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Aleka: abentura “hazizale” berri bat Gipuzkoan

2016aren hasiera aldera, Kelok erabaki bat hartu zuen, duela 
hainbat urtetatik ezagutzen dugunok harrituta utzi gintuena: 
hamabost urtean baratzea lantzen jardun ostean, iragarri zi-
gun Uztaro Kooperatiba utzi eta hazi ekologikoak ekoizteko 
eta merkaturatzeko proiektu berri bati ekingo ziola.

Erabaki ausarta eta arriskutsua zen, kontuan hartzen badugu 
Uztaro Gipuzkoako nekazaritzaren eta ekologiaren espa-
rruko esperientzia fi nkatuenetako bat zela. Hain zuzen ere, 
frutak eta barazkiak ekoitzi eta kontsumitzeko proiektu inte-
gral bat zen, zeinetan kontsumitzaileek –bazkideek– zeregin 
garrantzitsua betetzen baitzuten bai kooperatiba kudeatzen, 
bai beste lan batzuk egiten (igandero barazkiak bildu, auzo-
lanak egin, inbertsio berriei aurre egiteko funtsak biltzeko 
ekitaldi eta kanpainak antolatu, eta beste). Uztaro, hala, ezin-
besteko erreferentzia bilakatua zen nekazaritza- eta ekolo-
gia-proiektu berriei ekiten zieten guztientzat. Kelok berak 

ere eman zizkien uztak antolatzeari buruzko zenbait ikastaro 
Basherri sareko ekoizleei (Biolurrek eta Gipuzkoako EHNEk 
sustatzen dute sare hori). Uztaron, gainera, hainbesteko es-
karmenturik ez zuten nekazarien zalantza teknikoei erantzun 
ohi zieten telefonoz.

Gauza jakina zen Kelori izugarri interesatzen zitzaizkiola 
haziak. Uztaroko baratzeetan, fi nkan bertan ugaldutako hazi 
asko erabiltzen ziren; horrek esan nahi du, gainera, landareen 
zati handi bat autoekoitzia zela. Zenbait urte zeramatzan 
aktiboki parte hartzen Euskadiko Hazien Sarean (Zuzenda-
ritza Batzarreko kide gisa) eta, ahal zuen neurrian, estatuko 
Resembrando e Intercambiando sarean, hau da, Espainiako 
eskualdeetako hazi-sareak biltzen dituen koordinakundean.

Esan zigunean Uztaro uztekoa zela eta haziak ekoitzi eta 
merkaturatzeko proiektu bat hasiko zuela, tristuraren eta 
pozaren arteko zerbaitek hartu gintuen nolabait koopera-
tibatik gertu sentitzen ginenok. Hilabete gutxiren buruan, 
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nahiko garbi gelditu zen Kelo gabe kooperatibak ez zuela 
aurrera egingo. Lantaldeak hiru kide ere izan zituen proiek-
tuan lanaldi osoan jarduten zutenak, baina, urteek aurrera 
egin ahala, Kelo bakarrik geratu zen Uztaroren nekazaritza- 
ekoizpenak zekarren lan eskergari aurre egiteko.

Horrela, Uztaro Kooperatibak azkena eman zion bere his-
toriari, baina beste proiektu zirraragarri eta beharrezko bati 
argi egiteko. Nekazaritza eta ekologiaren sektoreak aspaldi-
danik nabaritua zuen gure lurraldean ekoitzitako hazi ekolo-
gikoak falta zirela. Izan ere, bai lehen bai gaur egun, proiektu 
agrekologiko gehienek apenas ekoizten duten hazi propiorik, 
eta, beraz, gehientsuenek tokiko hazitegi ekologikoetan (Bla-
senea, Karabeleko, Ekoudalatx, Hazitik Lilia) edo Nafarroako 
Erriberako hazitegi handiagoetan eskuratzen dituzten landa-
reak erabiltzen dituzte.

Esan genezake Gipuzkoako sektore agroekologikoak “gaindi-
tu gabeko irakasgai” bat duela haziei dagokienez. Horregatik, 
Keloren erabakiak interes handia piztu zuen, hala barazki-
gintzan aritzen direnen artean nola Biolurren, hots, nekaza-
ritza ekologikoa sustatzeko lan egiten duen elkartean (han 
biltzen dira Gipuzkoako ekoizpen-proiektu agroekologiko ia 
guztiak).

2017ko udazkenean, Uztarok azkenekoz banatu zituen ba-
razkiak, eta Kelo, bertako sektore agroekologikoari lotutako 
lagun talde baten babesarekin, buru-belarri eman zitzaion 
proiektu berriari. Orduan, elkarte bat sortu zen egitasmo 
hari aterki juridikoa eta ordezkaritza emateko xedez: Aleka 
elkartea. Ordutik aurrera, esperientzia berri horrek helburu 
izan du Gipuzkoan eskuz landutako hazi ekologikoak ekoitzi 
eta merkaturatzeko aukera egia bihurtzea.

Udazken hartan bertan, bide burokratiko nekez bati ekin 
zion, Alekak “hazi-biderkatzailearen” baimen ofiziala lor ze-
zan. Izan ere, baimen hori nahitaezkoa da haziak legez merka-
turatu ahal izateko. Azkenik, hainbat bilera egin ondoren Eus-
ko Jaurlaritzako Hazien Zerbitzuko funtzionarioekin, euskal 

lurretako hazi-ekoizpen osoa kontrolatzeaz arduratzen den 
organoarekin eta nekazaritza ekologikoaren arloko beste ad-
ministrazio eta erakunde batzuetako teknikariekin (Aldun-
dia, ENEEK…), Alekak haziak biderkatu eta merkaturatzeko 
baimen ofiziala erdietsi zuen 2018ko martxoan.

Sektorearen beharrak asetzeko ekoizleen sarea

Haziak eskuz ekoizteko beste proiektu batzuen ereduari ja-
rraituz, Alekaren helburua da Gipuzkoan hazi-ekoizleen sare 
txiki bat sortzea. Hasteko, Beizamako Amenabar Behekoa 
baserriko baratzeak Alekaren “ekoizpen-zentroa” izango 
dira (baserri horretan bizi da Kelo, familiarekin). Esklusiboki 
lan horretan aritu ahal izatea lortu nahi du, eta, horrez gain, 
ateak zabaldu nahi dizkie haziak ekoiztera animatzen diren 
beste finka ekologiko batzuei, barazkigintzari laguntzeko 
modu gisa.

Hori dela eta, 2018aren hasiera aldera, Gipuzkoako ekoizle 
ekologiko profesionalen talde txiki bat batzen hasi zen. Oraindik 
ere atariko fase batean gaude, baina esan dezakegu Kelorekin 
batera Alekaren aterpean lan egingo duten ekoizleen sarea 
osatuz doala.

Hasiera-hasieratik nabaritu da sektorean egitasmo berri ho-
nen gaineko interesa dagoela. Eta hori garrantzitsua da oso, 
tokiko sektore agroekologikoaren beharrak ase ahal izatea 
baita Aleka sortzeko motibazio-iturria. Alekako haziak, jakina, 
autokontsumorako baratzeak lantzen dituztenei ere eskaini-
ko zaizkie, baina elkartearen lehentasuna da finka profesio-
nalak eta gertuen dauden landare-mintegi ekologikoak hor-
nitzea. Denborak esango du hori lortzeko gai garen; izan ere, 
aurrerago ikusiko dugunez, helburu handinahia eta lortzeko 
zaila da.

2018ko udaberria: Alekaren lehenengo banaketak

Ia-ia, biderkatzailearen baimen ofiziala lortu zen egunetik ber-
tatik hasi ziren aurreneko hazi-salmentak. Prozesuan sortu 
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diren zailtasun burokratikoen ondorioz, lehen banaketa hura 
duda-mudakoa izan zen, eta, are, zalantzan jartzen zen urte ho-
rretan haziak merkaturatu ahal izango ziren ere. Horrenbes-
tez, lehendabiziko banaketa hori aldez aurreko “entsegua” izan 
da. Alekak eskuragarri dauden barietateen lehenengo zerrenda 
dauka, baina oraindik ez dio “gizarteari aurkeztu”. Haziak ger-
tuko ekoizleei saldu zaizkie.

Seguruena, 2019ko neguan egingo da haziak saltzeko lehe-
nengo kanpaina “ofi ziala”, baina, oraingoz, Aleka egia bihurtu 
da. Gaur egungo zerrendan, 33 kultibotako 56 barietate es-
kaintzen dira, eta, datozen udan, Amenabarko baratzeek –eta 
Gipuzkoako beste baserri batzuetakoek– kopuru eta barietate 
handiagoa eskainiko dute, Alekaren hazien etorkizuneko kata-
logoaren osagarri.

Hazierak, hau da, Cristina Enea Fundazioko hazien artxiboak, 
hasieratik lan egin du Aleka eratzeko prozesuan. Gure proiektua-
ren xedeetako bat da gure lurraldean landutako bioaniztasuna 
lehengoratzeko eta mantentzeko lan egiten duten Gipuzkoako 
sektore agroekologikoko egitasmoak laguntzea, babestea eta 
agerian jartzea. Izan ere, gure iritziz, sinergia ugari sor daitezke 
Hazieraren eta Alekaren artean, bi proiektuen indargarri.

Proiektua martxan jarri aurreko fase horretan, Alekako bi ki-
dek, Kelok eta Marc-ek, bidaia txiki bat egin genuen, eta berta-
tik bertara ezagutu ahal izan genituen hazi ekologikoak eskuz 
ekoizten dituzten esperientzia batzuk.

Pirinioen “inguruko” bidaia bat izan zen: Euskal Herritik hasi 
eta Mediterraneoraino jo genuen, mendikateari isurialde bie-
tatik jarraituz. Kronika txiki honetan, laburki aurkeztuko ditu-
gu 2018ko martxoaren amaieran ezagutu ahal izan genituen 
egitasmoak.

Bidaia “Hazizale” baten kronika
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Euskal lurretatik abiatu ginen Nafarroa Beherean barrena, Ga-
rona haraneko lur oparoetarantz. Bisitetan egin asmo genituen 
galdera guztiak errepasatu berri genituela, inguruan ikusten ge-
nuen guztia aztertu eta komentatzen genuen: ibai-ibar zabal bat, 
non sasoi bateko tabako-lehortegi abandonatuek –edo beste 
zeregin batzuetarako erabilitakoek– agerian uzten baitute lur 
oparo eta emankor haien ekoizpen-ereduan izandako aldaketa. 
Gaur egun, parraz betetako eta sarez babestutako fruitu-ar-
bolek, baratzezaintzarako berotegiek edota baratze-marrubiak 
negu minetik babesten dituzten mikro-tunelez estalitako soroek 
erakusten dute, argi eta garbi, nekazaritza-ekoizpena industriali-
zazio orokor betean dagoela. Gure anfitrioiek gerora berretsiko 
ziguten moduan, hain zuzen ere, Lot-et-Garonako departa-
mendua da Frantziako nekazaritza-gune garrantzitsue-
netako bat.

Errepide nagusiak alde batera utzi genituen, departamenduari ize-
na ematen dioten bi ibai handiek bat egiten duten lekuan bertan, 
eta, handik, Monptezat-eko herri txikira gerturatu ginen: Garonako 

lautada zabaletik hurbil dago, baina paisaiari halako alternantzia bat 
ematen dioten muino txikiz betetako ingurune batean, non ze-
real-soroak artzaintzarako eremuekin eta baso hostoerorkorrekin 
nahasten baitira, erliebe erabat malkartsu baten gailurrean ageri di-
ren kare-haitzen artean.

Herritxo hartan, kaleak huts-hutsik zeuden igande eguerdi euritsu 
hartan, eta Juan del Puertorekin topo egin genuen, Le 
Biau Germeko ekoizleetako batekin. Jatorri mantxatarra 
igartzen zitzaion azentuagatik, baina baita Frantzian bizitzen ze-
ramatzan hamazazpi urteak ere. Ezin harrera abegitsuagoa egin 
zigun, eta lanaren xehetasun guztiak eta proiektu berezi honen 
historia azaldu zizkigun.

Bada, proiektua 1983. urtean sortu zen, eta, kanpotik begi-
ratuta behintzat, esan daiteke oraindik ere eusten diela hogeita 
hamabost urte hauetan apenas aldatu diren funtzionamendua-
ri eta muinari. Deigarria egin zitzaigun esperientzia hau haziak 
ekoizten dituzten nekazariek soil-soilik sustatzen dutela, eta, ho-
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rrez gain, atentzio handia eman zigun garatu duten antolamenduak.

Le Biau Germeren antolakuntza konplexua azaltzeko, Juanek 
lokaleko geletako batean poster gisa zintzilikatua duten eskema bat 
erakutsi zigun. Legez, Le Biau Germe interes ekonomikoko talde 
bat da; hau da, figura juridiko bat da, zeinetan ekoizle “autonomoak” 
biltzen baitira komertzializazioarekin loturiko ekoizpen-bitarteko 
guztiak partekatzeko (kasu honetan, hazien komertzializazioarekin 
loturikoak).

Orain bertan, Le Biau Germe Montpezatetik 15 kilometroko 
itzulinguruan kokatutako 13 finka ekologikok osatzen dute, 
eta herri horretan dituzte egoitza eta instalazioak. Finka horietako 
bakoitzak, batez beste, bospasei hektarea hartzen ditu; urte-
ro, hektarea horietatik bat edo bi haziak ekoizteko erabiltzen dira, 
eta gainerakoak, berriz, atseden hartzeko edo beste zerbaitetarako. 
Finka bakoitzean pertsona batek edo bik lan egiten dute; 
hau da, guztira 21 pertsona aritzen dira Le Biau Germen, guztiak 
ere “nagusiki nekazari izanda” eta, ia kasu guztietan, esklusiboki Le 
Biau Germerako haziak ekoizten.

Apiriletik urrira, lurra lantzen dute batez ere; nork bere finkan, 

baina etengabe elkarrekin harremanetan egonez. Urri-azarotik 
martxo-apirilera bitartean, berriz, Le Biau Germen jarduten dute 
lanean.

Haziak merkaturatzeko, lan-batzordeak eta bestelako organo 
batzuk osatzen dituzte, eta guztiek nahitaez parte hartu behar 
izaten dute horietan. Era berean, finka bakoitzetik ordezkari ba-
tek joan behar izaten du zuzendaritza-batzordearen bileretara 
(hilero edo bi hilean behin). Biltzar bidezko antolamendu ho-
rizontala dute, eta ez dago soldatapeko lanik. Le Biau Germe 
osatzen duten pertsonak salmentetatik bizi diren hazi-ekoizleak 
dira, eta, lana posible egiteko, merkaturatzearekin lotutako zere-
gin guztiak partekatzen eta banatzen dituzte.

Eredu hori elkarrenganako konfiantzan eta taldean lan 
egiteko gogoan oinarritzen da; hainbesteraino, ezen urte-
ro erabakitzen baitute, biltzarrean, finka bakoitzak zenbat hazi 
ekoitziko duen, hau da, zenbat lan egingo duen eta, beraz, zen-
bat diru irabaziko duen. Sistema propio bat osatu dute hazien 
ekoizpenak dakarren lana ekonomikoki baloratzeko: neurketa 
unitate propioak dituzte, eta, horri esker, hainbat barietate edo 
espezieri dagokien hazi kopuru jakin bat ekoizteko zenbateko 
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“ahalegina” egin behar den konpara daiteke. Gainera, mekanismo 
konpentsatzaile batzuk hitzartu dituzte, kide guztiak merkatu-
ratze-jardueretan modu proportzionalean parte hartzera “be-
hartzeko”. Neurri horien helburua da finka batean ekoitzitako 
hazien bolumenak lotura orekatua izatea neguan merkaturatze 
-fasean egiten den lanarekin. Modu horretan, finka batzuk landa-la-
nean espezializatzea eta merkaturatze-lan kolektiboa alde bate-
ra uztea saihesten dute.

Juanek Le Biau Germeko ateak zabaldu zizkigun, eta bertako 
funtzionamendu konplexuaren inguruko isilpeko kontu guztiak 
azaldu. Uzta biltzeko eta haziak garbitzeko makinak kolektiboak 
dira, baina norberak bere gain hartzen ditu lanok. Le Biau Ger-
mek bere finketako haziak garbi edo ia-ia garbi “jasotzen ditu”. 
Horretarako, gela bat daukate makina nahiko txiki eta zaharrez 
betea; Juanek, baina, behin eta berriz esan zigun galbaheak ba-
rra-barra erabiltzen direla oraindik ere.

Behin garbitutakoan, haziek erneketa-kontrola igaro behar dute, 
eta pertsona talde bat arduratzen da zeregin beharrezko horre-
taz. Noski, haziak ontziratu ere egin behar izaten dira, etiketatu 
eta biltegiratu (stockeko hazien bankuan edo eskarien gunean). 
Salmenta gehienak Interneten eta saltokietan egiten dituzte; ho-
rrenbestez, lan handia egiten dute bezeroei arreta ematen. Azke-
nik, eskaerak prestatu eta bidali egiten dituzte.

Le Biau Germeren alderdirik txundigarriena, seguru asko, an-
tolakuntza-eredua da: biltzar bidez eta modu horizontalean 
jarduten dute, eta horri esker atera dezakete aurrera munta 
horretako proiektu bat. Esate baterako, urtero 400 barietate-
tik gorako 200.000 inguru zaku hazi banatzen dituzte. Bezero 
gehienak autokontsumorako baratze bat duten pertsonak dira 
(salmenten %85), baina saltzen dizkiete haziak ekoizpena zuze-
nean edo zirkuitu laburren bidez komertzializatzen duten finka 
ekologiko txikiei (salmenten %7-8) eta “Biocoop” denda batzuei 
ere (salmenten %7-8).

Juanek azaldu zigunez, Le Biau Germe trantsizio aldian dago 
oraintxe bertan. Azkenaldian, hala instalazioak nola salmenten 
bolumena handitzeko gogoz dagoen gazte jendea sartu da, eta, 

horren harira, eztabaida bizia piztu da areagotze horrek ekoizpen 
-eskalari dagokionez planteatzen dituen ikuspegiei buruz. 

Izan ere, beldur dira hazkunde hori bateraezina izango ote den 
antolatzeko eta erabakiak hartzeko ereduarekin, baina, azkenik, 
berriki sartu diren gazteen ekimenari eustea erabaki dute. Gai-
nera, gu bisitan joan eta egun gutxira, haziak garbitzeko maki-
netarako gunea handitzeko aukera emango dien eraikin berri 
baten obrei ekitekoak ziren.

Informazio gehiago: www.biaugerme.com
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Carcasonatik kilometro gutxira, mahastiz eta zereal sailez ingu-
ratuta, muino baten goialdean, Bellegarde du Razès herria dugu. 
Montpezaten bezalaxe, ez zebilen inor kalean, eta, nora jo ba-
genekien arren, faltan sumatu genuen aurkitu nahi genuen ha-
zi-enpresa non zegoen adierazten zuen kartelen bat.

Bada, Jean-Lucek berak bere etxeko leihoaren paretik gu pasatzen 
ikusi, eta kalera atera zen, ea Euskal Herritik gintozenak geu ote 
ginen galdezka. Le Biau Germeko Juanek esana zigun gaztelania 
pixka bat hitz egiten zuela, baina berehalaxe egiaztatu genuen 
guk frantsesa bezain “ondo” zekiela (edo, beharbada, dezente 
gutxiago).

Jean-Luc Brault ingeniari agronomoa da. Hainbat urtez landa-tekni-
kari aritu zen Réunion uharteko ustiategi hidroponikoetan, eta, 
gero, enpresa handietarako hazi ekologikoak ekoizten ibili zen 

(baita barietate hibridoenak ere). Alabaina, interes pertsonalek 
bestelako proiektu batzuetara bideratu zuten…

2003. urtean, beste 300 pertsonarekin batera parte har-
tu zuen Réseau Semences Paysannes sortzen, hau da, 
Frantziako hazi-sare garrantzitsuena, eta, urtebeteren 
buruan, bi lagun konbentzitu zituen haziak ekoitzi eta merkatu-
ratzeko proiektu propioa abian jartzeko. Hala, 2005ean, Graines 
del Païs-en aurreneko katalogoa aurkeztu zuten, 150 barieta-
terekin.

Artisau-enpresa honen egoitza Jean-Lucen etxean bertan dago, 
hark berak lantzen duen lursailaren aldamenean. Txiki samarra 
da, baina egoitzaren zati handi batean zenbait berotegi daude, 
hazi kopuru handia ematen dutenak. Graines del Païsek merka-
turatzen dituen haziak hogeita hamar finka ekologikotatik 
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datoz, denak ere Frantziako leku desberdinetan kokatuak. 
Finka horietatik bostek soil-soilik haziak ekoizten jarduten dute, 
baina ez enpresa honentzat bakarrik, baita antzeko beste proiektu 
batzuentzat ere, tartean Germinance (Maine-et-Loire), Semailles 
(Belgika) eta Agrosemens (Bouches-du-Rhône). Gainerako finkak, 
hogeita bost bat, baratzezaintzarako dira, eta euren lanaren osagarri 
gisa ekoizten dituzte haziak Graines del Païs-entzat. Azkenik, Gra-
ines del Païsek beste bi enpresak ekoitzitako haziak ere banatzen 
ditu, batik bat bi urtean behingo kultiboetatik datozenak.

Urtero, Graines del Païseko ekoizleak Bellegarde du Razèsen 
biltzen dira funtzionamenduari eta antolakuntzari buruzko kon-
tuak adosteko. Ekoizleen taldeak, halaber, taldearekin bat egiten 
dutenei laguntza eta beharrezko prestakuntza ematen die. Finka 
horien guztien artean, 800 barazki eta lore barietatetatik 
gorako katalogo bat eskaintzen dute gaur egun, eta, hortik, 
75.000 zaku hazi inguru saltzen dituzte urtero.

Hazi ekologikoen beste artisau-enpresak ez bezala, Graines del 
Païsek hazi zaku edo zorroen tamaina bakarra eskaintzen du 
(txikia). Salbuespen gutxi batzuetan izan ezik, zakutxo horiek 
autokontsumorako baratzeak lantzen dituztenei saltzen zaiz-
kie; horri esker, haziak kopuru txikian sal daitezke, eta, beraz, 
prezio garestiagoan. Jean-Lucek garbi dauka gaur-gaurkoz ezin 
dietela hazirik eskaini finka profesionalei (ontzi handiagoak eta 
prezio merkeagoak); izan ere, hori eginez gero, “kontuak ez lira-
teke aterako”. Alde horretatik, nabarmentzekoa da Graines del 
Païseko azpiegiturak eta garbiketa-makinak askoz ere txikiagoak 
direla beste artisau-enpresetakoak baino.  Are, erabiltzen duten 
hazi-garbigailua autoeraikitako modelo bat da, zeharo asmotsua 
eta interesgarria.

“Populazio barietateak” hedatzeko estrategia garbia daukate 
(Frantzian, horrela deitzen zaie F1 hibridoak ez diren barieta-
teei), eta hortik sortu da nekazaritza “amateurrerako” haziak 
saltzeko aukera ere. Jean-Lucek kontatu zigunez, autokontsu-
morako baratze txiki bat lantzen duten pertsonak barietate 
horiekin trebatzen badira, aintzat hartuko dituzte, eta ekoizle 
profesionalei eskatuko diete beren finketan ere erabil ditzatela: 
“barietate horien eskaria handitzea lortzen badugu, eskaintza 
areagotuko dugu”. Haren arabera, barietate mota hori profe-
sionalki hazten duten 10.000 pertsona inguru egongo 
dira gaur egun Frantzian.

Nahiz eta Graines del Païseko antolakuntza-eredua ez den Le 
Biau Germekoa bezain asanblearioa, interesgarria da Jean-Lucen 
jarrera agerian jartzea. Kontuoi buruz hitz egiten duenean, argi 
eta garbi agertzen da hazien merkatu konbentzionalean nagusi 
diren jabetza intelektualaren eskubideen kontra. Halaber, oso 
kritikoa da gaur egungo hobekuntza genetikoak oinarri duen 
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   Informazio gehiago:
   
   www.grainesdelpais.com
   https://vimeo.com/230636815
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paradigma tekno-zientifikoarekin ere: ez da batere eroso sentitzen 
barietateen “hobekuntza” edo “hautaketa” terminoekin, eta na-
hiago du landareen eta kultibadoreen arteko “koeboluzioaz” hitz 
egin.

Graines del Païseko kideek besoz beso lan egiten dute antzeko 
beste proiektu batzuekin eta bioaniztasun landuaren esparruan 
diharduten erakundeekin. Orain, kasurako, Bretainian hazi eko-
logikoen enpresa txiki bat sortzen ari dira beste batzuekin bate-
ra, eta, azken urteetan, ikerketak egin dituzte unibertsitateekin 
eta INRA Ikerketa Agronomikoaren Institutu Nazionalarekin 
batera. Bisitan izan ginenean, “Aventure tomates” izeneko iker-
keta-proiektu batean zebilen neska batekin topo egin genuen; 
proiektu horren helburua da, hain zuzen ere, finketan bildutako 
laginek zenbaterainoko aldakortasun intra-barietala daukaten 
zehaztea.

Graines del Païs izan zen bidaia honetan ezagutu genuen es-
perientzia txikiena; alabaina, lan handieneko sasoian bisitatu 
genituen. Urte guztian lan egiten duten bi pertsonekin batera, 
egun hartan lantalde handi bat ikusi genuen, zeinak hazien sal-
mentarako aldi kritiko honetan taldea indartzen baitu. Finka eta 
instalazioak ezagutu ondotik, Jean-Lucek etxera sartu behar izan 
zuen bazkaria prestatzen amaitzera. Haziei buruz hizketan ari 
ginen bitartean, taldekide guztiak pixkanaka sartzen hasi ziren, 
eta sukalde erdian zegoen mahai handiaren bueltan eseri ziren. 
Orduantxe hitz egin ahal izan genuen, gure frantses eskasa gora-
behera, horren harrera abegitsua egin ziguten Graines del Païse-
ko taldekideekin.
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Lectoure inguruetatik luzaroan bueltaka ibili ostean, Agen-en he-
goaldean, azkenik, La Revancherako bidea topatu genuen; finka ho-
rretan daude Essem’Bioren lurrak eta egoitza. Pirinioen iparraldeko 
proiektuen artetik, bagenekien Essem’bio zela handiena eta bes-
teen aldean ez hain “artesanala”.

Pascal Naudinek, fundatzaile eta zuzendariak, adeitasun han-
diz hartu gintuen, eta, nahiz eta bisita teknikoagoa izan zen, 
asko ikasi genuen harekin egon ginen tartean. Emazteare-
kin batera, Le Biau Germen ibili zen hasierako etapan, bai-
na, Montpezaten bederatzi urte egin ondoren, erabaki zuen 
esperientzia propioa abiaraztea, bestelako orientazio ba-
tekin. Horrela, 1998an apur bat hegoaldera lekualdatu zen, 
eta han aurkitu eta erosi zuen garai bateko hazi-enpresa ba-
ten instalazioak zituen hogeita hamar hektareako finka hau 
(azukre-erremolatxa eta beste laborantza estentsibo batzuk 
lantzen zituzten han).

Ailegatzean, garbi gelditu zitzaigun esperientzia hau oso beste-
lakoa zela ezagutu genituenen aldean: nekazaritzako nabez ingu-
ratutako eraikin handi xamar bat zegoen, kristalezko berotegi 
ikaragarri bat, eta traktoreak eta beste makina batzuk zituzten 
portxeak.

Pascalek ez du jarduten haziak merkaturatzen soilik; horrez 
gain, koltza eta ekilorea ere hazten ditu. Finkaren hogeita ha-
mar hektareetako zortzitan haziak ekoizten dituzte Es-
sem’bioko taldea osatzen duten beste lau kiderekin batera. La 
Revancheko finkaz gain, Essem’biok beste ekoizle baten finka bat 
dauka aldameneko Lot-et-Garona departamenduan.

Aurreko bi esperientziek ez bezala, Essem’biok baratzezaintza 
ekologiko profesionalaren sektorean merkaturatzen ditu bere 
produktuak. Pascalek esan zigunez, bere bezeroen %90 inguru 
ekoizpen ekologikoko proiektu txikiak dira, merkaturatze-zir-



kuitu laburrekin lan egiten dutenak (tokiko merkatuak, kontsu-
mo -taldeak eta abar). Horregatik, bi katalogo dituzte, bat 
profesionalentzat eta bestea amateurrentzat.

Essem’biok ahalegina egiten du ekoizpen ekologiko profesio-
nalaren beharrei erantzuteko, eta horrek azaltzen du duela lau 
urte Pascalek zergatik hartu zuen hain erabaki eztabaidagarria. 
Orduz geroztik, Essem’biok beste katalogo bat dauka, hazi 
hibrido ekologikoena. F1 barietate hibridoak erabiltzearen 
gaiak polemika pizten du mugimendu agroekologikoaren ba-
rruan, baina errealitateak erakusten digu ia-ia proiektu agroe-
kologiko profesional guztiek erabiltzen dituztela hazi hibridoak. 
Hori ikusita, eta bere bezeroen eskariak aintzat hartuz, Pasca-
lek hazi mota hori eskaintzea erabaki zuen. Hazi horiek, beren 
katalogoetan eskaini ohi dituztenak ez bezala, ez dituzte beren 
finketan ekoizten, baizik eta hazi ekologikoen Europako beste 
enpresa batzuei erosten dizkiete.
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Gainera, Pascalek kontatu zigun Essem’biok Frantziako, Alema-
niako eta Suitzako artisau-enpresetatik datozen haziekin osatzen 
duela bere bi finken ekoizpena. Hark berak esan zuenez, elkarre-
kin lan egiten duten enpresen sare txiki bat osatzen dute.

Bezero gehienak ekoizle profesionalak dira, eta horrek alderdi 
praktiko zehatz batean du eragina: Essem’biok amateurrentzako 
hazien lerro bat dauka, eta Graines del Païsen antzeko zaku-
txoetan merkaturatzen ditu, baina hazi gehienak ontzi handia-
goetan saltzen ditu, eta, beraz, prezio merkeagoan (pisu unita-
tearen edo hazi kopuruaren arabera). Le Biau Germek 200.000 
zakutxo hazi inguru merkaturatzen ditu urtean, eta Essem’biok, 
berriz, 100.000 baino ez, baina Esem’bioren negozio bolume-
na %50 handiagoa da, gutxi gorabehera. Hiru katalogoen artean, 
700 bat barietate biltzen dituzte, hau da, Graines del Païsek 
eskaintzen dituenak baino gutxiago, baina Le Biau Germek baino 
gehiago.

Baina, zalantzarik gabe, Essem’bioko instalazioen desberdintasunik 
handiena haziak atera eta garbitzeko makinetan ikusi genuen. 
Esan genezake Pascalek benetako makineria-museoa duela. 
Erabiltzen duen hazi kopuru izugarria ikusita uler daiteke hori, 
baina begien bistakoa da, halaber, Pascalek bereziki gogoko di-
tuela makinak.

Haren “jostailu” gehienak makina zaharrak dira, Europako hain-
bat lekutan bigarren edo hirugarren eskutik erositakoak. Guztien 
artetik atentzioa eman zigun kuia-haziak ateratzeko Austriako 
makina batek: Pascalek esan zigunez, kuia-pipiten ekoizpenean 
espezializaturiko eremu batetik dator.

Bestalde, harrituta utzi gintuen tomateen pulpa ateratzeko ma-
kina handi batek. Pascali galdetu genion ea zenbateko tomate 
bolumena behar zen halako makina bat erosi eta etekina atera 
ahal izateko, eta irribarre egin zuen. Esan zuen ez zekiela, baina 
lan handia egiten diela; izan ere, euren finkatik bakarrik, urte-
ro-urtero berrogei eta berrogeita hamar tona tomate artean 
ateratzen dira, zazpi edo zortzi barietate desberdinetakoak.

Ikusi berri genituen baliabide tekniko ikusgarriek txunditurik, 

agur esan genion Pascali. Bistan denez, Essem’bioko eredua ez 
da Biau Germekoa eta Graines del Païsekoa bezain “artesanala”, 
baina ez da ahaztu behar finka hartan bertan hazi propio asko 
ekoizten dela. Horrek, noski, interes berezia ematen dio espe-
rientzia honi.

Azkenik, uste dugu oso garrantzitsua dela Pascalek ekoizpen 
ekologiko profesionala haziz hornitzeko egiten duen apustua.

  Informazio gehiago: www.essembio.com
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Gure bidaiaren azken etaparen helmuga ez zen hazien arti-
sau-enpresa bat, baizik eta nekazaritzako bioaniztasuna 
kontserbatzeko Manresako proiektu interesgarri bat, 
Kataluniaren erdialdean kokatua.

Esporus proiektua 2002. urtean sortu zen, L’ERA (L’Espai de 
Recursos Agroecològics) elkartearen egitasmo gisa. Elkarte hori, 
zeinak 300 bazkidetik gora baititu, eredugarria da Katalunian, 
eta garai bateko elkartearen ondorengoa da. Nekazaritza-eskola 
hori ezaguna da, estatuan lehena izan zelako nekazaritza 
ekologikoaren titulazio ofiziala ematen, eta ibilbide luzea 
duelako ekoizpen ekologikoaren eta energia berriztagarrien es-
parruan. L’ERA elkarteak, Esporus proiektuaz arduratzeaz gain, 
hiru hilean behingo Agrocultura aldizkaria editatzen du (neka-
zaritza-ekoizpen ekologikoari buruzkoa da) eta kontuokin lo-

tutako beste egitasmo batzuk ere antolatzen ditu (jardunaldi 
teknikoak…).

Esporus 2002. urtean hasi zen lanean, erdialdeko Kataluniako 
barietate lokalak aztertzeko proiektu batekin. Hamabost urtetik 
gora lanean jardun ondoren, barazki eta zerealen 500 bat ba-
rietate lokal batu ditu. Esporusek germoplasma-banku bat 
dauka, Nekazaritza Ministerioak onartua, eta han kontser-
batzen eta karakterizatzen ditu barietate guztiak. Adibide bakar 
bat ematearren, Esporusen bankuak 76 tomate barietate dauzka.

Esporusen jarduera nagusia, prospekzio-kanpainak egiteaz gain, 
hazien bankua mantentzea da. Horretarako, bankuko haziak al-
dian-aldian freskatu behar dira Can Poc Oli finkako baratzeetan 
(nekazaritza-eskolak kudeatzen du). Kontuan hartuz gero arau-



22

diaren arabera hazi kopuru oso txikia gorde behar dela, baina 
landareak egoki ugaltzeko beharrezkoa dela haziak daramatza-
ten landare ugari haztea (endogamia-arazorik ez izateko), urtero 
hazien “soberakina” sortzen da ezinbestean. Soberakin hori in-
guruko ekoizleen artean banatzen da edo merkaturatu egiten da, 
Esporusek ere baduen hazi-biderkatzailearen baimenari esker. 
Ondo saltzen diren hazi jakin batzuekin, landare gehiago ereiten 
da, merkaturatzeko hazi bolumen handiagoa bildu ahal izateko. 

Xènia Torrasek, Esporusen arduradunak, Can Poc Oliko baratzee-
tan eta berotegian lan egiten du, eta han, urtero, 80 eta 90 
barietate lokal artean ugaltzen dira. Xèniak 2008an bat 
egin zuen proiektuarekin, eta, baratzea mantentzeaz gain (nekaza-
ritza -eskolako ikasleek laguntzen diote), bankua mantentzen du, 
hazien komertzializazioa koordinatzen du, erauzgailu eta garbi-
gailuak garbitzen ditu, prestakuntza-jardunaldiak eta -materialak 

egiten ditu eta, oro har, proiektua koordinatzen du. 

Sarri, zazpi-zortzi boluntarioko talde batek parte hartzen 
du jarduera guztietan, Xèniari laguntzeko; horrez gain, bolunta-
rio talde handiago bat ere badago, noizean behin parte hartzen 
duena. Boluntarioek egiten dituzten lanik garrantzitsuenetako 
bat haziak atera eta garbitzea da; horretarako, astero lan-saioak 
egiten dituzte. Xèniak deialdia bidaltzen du boluntarioen pos-
ta-zerrendara (50 bat helbide), eta labur-labur azaltzen du zer 
egin zuten aurreko egunean eta zer egingo duten hurrengoan. 
Deialdiotan, bide batez, bankuko barietateei buruzko informa-
zio zehatzak ematen ditu, edota ugaltzen ari diren kultiboetako 
hazien erauzketa eta garbiketari buruzko xehetasun teknikoak. 
Boluntarioek ez dute zertan abisatu joango diren ala ez; dena 
dela, 3 eta 5 lagun artean aritu ohi dira astero laguntzen, hasi 
uztail amaieratik eta urri erdialdera edo azaro hasierara arte.
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Seguru asko, urteko elkarlan-jardunaldirik garrantzitsuena “to-
matada handia” delako eguna da: hamabost bat lagun batu 
ohi dira, eta, denen artean, tomateak bildu eta haziak ateratzen 
dituzte. Xèniak une oro gainbegiratzen du prozesua, barietate 
desberdinetako haziak elkarrekin nahas ez daitezen. Jardunaldira 
joaten diren kideak kristalezko potez kargatuta iristen dira; izan 
ere, haziak atera eta garbitzeaz gain, tomateen pulparekin saltsa 
egiten dute, eta bertaratutako guztien artean banatu.

Esporus, zalantzarik gabe, estatuko esperientzia garrantzitsue-
netako bat da, eta ez soilik Kataluniako eta estatuko hazi-sa-
reen mugimenduan aktiboki parte hartzen duelako, baita eskual-
de horietan eragin handia daukalako ere. Dudarik gabe, eredu 
oso interesgarria da haiena, eta beste lurralde batzuetan ere 
berdin egin beharko litzateke. Hazierak asko du ikasteko 
proiektu honetatik.

associaciolera.org/projectes/esporus




