256 €
landaketen jarraipena 11 1,5 BASERRI 4 66 16 € 1.056 €
landaketen  parametroen analisia 7 4 C/MP/MC 12 336 16 € 5.376 €
FRUTALAK 0
konposta aplikazioa 1 1 MC 2 2 16 € 32 €
granulatu aplikazioa 1 1 MP 2 2 16 € 32 €
jarraipena 3 1,5 BASERRI 2 9 16 € 144 €
Fruitu parametroen analisia 1 4 C/MP/MC 6 24 16 € 384 €
LARREA
konposta aplikazioa 1 1 MC 2 2 16 € 32 €
granulatu aplikazioa 1 1 MP 2 2 16 € 32 €
jarraipena 3 2 BASERRI 2 12 16 € 192 €
bazka parametroen analisia 3 2 C/MP/MC 6 36 16 € 576 €

523 8.368 €



3n Fase Totala:

Jarraian  aztertu  ditzakegun  aurrekontuan  lehengaiak,  makinaria,  transportea  eta  pertsonala
hartzen dira kontutan.
Transporteari  dagokionez,  diru  kantitaterik  gabe  azaltzen  diren  guztiak  udaletxeak  bere  gain
hartzea aurreikusten da.
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4 huertas a 3 parcelas por huerta tenemos un total de 12 parcelas
2 manzanos 3 parcelas por manzanal tenemos un total de 6 parcelas
2 praderas por 3 parcelas por pradera tenemos un total de 6 parcelas

ACTIVIDAD MATERIAL UD REPETICIÓNCANTIDAD SUBT C/U € C.SBT €

1 Señalización parcelas
postes marcaje postes 1 84 84
rollo cinta identificación rollo 1 1 1

horas 1 40 40 16,00 € 640,00 €

2

horas 2 24 48 16,00 € 768,00 €

Bolsas muestras ud 2 24 48 0,15 € 7,20 €

ud 1 1 1 300,00 € 300,00 €

Pala pequeña ud 1 1 1
3 Analíticas suelos "0"y tras cosecha

c/u 2 24 48 90,00 € 4.320,00 €

4 Diseño con Baserritarras, ajustes 

horas 2 36 72 16,00 € 1.152,00 €

horas 1 18 18 16,00 € 288,00 €

horas 1 18 18 16,00 € 288,00 €

5 Desarrollo de la Prueba (pestaña APL.SEG.ANA)
Total huerta/fruta/pradera horas 523 16,00 € 8.368,00 €

6 Material fungible(500 € total) 
500,00 €

7 Kilometraje
km 30 70 2100 0,35 € 735,00 €

8 Análisis información
Huerta/frutal/pradera 1 80 80 16,00 € 1.280,00 €

total 18.646,20 €

identificar 
parcelas/medir/colocar

Análisis visual y toma de muestras del suelo "0" y 
tras cosecha

Toma de muestras tierra "0"  y 
tras cosecha mas análisis 
visual del suelo (3 horas por 
baserri)

Barrenador toma muestras 
suelo (unos 300 €)

Analíticas a laboratorio y 
cromatografías (90 €/ud) mas 
el coste de envío

Cultivos/aplicaciones/cantida
d en huertas (campo y 
escritorio)
Aplicación, cantidad frutales 
(campo y escritorio)

Aplicaciones/cantidad en 
pradera(campo y escritorio)
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