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Hazizaleak
Landutako bioaniztasuna, nekazaritza-kultura eta agroekologia interesa-
tzen zaien pertsonez osatutako elkartea da. Gure lan-esparru nagusia ba-
razkien tokiko aldaerak eta, moduren batean edo bestean, aldaera horie-
kin lotura duten gaiak dira.
Hazizaleak-en sorrerarekin, Cristina Enea Fundazioko Haziera hazi-ar-
txiboak antolatu dituen jardueretan, orain dela hiru urte baino gehiago 
elkar ezagutu genuenon arteko erlazioa formalizatu nahi izan dugu.
Hazizaleak, beraz, Hazieratik sortutako beste fruitu txiki bat da, haziak 
eta ezagutzak trukatzeko gunea da, hiriaren bihotzetik landa-eremura 
leihotxo bat ireki nahi duen gunea. Nekazaritza eta landa-eremuarekin 
lotura duenetik abiatuta orainari buruz hausnarketa egiteko ahalegina.
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Bioaniztasuna ekosistema batean bizi diren izaki bizidunen multzo moduan defi-
ni daiteke. Basoko tanto txiki batetik hasita biosferaren osotasuneraino. Aniztasuna 
aberastasun biologikoaren sinonimoa da; bizitzari berari eusten dion bilbea da. Ha-
laber, landutako bioaniztasuna, bere jarraikortasuna bermatzen duen inguru ekolo-
gikoa kaltetu gabe lurraldera egokitzen den nekazaritza-ekoizpenaren oinarria da.

Azkeneko milurtekoetan mundua populatu duten nekazari-kulturek oso ondo 
ulertu zuten hori eta, agian, horregatik ziren hain anitzak. Nekazaritza-aniztasuna 
eta kultura-aniztasuna oso lotuak daude eta nekazariei mundua elikatzea ahalbidetu 
diete.

Nekazaritzaren jatorritik, haziak, ondoko komunitate eta kulturen arteko harre-
man-bide izan dira. Eskutik eskura mugitu dira planeta osoan zehar eta iristen ziren 
lurraldeetako baldintzetara egokitu dira. Leku bakoitzeko ezaugarriak bere egiten 
zituen mezua edo lekukoa ziren. Nekazari-haziak ondare unibertsalaren tokiko 
adierazpena dira.

Hala ere, nekazari-jardueren modernizazioak nekazarien legatua mespretxatu du. 
Eraginkortasunaren eta etekin ekonomikoaren aginduak, aniztasuna, homogeneota-
sun-itsasoan itotzen du eta landa-eremua paisaia hondatu bihurtzen du, non neka-
zari-haziek lekurik ez duten. Eszenatoki berrian haziak, jada, ez dira lurra lantzen 
duten pertsonenak. Jada ez dira eskutik eskura pasatzen, baizik eta enpresa handien 
zerbitzura lan egiten dute teknikarien zaintzapean daude. 

Nekazari modernoei ukatu egin zaie beren haziekin harreman zuzena eta egune-
rokoa izatea. Beste batzuek erabakitzen dute zein hazi erein behar duten eta nola. 
Azken finean, zer jan behar dugun erabakitzen dutenak.

Hazien bitartez, gure urratsen historia irakur dezakegu. Herri nekazariek, beren 
lana eta ezagutzarekin, lurra habitatzen nola ikasi zuten. Haziak abisu-oihu dira 
industria-nekazaritza murgiltzen ari den irteerarik gabeko kalezuloaren aurrean. 
Baina haziak zubi ere badira, lana lantzeko, elikatzeko eta esperientzia partekatuare-
kin elkar aberasteko modu berriak irudikatzea ahalbidetzen digun zubia.
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Hazien pribatizazioa

Nekazaritza-jardueren modernizazioak erabat aldatu zituen herrialde garatuetako 
elikadura-sistemak eta landa-eremuetako gizarteak. Hamarkada gutxitan, baserrie-
tako nekazaritza nekazaritza-ustiapen berri batek ordezkatu zuen: nekazaritza-us-
tiapen oso mekanizatua, espezializatua eta merkatu gero eta globalizatuagoei lo-
tutakoak. Tokiko baliabideetan oinarritutako ekoizpen-logika bere arrakasta osoa 
(itxuraz) urrutitik datozen materia- eta energia-fluxuetan (ura, erregaiak, ongarriak, 
pestizidak, tresneria, etb.) oinarritzen duen ereduak ordezkatu zuen. Nekaritza-ere-
du berri hori ekoizpen-moduak “kanporatzeagatik” bereizten da, eta gero eta men-
pekotasun handiagoa eragiten du nekazarien artean; izan ere, ordura arte, tokiko 
ekosistemekin egindako “trukearen” bidez edo lanaren bitartez lortutako ondasun 
eta zerbitzuetako asko, handik aurrera merkatuan erosi beharko zirelako. Autono-
mia-galera hori alde askotan gertatu bada ere, haziekin gertatu dena da adibiderik 
argiena eta polemikoena. Nekazaritza sortu zenetik XVIII. mendera arte, haziak 
lursailean bertan ugaltzen ziren, bizilagunekin trukatzen ziren edo, kasu batzuetan, 
tokiko merkatuetan erosten ziren. Baserritarren komunitateen esku zegoen ekoiz-
pen-modu bat zen, eta hazien ugalketa nekazarien funtsezko betebeharretako bat 
zen. Hala ere, baserri-ekonomia merkantilizatuz eta espezializatuz joan ahala, hazien 
ugalketa agente espezializatuetan delegatuz joan zen pixkanaka: hazien enpresa edo 
“etxeetan”. Pribatizazio-prozesu bat hasi zen horrela, azkeneko hamarkadetan bi 
“eragileren” bultzadari esker azkartu egin den prozesua: hazien merkatuaren ebo-
luzioa eta jabetza intelektualaren eskubideak babesten dituen egitura juridikoa.

Hazien ekoizpena, munduko monopoliorantz

Hazien lehenengo enpresa Frantziako Vilmorin izan zen, 1743. urtean sortutakoa, 
baina XIX. mendetik aurrera hasi ziren zabaltzen negozio-mota horiek. Estatu es-
painiarrean, adibidez, Joan Nonell 1802an hasi zen haziak komertzializatzen; orduan 
eman zituen lehenengo urratsak Semillas Batlle enpresak. 1880. urtean, Katalunian, 
Ramón Fitók oraindik ere haren izena daraman hazi-enpresa sortu zuen, eta XX. 
mende erdialdera Ramiro Arnedok haren izena duen enpresa sortu zuen Calaho-
rran (Errioxa).  
Bigarren Mundu Gerraren ondoren nekazaritza-alorrak eraldaketa sakona jasan ba-
zuen ere, sargaien merkatuak eta ekoizpen-bideek nazio-mailari eutsi zioten lau-
rogeigarren hamarkadara arte. Haziei dagokienez, ordura arte, ekoizpena, aurrez 
adierazi diren moduko hazien “etxe” familiarren esku egon zen; hala ere, azkeneko 
hogeita hamar urteetan, sektoreak erabateko aldaketa jasan du. Integrazio horizontal 
eta bertikala gertatu da pixkanaka, eta horren ondorioz, askoz enpresa handiagoak 
sortu dira, multinazionalak, hazien ekoizpena beste produkzio-bide batzuen ekoiz-
penarekin, fitosanitarioak batik bat, osatzen dutenak. Syngenta, Bayer edo Monsan-
to dira adibiderik ezagunenak eta adierazgarrienak, orain gutxi “bioteknologikoa” 
deitu zaion sektorean. 
Testuinguru horretan, hazien familia-enpresa txikiek hiru eboluzio-lerro jarraitu 
dituzte: lehenik eta behin, hazien “etxe” asko desagertu egin dira, ezin izan dutelako 
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aurrera-jauzia bere egin, eta beste batzuk enpresa handiagoek xurgatu dituztelako. 
Bigarrenik, hainbat familia-enpresak beren merkatu nazionalak eta/edo erregio-
nalak sendotu dituzte. Semillas Clementek, adibidez, nolabaiteko presentzia dauka 
Iberiar penintsulako merkatuetan, Araban, Galizian eta Valentzian dituen egoitze-
kin. Semillas Batllek instalazioak ditu Lleida eta Toledo probintzietan, eta Ramiro 
Arnedok Calahorran, Sevillan, Almerian eta Murtzian. Azkenik, hainbat enpresak 
nazioartera zabaldu dute beren jarduera. Horixe da Semillas Fitóren kasua; gaur 
egun Jordanian, Turkian, Mexikon, Brasilen, Marokon, Portugalen, Txinan, Txilen 
eta Indian ditu egoitzak.
Gaur egungo hazi-enpresa gehienek belaunaldiz-belaunaldi transmititutako familia-
negozioetan dute jatorria. Hala ere, badira Limagrain munduko hazi-enpresa ga-
rrantzitsuenetakoaren moduko kasuak. Frantziako ekoizle-kooperatiba batek sortu 
zuen 1942an, eta hazien ekoizpenean espezializatu ziren. Denborarekin beste enpre-
sa batzuk erosi ditu (Vilmorin, besteak beste) eta hazi-ekoizle garrantzitsu bihurtu 
da, batik bat zereal, arto eta ekilorean. 

Seminis: familia-enpresetatik Monsantora.
Seminis 1994. urtean sortu zen hainbat hazi-enpresen integrazioari esker. Zaharrenak 
XIX. mendekoak ziren, eta beste asko Iraultza Berdearen garaikoak. Hainbat operazio 
komertzialen bitartez, Seminis-ek mundu osoko hazi-enpresak erosi edo xurgatu zi-
tuen, baina 2005ean, sektoreko hazi-enpresarik handienetakoa izan arren, Monsantok 
xurgatu zuen Seminis bera. Orduz geroztik Monsanto osatzen duten enpresetako bat 
da, baina taldearen barruan leku garrantzitsua izatea lortu du.

Enpresen integrazio-prozesua orain dela hamarkada gutxi pentsatzea ere zaila 
zen mailara iritsi da. 2015ean, zazpi enpresa-talde nagusiek (Monsanto, DuPont, 
Syngenta, Limagrain, Dow, KWS eta Bayer) kontrolatzen zuten munduko hazien 
merkatuaren %71. 2013an, hiru enpresen esku zegoen laborantza estentsiboko ha-
zien salmentaren %60, eta lau enpresaren esku baratzeko hazien merkatuaren %44.

Haziak eta agrokimikoak: bi sektore bateratu
Azkeneko hilabeteetan hainbat fusio gertatu dira. Fusio horiek are egoera kontzen-
tratuagoa margotzen dute, non hiru konglomeratu handik (Syngenta-ChemChina; 
DuPont-Dow eta agian Monsanto-Bayer) munduko hazien merkatuaren %44,5 
eta agrokimikoen merkatuaren %60,4 kontrola dezaketen. Operazio horiek argi 
islatzen dute azkeneko urteetan gertatu dena: hazien enpresen eta agrokimikoak 
ekoizten dituzten enpresen arteko fusioa. Izan ere, orain arte hazien merkatua men-
peratzen zuten sei enpresa handiak agrokimikoen fabrikatzaile garrantzitsuak ere 
badira. Nekazaritza-ekoizpenerako baliabide nagusienak biltzen dituzten enpresa-
konglomeratuak sortzeko joera dago. Zentzu horretan, hazien enpresek, baita mun-
duko handienek ere, nahiko salmenta-bolumen txikia mugitzen dute, agrokimikoen 
salmentarekin alderatuz gero. Adibidez, 2014ko datuen arabera, Monsanto zen 
munduko hazi-enpresarik handiena, ia 16.000 milioi dolarreko salmenta-bolume-
narekin; horietatik 10.749 milioi hazien salmenta-bolumenari zegozkion eta 5.115 
milioi agrokimikoen salmentari. Urte berean, DuPont-Dowk, 4.091 milioi dolar 
fakturatu zituen hazien salmentatik, baina 14.503 milioiko sarrera izan zuen agro-
kimikoen salmentatik. Guztira 18.594 milioi dolarreko salmenta-bolumena izan 
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Laborantza estentsiboan erabiltzen diren hazien %60 
hiru enpresen eskuetan, 2013

Monsanto 29%

DuPont (Pioneer) 21%

Syngenta 10%

Group Limagrain 5%

Dow 4%

Bayer CropScience 4%

KWS 4%

Besteak 23%

Landare-hazien merkatuaren %44 
lau enpresen menpean, 2013

Monsanto 14%

Limagrain (Vilmorin) 11%

Syngenta 10%

Bayer (Nunhems) 9%

Rijk Zwaan 6%

Takii 6%

Enza 4%

Sakata 4%

Bejo 4%

East-West Seed 3%

Besteak 29%

Syngentaren web-orrian iragartzen dute, beren katalogoan, munduan merkaturatzen diren 
tomate-aldaera guztien seiren bat sartzen dela.
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zuen, Monsantorena baino nabarmen altuagoa. Gauza bera esan daiteke Syngenta-
ChemChinari buruz ere. Hazien hirugarren ekoizlea da (3.155 milioi 2014an), bai-
na liderra agrokimikoen merkatuan, 14.602 milioi dolarreko salmentekin; guztira 
17.757 milioi hazi eta agrokimikoen artean (horiek ere Monsantoren salmentak 
baino altualgoak)1.

Monsantori agur?
“Kanibalismo” korporatiboaren igoaldi betean, 2015. urtean, Monsanto Syngenta 
bere lehiakide handia xurgatzen ahalegindu zen baina ez zuen lortu, eta talde sui-
tzarra ChemChinarekin elkartu zen azkenean, Monsanto desabantaila argian utziz. 
Testuinguru horretan, Monsantoren irabaziak jaisten ari dira eta 2016ko udaberrian 
Bayerrek Monsanto xurgatzeko bi saiakera egin ditu. Momentuz ez dira ados jarri 
transakzio-baldintzen inguruan, baina badirudi, lehenago edo beranduago, Monsanto 
xurgatu egingo duela. Ziur asko, Monsantok duen ospe txarraren ondorioz, xurga-
tuko duen enpresak Monsanto izena baztertuko du, azkeneko urteetan eredu agroin-
dustriala eta labore transgenikoak sinbolizatu dituen izena izan da-eta.

Datu horiek gogorarazten digute munduko hazien merkatua txikia dela agroki-
mikoen merkatuaren ondoan; agrokimikoen sektoreak askoz diru gehiago mugi-
tzen du eta enpresa kimikoek menperatzen dute. Enpresa horiek nekazaritzakoak 
ez beste jarduera batzuetatik ere lortzen dituzte diru-sarrerak eta haien ahalmen 
ekonomikoari esker nagusitzen ari dira hazien sektorean ere.

Integrazioaren gailurra
2015. urteaz geroztik, hazien eta agrokimikoen merkatuak aztoraturik daude. Syn-
genta eta ChemChinaren arteko fusioaren aurretik, Monsantok Syngenta xurgatze-
ko alferreko hiru saiakera egin zituen. Bestalde, munduko enpresa kimiko handiena, 
Basf alemaniarra, DuPont xurgatzen ahalegindu zen, baina azkenean, fusioa, DuPont 
eta Dow artean egin zen, Basf enpresa tronugabetu duen enpresa sortuz. 2016. urte 
hasieran, Bayerrek Monsanto xurgatzeko bi saiakera egin ditu, baina une honetan 
(2016ko ekaina), oraindik, ez da operazioa gauzatu.
Testuinguru nahasi horretan, hala ere, oraindik ez da nekazaritza-sargaien sektorea 
menperatu dezakeen beste enpresa erraldorik agertu. Agrokimikoenarekin aldera-
tuta hazien merkatua nahiko txikia bada ere, beste industria-sektore batzuk baino 
askoz txikiagoak dira biak. Sektore horiek, orain arte, ez dute fusio eta xurgatzeetan 
parte hartu, baina laster egin dezakete. Ondorengoak dira: ongarrien sektorea eta 
nekaritza-tresneriarena. 

Ongarrien sektorean –sektorerik handiena- kontzentrazio-maila asko baxuagoa da: 
3 enpresa nagusiek munduko merkatuaren %21 besterik ez dute kontrolatzen, eta 
hazien edo agrokimikoen 7 enpresa handiena baino salmenta-bolumen baxuagoa 
dute. Tresneriaren eta ekipamendu-ondasunen sektorea, aldiz, oso kontzentratuta 
dago eta mundu-mailan duen merkatua agrokimikoena baino bi aldiz handiagoa da. 
Sektore honetan, hiru enpresaren esku dago munduko salmenten %49: Deere, CNH 
eta AGCO. 2014an hiru enpresa horien salmentek agrokimikoen hiru enpresa han-
dienen (Syngenta, Bayer, Basf) salmentak bikoiztu zituzten, eta Deerek soilik gain-
ditu zuen hazien sei enpresa handienen salmenta-bolumena (29.100 milioi dolar).
Airean dira Deere eta Basfen artean izan litezkeen fusio edo akordioen inguruko 
1 ETCGroup, ChemChina eta Syngentaren arteko fusioa, 2016
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Sei enpresa haundienak: 
Hazien eta agrokimikoen salmentak salmenten guztizkoari egindako ekarpenak, 
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Plagiziden mundu mailako merkatuaren %75 
sei enpresen menpe

Syngenta 20%

Bayer CropScience 18%

BASF 13%

Dow AgroSciences 10%

Monsanto 6%

DuPont 6%

Besteak 25%

Hazien mundu mailako merkatuaren %71 
zazpi enpresen menpe

Monsanto 26%

DuPont (Pioneer) 21%

Syngenta 8%

Limagrain 5%

Dow AgroSciences 4%

KWS 4%

Bayer CropScience 3%

Besteak 29%



17

zurrumurruak, baina Deere eta hazien eta agrokimikoen erraldoien arteko akordio 
anitzak eta negozioak (Monsanto, DowDuPont, Bayer, Basf) errealitate dira. Oraindik 
goizegi da nekaritza-sargaien sektoreaz zein jabetuko den jakiteko, baina zalantzarik 
ez dago, datozen urteotan elkartze- eta integrazio-prozesu hau amaituko dela2.

Hobekuntza genetikoa pribatizazio-modu gisa

Eredu produktiboan eta elikadura-sisteman izandako aldaketek zuzenean eragin 
diete nekazaritza-aldaeren aukeraketa-irizpideei. Nekazarien ereduan, helburu 
nagusia, laboreak tokiko baldintza ekologikoetara egokitzea bada, sistema agroin-
dustrialean, hobekuntza genetikoko irizpideak, produktibitatearen hazkundean eta 
garraio, biltegiratze eta komertzializazioarekin lotutako aldeetan oinarritzen dira. 
Egia da aldaera modernoetako asko gaitz jakin batzuei aurre egiteko gai direla, baina 
garrantzitsua da gogoratzea gaitz horietako asko produkzio modernoaren teknikei 
lotuak daudela zuzenean (monolaborantza, negutegiak, etb.).
Edozein kasutan, hobekuntza begetalaren logikak eta prozesuak erabat aldatu dira 
mende batean.

XX. mende hasieran izandako hazien “etxeen” gorakadak Europa eta Ipar Ame-
rikako nekazariek hazien ekoizpena enpresa espezializatuen esku uzten ari zirela 
adierazten du. Enpresa horiek aldaera hobetuak eskaintzen zituzten, oraindik ere 
nahiko “artisau-lana” zen aldaera-hobekuntzari esker, baina lan horrek finkatu egin 
zuen joan zen mendean areagotzen jarraitu zuen prozesua; hau da, nekazariek ekoiz-
pen-zikloaren oinarrizko zereginetako bat uzten joan direla. Nekazaritza ekoizpe-
naren merkantilizazioa eta espezializazioa hazien ugalketan “externalizazioa” sustatu 
eta azkartu zuen joera izan zen.
Prozesu horretan garrantzitsua da nabarmentzea landare-materiala aukeratu eta 
hobetzeko modu berriak agertu direla eta hazien ekoizpena hazi horiek ondoren 
landatuko ziren lursailetatik urrunduz joan dela. Ziur asko, unerik garrantzitsue-

Haziak $39 mila milioi

Pestizidak $54 mila milioi

Nekazaritza-tresneria $116 mila milioi

Ongarriak $175 mila milioi

2 Informazio gehiago: ETCGroup, Campo Jurásico; Syngenta, DuPont, Monsanto: la guerra de los dinosaurios 
del agronegocio. 2015eko abendua.

Nekazaritza industrialari zuzendutako sargaiak
Sektore ezberdinen araberako merkatuaren neurria, 2013 (mila milioika dolar)
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netakoa, 1917an gertatu zen, Donald F. Jones Connecticut-eko Nekazaritza Es-
perimentaleko Estazioko teknikariak artoaren aldaera hibridoak lortzeko modu 
eraginkor eta ekonomikoki bideragarria garatu zuenean. Hibridoak lerro puruen 
arteko gurutzaketatik lortutako lehenengo belaunaldia dira (F1) (genetikoki oso 
aldaera homogeneoak), eta, aldi berean, lerro puru horiek, hainbat belaunalditan 
kontrolatutako polinizazioaren bitartez lortutakoak dira. Hibridorik gehienak labo-
reen errendimendu produktiboa handitzeko aukeratu dira, baina gaitz jakin batzuei 
aurre egiteko gaitasuna lortzea helburu duten hibridoak ere badira. 
Beste izen garrantzitsu bat Norman E. Borlaug da, “Iraultza Berdearen aita” izan 
zena. 1960. hamarkadaren hasieran, “errendimendu altuko” gari nanoaren aldaerak 
garatu zituen Sonoran (Mexiko); aldaera horiek aldaera zaharrak ordezkatu zituzten 
eta munduan hain garrantzitsua den labore horren mekanizazio orokortua ahalbi-
detu zuten.
Hirurogeigarren hamarkadan iritsi ziren estatu espainiarrera barazkien lehenengo 
F1 hibridoak ere. Europako lehen tomate hibridoa Bruinsma enpresak sortu zuen 
1946an, baina Espainiako lehenengo hibridoa 1963an aukeratu eta komertzializatu 
zuen Ramiro Arnedok. Pepino-aldaera bat zen eta, orduz geroztik, hazien katalo-
goetan hibridoen presentzia handituz joan da.
Hibridoek funtsezko ezaugarri bat dute nekazaritza-lursailen autonomiari dagokio-
nez: haien ondorengotza ez da egonkorra eta ez da lehen belaunaldia (F1) bezain 
produktiboa. Horrek esan nahi du, nekazariarentzat, hibridoek sortzen dituzten ha-
ziak ugaltzeak ez duela zentzurik. Hau da, F1 hibridoak erabiltzeak esan nahi du ha-
zia beti erosi beharko zaiola hazi hori sortu duen “etxeari”. Aldaera hobetuekin eta 
ekoizpen-ereduaren eraldaketarekin, haziak urtero erosteko joera nabarmen hedatu 
zen, baina hibridoek nahitaez bete beharreko agindu teknikoa ekarri zuten. Horrela, 
haziaren izaerak berak, bideraezina egiten zuen (edo bat ere gomendagarria) haren 
ugalketa.
Une honetan, aldaera hibridoek, presentzia handia dute hazien katalogo ofizialetan, 
batik bat espezie kruzifero batzuk (azak), kukurbitazeoak (kalabazina, pepinoa, me-
loia), solanazeoak (tomateak, piperra, berenjena) edo espinakak eta azenarioak. La-
borantza ekologikorako espezifikoki erregistratutako aldaeren kasuan ere, hibridoen 
presentzia oso nabarmena da:

Azkeneko urteetan eztabaida handia sortu da genetikoki aldatutako aldaeren in-
guruan (transgenikoak). Nekazaritza-transgenikoaren hedapenaren ondorio sozial 
eta ekologikoetan pentsatzerakoan hainbat alde baloratu behar dira, baina egia da, 
nekazarien autonomiari dagokienean, F1 hibridoek urrats garrantzitsua izan zirela 
desjabetze-prozesuan. Prozesu hori “terminator genea” izenekoa txertatzen duten 
labore transgenikoekin amaitu zen: haziak antzutzen dituen aldaketa da eta, hedatuz 
gero, hazien enpresei emango lieke hazien ugalketarako esklusibotasuna.

Hazien araudia: pribatizazioa legeztatuz

Hazien ugalketa nekazari-komunitateen eskuetatik kanpo gelditu eta hazien merka-
tuak internazionalizatu ahala, herrialde garatuetan zenbait arau juridiko sortuz joan 
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ziren hazien merkaturatzea arautzeko. Hazien ekoizpen eta merkaturatzearen ingu-
ruko araudia hiru esparru nagusirekin dago lotuta: nekazariarentzat bermeak, landa-
reen osasuna eta obtentoreen jabetza intelektualaren eskubideak.

Nekazaritza-ekoizpenaren eta hazi-ugalketaren arteko bereizketa: erregistro ofizialak
Lehenengo bi alderdiei dagokienez, araudiaren helburu dira hazien kalitatea ber-
matzea (ernetze-portzentajea, barietateen ezaugarrietara egokitzea, etb.) eta gaitzak 
hazien bitartez zabaltzea ekiditea. Horretarako, aldaera komertzialak erregistratzeko 
hainbat sistema daude, eta hazien edo plantulen bitartez (“pasaporte fitosanitarioa”) 
gaixotasunak transmititu ditzaketen landareen osasuna zaintzeko kontrolak egiten 
dira. Europako herrialdeek beren hazien lege eta erregistro propioak badituzte ere, 
gaur egun, Europar Batasunaren eremuan, guztiak daude erkidegoko legediaren eta 
Nekazaritza eta Baratzeko Aldaera eta Espezieen Katalogo Komunaren barruan. 
Horrela, Europako hazien edozein enpresak ugal ditzake katalogo horretan ager-
tzen direnak, eta ekoizleek EBko beste herrialde batzuetan erresgitratutako haziak 
erabil ditzakete.
Indarrean dagoen hazien araudiak funtsezko urratsa xedatzen du nekaritza-ekoizpe-
naren eta hazi-ugalketaren arteko bereizketan, haziak legalki ekoiztu nahi duen edo-
zein pertsona edo enpresa hazien biderkatzaile ofizial moduan erregistratu beharko 
delako. Halaber, aldaerak hobetzeko lana egitea nahi duen edozein enpresa aldaera 
horren obtentore moduan erregistratu beharko da.

Hazi propioak erabiltzeko eskubidearen alde
Europako zerealista gehienek gordetzen dute beren uztaren zati bat hazi moduan, hu-
rrengo kanpainan erabiltzeko. Zerealistek ugaldutako hazien portzentajea %50ekoa 
da Frantzian, %70ekoa Espainian eta %90ekoa Polonian.
Uztak garbitzen dituzten enpresak ere badaude, eta enpresa horiek, hazia, ereintza-
rako baldintza onetan uzten dute. Enpresa horietako askok “etxez etxeko” zerbitzua 
eskaintzen dute, eta erraztu egiten dute nekazariek beren hazi propioak erabili ahal 
izatea.
1980. hamarkada amaieran, Frantziako hazien enpresa nagusiek jardute hori debe-
katzen saiatu ziren, baina nekazaritza-sektorearen eta Coordination Nationale pour la 
Défense des Semences Fermières elkartean bildutako hazien garbiketa-enpresen mobili-
zazioek geldiarazi zuten saiakera hura. 1994an Europako Erkidegoak nekazariek edo 
zerbitzu horren hornitzaileek haziak garbitzeko eskubidea dutela aitortu zuen, gero, 
hazi horiek birlandatzeko.

Iturria: Guy Kastler, La legislación de semillas en Europa deja fuera a los agricultores, Biodiversidad 
aldizkaria 46. zkia., 2005.

Gaztelako zerealistei jazarpena
2016ko uztailean Gaztela eta Leongo Nekazarien Batasuna sindikatuak, babestutako 
zerealen aldaerei jarritako royaltien ondorioz lurralde hartako zerealistak jasaten ari 
diren jazarpena salatu zuen. SEPRONAk (Guardia Zibila) nekazariei egiten dien 
jazarpen sistematikoa salatzen dute, eta beren hazi propioak berrereiteko eskubidea 
aldarrikatzen dute.
Sindikatuko ordezkari batek horrela azaldu zuen: “babestutako aldaera bat erosten 
dugunean ordaindu behar izateak ez dauka zentzurik, ez eta berriz erabiltzeagatik 
urtez urte ordaintzen jarraitu behar izateak ere. Musikako CD bat erosi eta entzun 
nahi dugun bakoitzean berriz ere ordaindu behar izatea moduan da”.3

3 http://www.agroinformacion.com/denuncian-una-persecucion-los-agricultores-los-royalties/
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Aldaera hibridoak nekazaritza ekologikoan

Espeziea

Azaburua

Azalorea

Azenarioa

Berenjena

Espinaka

Kalabazina

Meloia

Mihilua

Milango aza

Pepinoa

Piperra

Tomatea

Laborantza 
ekologikorako aldaerak

12

10

18

11

16

16

21

2

8

32

37

63

F1 aldaera hibridoak 
laborantza 

ekologikorako

8

9

11

6

13

10

15

2

5

22

19

48

Iturria: Portagrano, vademecum de semillas hortícolas, XIV edizioa, 2013-2014.
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Gaur egun ezin da Europako katalogoan erregistratuta ez dagoen hazirik komer-
tzializatu, eta egoeraren eta aldaera baten obtentoreak dituen interesen arabera zein 
erregistrotan erregistratu nahi duen aukeratu ahal izango du (1. irudia):

Ikusi den bezala, nekaritza-ekoizpen ekologikorako aldaera espezifikoak daude. 
Zerrenda hau ez da erregistro-mota batekin nahastu behar, ekoizpen ekologikoan 
erabili behar diren aldaera-multzoa besterik ez da-eta (baldin eta eremu batean es-
kuragarri badaude). Aldaera ekologiko horiek komertzialak, babestuak edo kontser-
baziokoak izan daitezke, eta kasu askotan, aldaera bera eskuragarri egon daiteke 
ekologiko eta ohiko moduan.
Aldaeren erregistroaren izaerak funtsezko arazoa planteatzen du landutako bioa-
niztasunaren mantenimenduari lotuta, aldaera bat erregistroan erregistratu ahal iza-
teko aldaera desberdina, homogeneoa eta egonkorra dela teknikoki frogatu beharko 
delako. Hiru alderdi horik definizioz baterazinak dira tokiko ohiko aldaerekin, ho-
riek ez direlako berriak, banakoen artean heterogeneotasun altua dutelako eta por-
taera aldakorra dutelako hazkuntza-ziklo ezberdinetan. Hain zuzen ere, ezaugarri 
moldagarri horiek azaltzen dute tokiko aldaeren interesa ekoizpen ekologikorako. 
Eta puntu honetan, tokiko aldaeren kontserbazioarekin lotutako galderarik ezta-
baidagarrienetakoarekin egiten dugu topo: estrategikoa al da horiek erregistratzea 
haien pribatizazioa ekiditeko? Logikoa dirudi horrela dela pentsatzea, baina kontuan 
izan behar dugu erregistroak ez duela aldaera barneko aldagarritasunik aitortzen, 
eta horrek esan nahi du tokiko aldaera bat erregistratzerakoan erregistro horretatik 
“kanpo” gelditzen direla aldaera horren karaktere eta populazio asko; hau da, al-
daeraren “aberastasun” genetikoaren zati handi bat erregistrotik kanpo gelditzen da. 
Adibidez, Zallako tipula gorria Bizkaiko tokiko aldaera bat da, eta 1985ean aldae-
ra komertzial moduan erregistratu zuen Kataluniako Rocalba enpresak. Erregistro 
horri esker komertzializatu daiteke legez; hala ere, arazoa da, ez dela Zallako tipula 
gorri bakarra existitzen, baizik eta aldaera horren mota asko daude, genetikoki he-
terogeneoak. Horrela, Zallako tipula gorria erregistratzerakoan, gainontzeko guztiak 
legez komertzializatzeko baliogabeturik geldituko lirateke

Linda patata salbatu
Hazi-enpresen katalogoak etengabe berrizten dira. Horrek mintegizain askori haserrea 
eragiten die, merkatuan harrera ona duten aldaera asko ere ordezkatzen dituztelako.
2004an Europlant Alemaniako hazi-enpresak bere produkturik ospetsuena merkatu-
tik kentzea erabaki zuen: Linda patata. Erabaki horren arrazoiak ez zuen zerikusirik 
salmenten jaitsiera edo arazo teknikoren batekin. Alemaniako ekoizleei asko gustatzen 
zitzaien patata hura merkatutik kentzeko arrazoia obtentore-eskubideengatik (babes-
tutako aldaerak) tasak kobratzeko 30 urteko epea  gainditu zutela izan zen. 2004. ur-
tetik aurrera, Europlant-ek ez zuen jada kobratuko Linda patataren hazien prezioaren 
%10 eta %15 artean, hura babesteagatik, eta beraz, patata erregistrotik erretiratu zuen. 
Alemaniako nekazarientzat arazoa zen Linda erregistroan ez bazegoen, legalki landatu 
eta komertzializatu ezingo litzatekeen aldaera izatera pasatzen zela.
Sentsibilizazio-kanpaina indartsu bat egin eta gero, azkenik, Linda patata “salbatu” ahal 
izan zen, Ingalaterrako hazi-enpresa batek erregistratu zuelako, eta gaur egun eskura-
garri dago Europar Batasuneko edozein herrialderentzat.

Printzipioz, hazien araudiak nekazarien eskubideak defendatzeko sortu dira –hazi-
kontsumitzaile diren neurrian-, baina merkatuan komertzializatzen diren aldaeren 
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erregistroa exijitzerakoan araudi horiek aplikatzeak berekin dakar tokiko aldaeren 
bazterketa eta ilegalizazioa. Gai hau bereziki kezkagarria da Afrika, Latinoamerika 
edo Asia bezalako testuinguruetan, non tokiko aldaerek erabilitako hazi guztien 
%70-90 artean osatzen duten.
Ohikoa den moduan, legeen edukiak ez du inondik inora islatzen ustez arautzen 
duten errealitatea. Espainiako hazien legeari dagokionez (30/2006 Legea) formalki 
aitortzen da haziak eta beren lursailetan kontserbatutako mintegietako landareak 
kontserbatu, erabili eta komertzializatzeko nekazariek duten eskubidea. Hala ere, 
eskubide horiek praktikan jarriko duen arauzko mekanismorik ez du xedatzen4.
Azkenik, kontuan hartzeko beste bi gai daude: erregistratutako aldaerak eredu 
agroindustrialerako aukeratzen dira, hau da, ongarri kimiko, azpiegitura, urezta-
tze-sistema eta fitosanitarioen oso menpeko diren ekoizpenari egokitutakoak dira. 
Bestalde, indarrean dagoen legediak oso modu zabalean interpretatzen du “komer-
tzializazio” kontzeptua, sarri aipatzen dituelako trukea eta donazioak. Gai semantiko 
soila izatetik urruti, anbiguotasun horren ondorioz hazien trukea edo donazioa, 
batzuetan, babestutako aldaera baten legez kanpoko komertzializaziotzat jo daiteke.

Jabetza intelektualaren eskubideak: babestutako aldaerak eta bizitzaren gaineko patenteak
“Jabetza intelektualaren eskubiderik gabe, ez litzateke ez berrikuntzarik ez sor-
menik egongo”. Horixe da eskubide horiek defendatzeko argudio nagusia, zeinak, 
salbuespenik gabe, kapital handiei soilik egiten dieten mesede. Hazien kasuan, gai-
nera, jabetza intelektualaren eskubideak nekazaritza-sektorea eta hazien enpresen 
arteko beste desparekotasun-iturri bat bilakatzen dira. Gaingiroki, landutako bioa-
niztasunaren esparruarekin lotutako jabetza intelektualaren bi modu daude: Obten-
torearen Eskubideak eta patenteak.
Obtentorearen Eskubideak “babestutako” aldaerei lotuta daude eta Landare Lorpe-
nen Babeserako Nazioarteko Batasunak (UPOV) sustatu eta arautzen ditu. Egoitza 
Suitzan duen gobernuarteko erakunde hori 1961ean sortu zen, Parisen eztabai-
datu eta berretsitako Landare Lorpenen Babeserako Nazioarteko Hitzarmenaren 
eremuan. Erakundearen web-orrian irakur daitekeen moduan, UPOVen misioa 
landare-aldaerak babesteko sistema eraginkorra eskaintzea eta sustatzea da, gizar-
tearen mesederako izango diren landare-aldaera berriak garatze aldera”. Adieraz-
garria da UPOVek bere jarduera “gizartearen mesederako” zerbitzu gisa aurkeztea, 
nekazaritza-erakundeek, talde ekologistek eta landutako bioaniztasunaren aldeko 
mugimenduak behin eta berriz salatu dutelako UPOVek inposatutako araudiak in-
dartu egiten duela hazien konpainia handien hegemonia, baztertu egiten dituela 
tokiko aldaerak eta, beraz, nekazaritza-sektorearen eta nekazari-herrien diskrimina-
zioa areagotu egiten duela. UPOVren kontrako kritikak areagotu egin ziren 1991n 
hitzarmenari egin zitzaion berrikuspenean, nekazariei babestutako aldaeren haziak 
gordetzeko eskubideak ezabatu eta aldaera berriak aukeratzeko beste hobetzaile ge-
netiko batzuek egin zezaketen erabilera murriztu egiten zuelako. Egia da salbuespen 
batzuk ezartzen zituela nekazariek beren uztako hazi babestua gorde ahal izateko, 
baina beti ere obtentoreari ordaintzearen truke.
UPOVren historia oso lotuta dago Munduko Merkataritza Antolakundeari (MMA), 
1994an erakundea sortzeko izandako negoziazioetan (GATTen Ronda Uruguay) 
MMA berriko kide izan nahi zuten herrialdeak UPOVen sartu beharko zirela era-

4 Resembrando e Intercambiando Hazien Sarea, Cultivando Biodiversidad Agrícola: conocimiento y práctica en 
Europa, 2015.
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baki zelako. Horrela, urte gutxitan, UPOV 1991n Hitzarmenaren erreforma berretsi 
zuten 20 kidetatik 70 herrialde baino gehiago izatera pasatu zen.

Mandarina Nadorcott: eztabaida samina
2006an, Les domaines agricoles errege-familiari lotutako enpresa marokoarrak, Nador-
cott mandarinaren erregistro babestua lortu zuen, eta ustiapen-eskubideak Carpa 
Doradari saldu zizkion. Talde horrek Valentziako zitrikoen sektoreko hiru enpresa 
nagusi eta enpresa marokoar bat hartzen ditu barne.
Une hartan hasi zen hamarkada bat luzatu den gatazka legala. Nadorcott mandarina-
ren babesa formalizatzen hasi baino urte batzuk lehenago mandarina hura oso ondo 
ordaintzen zelako zurrumurrua zabaldu zen. Ez zen bereziki zaporetsua baina oso 
erraz zuritzen zen, kolore ona zuen, isolatuz gero ez zuen hazirik sortzen eta, batez 
ere, merkatuan mandarinarik gelditzen ez zirenean zuen ekoizpen-unerik hoberena. 
Jatorrizko prezioa gainontzeko aldaerena baino 2-4 aldiz altuagoa zen, eta horren 
ondorioz, ekoizle asko beren zuhaitzak aldaera horrekin txertatzen hasi ziren. Bizi-
lagunen artean txertoak trukatzea oso aspaldiko ohitura da Valentzian, baina arazoa 
zen aldaera babestua zela.
Nadorcott-en ekoizpena kontrolatzeko saiakeran, Carpa Doradak Geslive-ren zerbi-
tzuak kontratatu zituen; landareen gaineko jabetza intelektualaren eskubideak kontro-
latzera dedikatzen den enpresa horrek beren sailetan Nadorcott sartu zuten ekoizleei 
“royaltiak” eskatzeko tramite legalei ekin zien. 
Beren zuhaitzak erregularizatu nahi izan zuten ekoizleek zuhaitz bakoitzeko kuota 
bat ordaindu behar izan zuten. Hasiera batean, tasa, 7 eurokoa zen zuhaitz bakoitze-
ko, baina erregistratutako zuhaitz-kopuruak gora egin eta baimendutako gehienezko 
kupora iritsi ahala (2,2 milioi zuhaitz), tasen prezioa handituz joan zen. Behin bai-
mendutako lizentzia-kopurura iritsita, lizentzien bigarren mailako merkatu bat sortu 
zen, eta prezioak biderkatu egin ziren, zuhaitz bakoitzeko 50-60 eurora iritsi arte. 
Operazio honen jabetza intelektualaren eskubideek babesa duen enpresari 15 milioi 
euro baino gehiagoko sarrera eman diotela kalkulatzen da.
Beren zuhaitzak erregularizatu ez dituzten nekazariek epaiketei eta 10.000 eurotik 
gorako isunei egin behar izan diete aurre, eta legalizatu gabeko Nadorcott mandarina 
guztiak kentzera behartu dituzte.

Informazio gehiago:
http://economia.elpais.com/economia/2013/03/01/actualidad/1362169193_684159.html
http://www.chil.org/blogs/agrios-debates/606/by-tag/geslive

Obtentoreen eskubideekin batera, landareekin lotutako jabetza intelektualaren es-
kubideak babesteko beste sistema nagusia patenteena da. Lehendabiziko patente-
sistema 1474. urtean sortu zen Veneziako Errepublikan. Industria-esparrura muga-
tzen zen araudia eta tresna teknologikoen salmenta eta inportazioa arautzen zituen. 
Hainbat mendetan, patenteak, esparru horretara mugatu ziren, baina XIX. mende 
amaieran patenteak izaki bizidunetara pasatu ziren. 1873an Louis Pasteur-ek “gaitz-
germenik gabeko legamia manufakturarako artikulu gisa” patentea lortu zuen. Erre-
ferente historiko hori oso garrantzitsua izan arren, izaki bizidunen patenteen erabi-
lera mende bat geroago hasi zen garatzen. Prozesu honi ekin zion patentea Ananda 
Mohan Chakrabarty irakasleak lortu zuen 1980an. General Electric konpainia 
iparramerikarrarentzat egin zituen lanetan Pseudomonas generoaren bakterio bat 
genetikoki aldatu zuen. Bakterio horrek petrolio-isurketekin kutsatutako uretan 
petrolio gordin hondakinak metabolizatzen zituen. Epaitegietan urteetako auzien 
ondoren, azkenik, Estatu Batuetako Gorte Gorenak “gizakiak ukitutako eguzkipean 
dagoen edozer gauza”5 patentatu zitekeela ebatzi zuen.

5 Enrique Iáñez Pareja, Patentes y biotecnología, 2000.
file:///home/marc/Escriptori/Telecoria%2002/patentes/Patentes%20y%2biotecnolog%C3%ADa:%20
parte%201.htm
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Orduz geroztik, hainbat bizitza-forma (mikroorganismoak, landareak, animaliak) 
edo izaki bizidunetan dauden substantzia organiko (zelulak, geneak, etb.) paten-
tatu dira. Izaki edo elementu bizidunen gaineko patenteek eztabaida handia eragi-
ten dute, ikuspuntu etikotik zein filosofikotik, edo gai ekonomiko eta juridikoen 
inguruan. Azken gai horri dagokionez, bizitzaren gaineko patenteei egiten zaien 
kritiketako bat da, kasu askotan, asmakizunak babestu beharrean aurkikuntza soilak 
babesten dituztela. John Moore-n kasua izan zen polemika argitara eman zuen lehe-
nengoetakoa. David Golde Kalifornia-Los Angeleseko Hematologia eta Onkologia 
Saileko buruak Moore-i leuzemiatik bizirik ateratzeko moztu behar izan zioten be-
sotik ateratako zelula-lerro bat patentatu zuen. Pazienteak ezer jakin gabe, Golde-k 
besoko zelula anomaloak isolatu eta ugaldu zituen, eta zelula horien gaineko paten-
tea lortu zuen. Patente hori Sandoz (gaur egun Syngenta) Suitzako multinazionalari 
saldu zion 12 milioi euro baino gehiagoren truke. Auzitan zazpi urte eman ondoren, 
auzitegiek ebatzi zuten John Moore-k ez zuela zelula haien gaineko inolako es-
kubiderik6. Antzeko kasua izan zen Myriad Pharmaceuticals-ena. 1996an paziente 
estatubatuar baten ehun gaixoetan aurkitu zituen bi gene patentatu zituen. Bi gene 
horiek bularreko edo obarioko minbizia harrapatzeko suszeptibilitatearekin lotuta 
daude, eta John Moore-rekin gertatu zen bezala, ehun anomaloak hartu zizkioten 
pazienteak ez zuen inoiz jaso Myriad Pharmaceuticals-en patenteen onurarik. 
Landare-aldaeren patenteen kasuan, “sormenaren” inguruko eztabaidak ere pisua 
dauka. Edozein landare-aldaera “berri” lehendik zeuden aldaeren arteko gurutzake-
tatik (askotan ohiko tokiko aldaerak) lortu dela kontuan hartzen badugu, ez dago 
argi birkonbinazio eta hobekuntza genetikoko prozesu hau sormeneko prozesu gar-
bi gisa defenda daitekeenik7. 
Obtentorearen eskubideek babestutako aldaeren eta patenteen arteko desberdin-
tasun nagusia da, kasu honetan, patentea duen enpresak daukala aldaera hori nork 
erabil dezakeen erabakitzeko eskubidea. Babestutako aldaeren kasuan, hazien edo-
zein biderkatzaile ofizialek erabil ditzake, baldin eta obtentoreari eskubide hori 
lortzeagatik ordaintzen badio. Patenteei dagokienez, patente hori duen enpresak 
erabaki dezake zeintzuk diren patentatutako aldaera erabiltzen duten biderkatzai-
leak (eta nekazariak). Horrez gainera, beste baldintza batzuk ere jar diezaizkie en-
presa biderkatzaileei zein nekazariei. Beraz, babestutako aldaera baten kasuan, hazien 
edozein biderkatzaile ofizialek erabil dezake aldaera (aurrez ordainduta), eta jaki-
na, edozein nekazarik landa dezake. Hala ere, patenteekin, patentea duen enpresak 
erabaki dezake zein enpresak biderkatuko dituen hazi horiek, eta zein ekoizlek 
erabiliko dituen beren sailetan. Patenteak, beraz, urrats nabarmena dira hazien pri-
batizazio-prozesuan, ia erabateko boterea ematen diotelako patentea duenari. Orain 
arte, landare-patenteak, ia esklusiboki egon izan dira genetikoki aldatutako laboreen 
esparruan (transgenikoak), baina azkeneko urteetan ohiko hobekuntza genetikotik 
lortutako aldaeretara zabaltzen ari dira. 
Azkeneko urteetan aldaera anitzei eragiten dieten hobekuntzako karaktere edo 
tekniken gaineko patenteak ematen hasi dira. Horren adibide argia da Europako 
Patenteen Bulegoak, 2015ean, Syngentari eman zion patentea, “flabonol-kopuru 
altuko tomate” batentzat. Patente horri esker, Suitzako enpresa horrek edozein ne-
kazari eta biderkatzaileri debekatu ahalko zion flabonol-kopuru altuko edozein 
tomate landatzea (ustez osasunarentzat mesedegarria). Horrela, Syngentak auke-

6 Manuel Bustos, Soy John Moore, patente 4.438.032, El País egunkaria, 1997ko maiatzak 31.
7 Juan José Soriano, Tomates con marca registrada, revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas 
aldizkaria, 17. zkia., 2014.
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ratutako tomateaz gain, flabonol-kopuru altuko tomate guztiak babestuko lituzke 
patenteak. Bestalde, garrantzitsua da azpimarratzea, Syngentak garatutako tomatea 
Latinamerikako aldaeren (tradizionalak)  eta Europako hainbat aldaera modernoren 
(agroindustrialak) arteko gurutzaketatik lortu dela; hau da, ohiko hobekuntzaren bi-
tartez. 2012an Europako Parlamentuak onartu zuen ebazpenaren bitartez Patenteen 
Europako Bulegoari ohiko hobekuntza genetikoaren bitartez lortutako landareei 
patenterik ez ematea eskatu zitzaion; hala ere, Bulegoak, era horretako 180 patente 
baino gehiago eman ditu8.

Hazien patenteen kontrako Europako kanpaina: No Patents on Seeds
300 erakunde baino gehiagok osatzen duten sare honek landare eta animalien pa-
tenteek eragindako arazoak kontrolatu eta horien inguruan sentsibilizatzeko egiten 
du lan.
2013ko komunikatuan ondorengoa adierazten zuten:

. Patenteek ondorio negatiboak eragin dizkiote berrikuntzari, nekazari, abeltzain eta 
mintegizainek ezin dutelako libreki erabili landu edo hazteko patentatutako landare, 
animalia edo material genetikorik.
. Hazi-merkatuaren kontzentrazio izugarriaren eragile dira, konpetentzia suntsitzen 
dute eta enpresa txiki eta ertainak merkatutik kanporatzen dituzte.
. Patenteek hazien prezioen hazkundea eragiten dute.
. Egungo lege-esparruak ez du patentagarritasunaren mugen inguruko debeku argi 
eta eraginkorrik. Horrela, landare eta animalien patenteen inguruan dauden debe-
kuak erraz ekidin daitezke, Patenteen Europako Bulegoak (PEB) hartutako erabaki 
askok erakusten duten moduan, eta, adibidez, sekuentzia genetikoen eta laboran-
tza- eta hazkuntza-prozesuen patenteak erraz zabal daitezke landare eta animalien 
aldaeretara. 

Informazio gehiago: http://no-patents-on-seeds.org

Merkataritza- eta inbertsio-akordioak
Jabetza intelektualaren eskubideak nazioarteko merkataritza-akordiorik gehienetan 
agertzen diren gaietako bat dira. Hain zuzen ere, Munduko Merkataritza Erakun-
deak berak (MME) hartzen du barne gai honi buruzko akordio espezifiko bat, MI-
JEA deiturikoa (Merkataritzarekin lotutako jabetza intelektualaren eskubideen in-
guruko akordioa9). Akordio horren bitartez, MMEko kide diren herrialde guztiek 
eskaini behar dute babesen bat landare-lorpenentzat, baldin eta merkataritza-zi-
gorrik jaso nahi ez badute, eta aipatu den bezala, herrialde askok aukeratu duten 
formula UPOVen sartzea izan da. 
Era berean, herrialde garatuen eta Hego Globaleko herrialdeen arteko aldebiko 
akordio askok hartzen dute barne izaki bizidunen gaineko jabetza intelektualaren 
eskubideen inguruko arauak ezartzeko exijentzia. Akordio horien ondorioz, ohiko 
tokiko aldaera batetik aukeratutako aldaeraren bat babestu edo patentatzen duten 
enpresek, aldaera horietatik onura ekonomikoak jasotzeaz gain, patenteen kasuan 
beren tokiko aldaerak komertzializatzen dituzten nekazariak demandatu ditzakete.

Hazien gaineko jabetza intelektualaren eskubideek ez dute aintzat hartzen milaka 
urtetan nekazariek egindako aukeraketa eta hobekuntza genetikoa. Tokiko aldaerak 
zeregin kolektibo eta anonimo horren emaitza dira, eta hazi-enpresek garatutako 
aldaera guztiak datoz nekazarien tokiko aldaeretatik. Horregatik, babestutako aldae-

8 Informazio gehiago: http://www.redsemillas.info/?p=4046
9 Agian ezagunagoa da ingelesezko siglengatik: TRIPS.
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10 Vandana Shiva, Biopiratería; el saqueo de la naturaleza y del conocimiento, Icaria, 2001.

rek eta patenteek, nekazariei dagokien onura komertzialak ukatzeaz gainera, beren 
aldaera propioak ugaltzen jarraitzea ere galarazi diezaiekete.
Prozesu global honi “komunal intelektualen itxitura” deitu izan zaio (enclouser of the 
intelectual commons).

Biopiratería: komunal intelektualei erasoa

Munduko bioaniztasunaren %80 baino gehiago (basatia eta landutakoa) Hego 
Globaleko herrialdeetan dago; hau da, nazioarteko orden geopolitikoan kokapen 
menperatzailerik betetzen ez duten lurraldeetan. Horrek azaltzen du herrialde ga-
ratuetako enpresa eta erakunde zientifikoek gune tropikaletan egiten diharduten 
aberastasun biologikoaren (genetikoa) apropiazio- eta pribatizazio-prozesua. Ka-
surik gehienetan, tokiko biztanleriak ez du beren lurraldeetan “prospektatutako” 
forma bizidunek sortzen duten onurarik jasotzen, eta inpotentziaz begiratzen dute 
menperatze kolonialaren forma berri hori. Jardute neokolonial honi biopirateria 
deitzen zaio eta, bi hitzetan, horrela definitu daiteke: medikuntza-, industria- eta ne-
kazaritza-aplikazioetarako erabilgarria izan daitekeen informazio genetikoa lortzea; 
gero, informazio hori, pribatizatu eta monopolizatu egiten da patenteen bitartez; 
onurak patenteak dituzten enpresek soilik lortzen dituzte, ez dituzte aintzat hartzen 
substantzia edo izaki bizidun haiek mendeetan zehar erabili izan dituzten indigena 
eta nekazarien ezagutzak, eta, jakina, ez dituzte komunitate horiek saritzen.
Biopirateriak aurpegi ezberdinak ditu. Alde batetik, enpresa batzuek akordioak egi-
ten dituzte Hegoaldeko herrialdeekin, hango baliabide genetikoez legalki jabetze-
ko. Kasurik ezagunenetakoa Merck farmazeutika iparramerikarra eta Costa Ricako 
gobernuarena da. Merck-ek milioi bat dolar ordaindu zion Costa Ricako Aniztasun 
Biologikoaren Institutuari (institutu erdi-publikoa), hango natura-erreserbako abe-
rastasun biologikoa (genetikoa) esklusiboki ustiatzeko eskubidea izateagatik. Costa 
Ricako gobernuak esaten zuen akordio horri esker herrialdeko natura-erreserbari 
eutsi ahal izango zitzaiola, baina akordioaren kontra altxatu ziren ahotsek ohartarazi 
zuten tokiko komunitateek ez zutela inolako konpentsaziorik jasoko, eta Merck-ek 
ordaindutakoa patenteak edo patentatutako produktuak saltzeagatik lortuko zuena 
baino askoz txikiagoa zela. 
Bestalde, kasu ilunagoak ere badira, hala nola, Giza Genomaren Aniztasunaren 
Proiektua. Estatu Batuek eta Europako hainbat herrialdek finantzatutako ekimen 
honek DNA laginak jaso ditu munduko 700 indigena-komunitate baino gehiago-
tan. Askotan, material genetikoa, “emaileek” ezer jakin gabe jaso zen, eta material 
guzti hura banku genetikoetan gorde zuten, gero laborategi ofizialen eta enpresen 
eskura jarri eta geneak edo material genetikoaren zatiak isolatzeko (eta ondoren 
saldu). Adibidez, Boehringen Ingelheim enpresa alemaniarrak, 70 milioi dolar or-
daindu zuen Tristan da Cunhako irlan bertoko indigenen populazioa aztertu zuen 
Kaliforniako mediku-talde batek lortutako gene “interesgarri” batzuen patentea es-
kuratzeagatik. 90. hamarkada erdialdean, Herri Indigenen Koordinatzailek gidatu-
tako protesta-kanpainaren ondorioz, patente horietako batzuk baliogabetu zituzten 
auzitegiek10.
Azkenik, gertatu izan da, herrialde garatu bateko enpresa batek, agintariei jakinarazi 
gabe, lagin biologikoak hartu, eta gero, lagin horietatik isolatutako material gene-
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tikoak patentatu izan dituela. Kasu hori, biopirateriaren bertsiorik garbiena da; batik 
bat konpainia farmazeutikoen mesederako den jarduna da, hazi-enpresei ere irabazi 
ekonomiko handiak eman dizkiena:

Basmati arroza
1997an, Rice Tec Inc. enpresak (Texas, AEBko), India eta Pakistango arroz basma-
tiaren aldaera ezberdinak aldaera erdi-nano batzuekin (modernoak) gurutzatzetik 
lortutako arroz-aldaera baten patentea eskuratu zuen. Patente horrek, India eta Pa-
kistango ekoizleak, Estatu Batuetan merkaturatu nahi zuten basmati kilo bakoitzeko 
Rice Tec-i royalti bat ordaintzera behartzen zituen. Basmati arroza, egia esan, In-
dia eta Pakistango nekazari-aldaera tradizionalek osatzen dute, merkatuan bereziki 
preziatuak, eta garai hartan bi herrialde haien elikadura-esportaziorik garrantzitsue-
nen artean zegoen. Indiako gobernuak eta hainbat gizarte- eta nekazari-erakundek 
gidatutako urteetako auzien ondoren, 2002an patentea baliogabetu egin zuten. Rice 
Tec-ek bere arroza komertzializatzen jarraitzen du, Texmati izenarekin, eta “long 
grain American Basmati” moduan aurkezten du.

Nim zuhaitza
1994an, Europako Patenteen Bulegoak (EPB), W.R. Grace enpresari (New York, 
AEB) eta Estatu Batuetako Nekazaritza Sailari Nim Zuhaitzaren hazietatik atera-
tako olioaren bitartez landareetan arazo fungikoei aurre egiteko metodoaren paten-
tea eman zien. Handik hilabete gutxira, Europako Parlamentuko Berdeek, Nekaza-
ritza Ekologikoaren aldeko Nazioarteko Mugimenduen Federazioak eta Research 
Foundation for Science, Technology and Natural Resource Policy deritzonak (New 
Delhi, India) patente horren kontrako helegitea aurkeztu zuten. Arrazoitzen zutena 
zen Indian milaka urte lehenagotik ezagutu eta erabili izan direla Nim zuhaitzaren 
ezaugarri antifungikoak eta antibiotikoak, medikuntzako aplikazioetan zein trata-
mendu fitosanitarioetan. Patentearen kontrako argudioetako bat zen “nabaritasun 
eza” irizpideari ez ziola erantzuten; hau da, “nabaritzat” jotzen den hobekuntza edo 
eraldakuntzako edozein prozesu ezin daitekeela sormen moduan hartu. Horrela, 
W.R. Graceren ustezko “sormena” Nim-etik sortutako produktuan hainbat subs-
tantzia emultsionatzaile eta bestelako aldaketa txiki batzuk sartzea izan zen. Azkenik, 
2005ean, EPBk behin betiko bota zuen atzera Nim-en gaineko patentea.

Kinoa
1994an, Coloradoko Unibertsitate Estataleko (AEB) bi irakaslek kinoa lantzeko 
hibridazio-sistema bat patentatu zuten, kinoaren aldaera batean (Apelawa izenekoa) 
antzemandako antzutasun maskulinoan oinarrituta. 
Patentea eskatu zuten bi zientifikoetako batek aitortu zuen ez zutela ezer egin ki-
noaren aldaera ar antzuak sortzeko, baizik eta “hango landareen populazioaren parte 
bat ziren eta guk hartu egin genituen soilik”11.
RAFI erakunde kanadarrak (gaur egun ETCGroup) apelawa kinoaren patentearen 
kontrako kanpaina gidatu zuen, eta 1998an baliogabetu egin zuten.
2001ean Txileko Semillas Baer enpresak Regalona izeneko kinoa-aldaera erregis-
tratu zuen. Semillas Baer enpresak Ekuadorreko aldaera batekin gurutzatutako Txile 
hegoaldeko tokiko aldaera batzuk erabili zituen Regalona kinoa sortzeko, eta ho-

11 Aymar Qhawiri artxiboak. http://www.aymara.org/webarchives/www2007/chaxwa/archiv_cute.php
?subaction=showfull&id=1148679242&archive=1149242434&start_from=&ucat=15&
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12 Marie-Monique Robin, Los piratas de los seres vivos, 2005 (dokumentala).
13 Informazio gehiagorako ikus Victoria Solanoren “9.70” dokumentala (https://www.youtube.com/
watch?v=kZWAqS-El_g). GRAINen artikuluak ere kontsulta daitezke:  (https://www.grain.org/es/
article/entries/4821-ya-viene-la-nueva-970-recargada-las-leyes-que-privatizan-y-controlan-el-uso-de-
las-semillas-criminalizan-las-semillas-criollas).

rrek polemika eragin zuen. Aldaera horrek uzta mekanizatua ahalbidetzen du eta 
harrera ona jaso du Europa, Kanada eta Ipar Afrikako nekazarien aldetik. Semillas 
Baerrek izango du Regalona kinoaren erregistro babestua 2016ko urrira arte.

Babarrun horiak
1994an, Larry Proctor Coloradoko hazi-ekoizleak, babarrun hori batzuk erosi zi-
tuen Sonorako merkatu batean. Mexikon kolore horretako babarrunen aldaera ez-
berdinak daude, baina hedatuena Mayocoba izenekoa da, hirurogeita hamargarren 
hamarkadan hobetutako aldaera. 1999an, Proctorrek, Enola babarrun horien aldae-
raren patentea eta erregistro babestua lortu zituen. Aldaera “berri” hori Mexikon 
erositako babarrunen aukeraketari esker lortu zuen. Handik aurrera royaltiak ko-
bratu ahalko zizkien beren babarrun horiak Estatu Batuetan saltzen zituzten ekoizle 
mexikarrei. Azkenik, bederatzi urtetako auzien ondoren, 2009an Enola babarrunen 
patentea eta erregistro babestua baliogabetu zituzten. Kasu honetan ere, arrazoia, 
Proctorrek “nabaritasun eza” irizpidea bete ez zuela izan zen, edozein hobetzailek 
egingo lukeena egitera mugatu zelako: “babarrunak landatu, sortutako landareen 
haziak uztatu, hazi horiek landatu eta prozesua beste bi aldiz errepikatu”. Izan ere, 
Larry Proctorrek berak onartu zuen egin zuen gauza bakarra “ama naturari guztiaz 
arduratzen uztea” izan zela”12.

Kolonbiako 970 ebazpena
Kolonbiako Nekazaritza eta Abeltzaintzako Institutuak (KNAI) dauka 970/2010 
ebazpena betetzen dela zaintzeko ardura. Ebazpen horrek arautzen du Kolonbiako 
hazien ekoizpena, egokitzapena, biltegiratzea eta merkaturatzea. Ebazpena Estatu 
Batuekin egindako merkataritza askeko hitzarmenaren emaitzetako bat da, eta beste 
neurri batzuk ere hartzen ditu barne, hala nola, Kolonbia UPOVen sartzea.
970 ebazpena indarrean sartu zenetik, KNAIk arautu gabeko hazien hainbat kon-
fiskazio egin ditu. Kasurik mediatikoena 2011n gertatu zen, poliziak eta KNAIko 
teknikariek 70 tona arroz-hazi konfiskatu eta suntsitu zituztenean, Campo Ale-
gre herrian (Huilako departamentua). KNAIko teknikariek eta arduradunek diote 
erregistratu gabeko haziek izurriteak eta gaixotasunak ekartzen dizkietela laboreei, 
nekazariei segurtasunik eza eragiten dietela berme agronomikorik eskaintzen ez 
dutelako, eta konpetentzia desleiala direla hazi ofizialen biderkatzaileentzat.
Bestalde, nekazarien erakundeek eta hazi kreoleen sareek diote 970 ebazpenak ne-
kazariek beren hazi propioak ugaltzeko dituzten eskubideak urratu egiten dituela, 
eta babesik ezako egoeran uzten dituela Kolonbiako baserri-nekazaritza eta tokiko 
aldaera kreoleak13.

Ohiko hobekuntza bidez lortutako aldaeren gaineko patenteak
2013ko maiatzean Europako Patenteen Bulegoak euli zuriarekiko erresistentzia 
duen piper-aldaera baten patentea eman zion Syngentari. Europako 30 erakun-
dek baino gehiagok salatu zuten patentatutako piperrak Jamaikako tokiko aldaera 
tradizionalekin egindako gurutzaketatik lortu zirela, eta patenteak euli zuriarekiko 
erresistentzia duen edozein aldaerari eragin liokeela.
Era berean, 2016ko urtarrilean, Monsantok bulego berean erregistratu zuen birusa-
rekiko erresistentzia zuen meloi baten gaineko patentea. Kasu horretan, hobekuntza, 
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Indiako tokiko aldaera tradizionaletatik egin zen, eta erresistentzia hura zuen edo-
zein meloi-aldaera ere estaliko luke14.

Tomàtiga de ramellet
Mallorcako Associació de Varietats Locals elkarteak urteetako tirabira izan du Ma-
llorcako baratze-enpresa batekin, irlako tokiko aldaera ospetsuenaren inguruan. En-
presa horrek Hortseed Mediterrani eta Fitók “sortako tomatea” izenarekin ekoiz-
tutako bi aldaera hibrido F1 komertzializatzen zituen azalera handiko saltokietan, 
baina aldaera horiek ez dute zerikusirik “Tomátiga de ramellet” tokiko aldaerarekin.
Polemika 2010ean hasi zen, Balearretako Nekazaritza eta Arrantza Kontseilaritzak  
“Tomátiga de ramellet”-en Babestutako Aipamen Geografiko baten sorrera iragarri 
zuenean; Adierazpen horrek barne hartuko luke tokiko aldaera baina baita bi aldaera 
hibridoak ere. 
Aldaera tradizionalaren izenaren bidegabeko jabetze kasu horren aurrean, Associa-
ció de Varietats Locals-ek salaketa- eta sentsibilizazio-kanpaina jarri zuen martxan, 
eta aldaera hori erregistratzeko tramiteei ekin zien. Azkenik, 2012ko maiatzean, 
tokiko aldaera erregistratu zuen kontserbazio-erregistroan. Adibide horrek erakus-
ten du gure lurraldeetan ere, tokiko aldaeren biziraupenaz gain, tokiko nekazaritza-
kulturari lotutako nortasun propiorako eskubidea ere mehatxupean dagoela15.
 
Mongeta del Ganxet
2006an sortu zen Mongeta del Ganxet Babestutako Jatorri Deitura (BJD). Europako 
araudia betetzen ez duen kasu arraroa da, BJD bat izendatzeko aldaera baten izena 
erabiltzea ez dagoelako baimendua (toki edo herrien izenak izan behar dute). Bes-
talde, Mongeta del Ganxet BJDk agintzen du bertako kide diren ekoizleek Montcau 
izenarekin erregistratutako aldaera baten haziak erabili behar dituztela. Babestutako 
aldaera da, eta Miquel Agustí Fundazioa da titularra. 
Horrela, BJDk mongeta del ganxet izenarekin komertzializatzea debekatzen dio 
bertoko kide ez den edozein ekoizleri, baina egia da BJDk babestutako babarruna 
Montcau izenarekin erregistratua dagoela (eta ez ganxeten izenarekin, aurrez izen 
horrekin “irekitako” erregistroa bazegoelako).
Mongeta  del ganxet Kataluniako babarrun ospetsuenetakoa da eta jabetze-maniobra 
horren bitartez, nekazariei beren hazi propioak ereitea eta tokiko aldaera ospetsua 
erabiltzea debekatzeaz gainera, nabarmen murrizten da landutako bioaniztasuna, 
mongeta del ganxet tokiko aldaerak BJDren araudian lekurik ez duten populazio 
heterogeneo ugari hartzen dituelako barne16.

Kataluniako tokiko tomatearen aldaerak
2012an Miquel Agustí Fundazioak (Kataluniako Universitat Politècnica eta Sabade-
lleko Udala) hiru tomate-aldaera erregistratu zituen babestutako aldaeren erregis-
troan: Montgrí, Punxa eta Sant Jeroni (2037ra arte babestuak).
Fundazioak berak onartzen du, babestutako aldaerak, Biodiversidad Fundazioak fi-
nantzatu (Ingurumen Ministerioa) eta Natura 2000 Sareko lurraldeetan egindako 
prospekzio-proiektu baten barruan lortutako tokiko aldaeretatik abiatuta aukeratu 
direla. Babestutako hiru aldaerak, egiaz, tokiko aldaera ezagunen artean aukeratu 
dira: Montserrat tomatea, Gironako Madaria edo De Penjar-eko tomatea.

14 Syngentaren patenteari buruz: http://www.redsemillas.info/?p=3021 
Monsantoren patenteari buruz: http://www.redsemillas.info/?p=3984
15 http://www.redsemillas.info/?p=1463
16 http://www.redsemillas.info/?p=3698
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17 http://www.redsemillas.info/?p=1746

Kasu horren aurrean Xarxa Catalana de Graners-ek (Kataluniako aletegien sarea) 
salaketa- eta sentsibilizaio-kanpaina jarri zuen martxan, eta “agrobiodibertsitatearen 
berreskurapenerako” proiektu baten atzean tokiko aldaeren bidegabeko jabetze bat 
egon daitekeela17 erakusten du.

Szeged Deklarazioan jasotako eskakizunak
2011ko otsailean Europako nekazaritza-erakundeak eta hazi-sareak bildu zituen to-
paketa egin zen Szeged-en (Hungaria). Foroaren azken deklarazioan estatuko eta 
Europako legerietan nekazarien eskubideak aintzat hartzeko hainbat eskakizun jaso 
ziren: 

Europar Batasunari eta bertako estatu kideei eskatzen diegu nekazari europarrek 
baliabide fitogenetikoen kontserbazioan laguntzen dutela onar dezatela, eta beren 
legeetan nekazarien eskubideak era positiboan txerta ditzatela:

. Beren hazi propioak libreki aukeratu eta lantzeko eskubidea (transgenikoak izan 
ezik), eta beren uzta saltzeko eskubidea, katalogoan inskribatutako aldaerenak izan 
edo ez.
. Ex situ hazi-bankuen Nekazaritza Baliabide Fitogenetikoak libreki eskuratzeko es-
kubidea.
. Nekazaritza-ekoizpenaren esparruan beren haziak trukatu eta saltzeko eskubidea, 
kontserbaziorako, kudeaketa dinamikorako edo aukeraketarako. Nekazariek beren 
hazi propioak aukeratu eta kontserbatzeko duten eskubidea argi eta garbi adierazi 
behar da eta katalogoan inskribatutako aldaerak trukatzeko eskubidea ere bai, obten-
toreek egiten duten bezala.
. Beren hazi propioak ugaltzeko eskubidea, hazi horiek lokalki egokitzeko. Argi eta 
garbi adierazi behar da nekazariek, obtentoreek bezala, beste aldaera bat aukeratzeko 
jabetza industrialeko eskubide batek babestutako edo babestu gabeko aldaerak libreki 
eta lizentzia-eskubiderik gabe erabiltzeko duten eskubidea.
. Beren haziak kutsadura genetikoetatik eta patentatutako geneen kutsadura-jabetze-
tik babesteko eskubidea.

Informazio gehiago: http://www.redsemillas.info/?p=1779
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Baratzeko hazi eta landareen ekoizpena eta komertzializazioa Gipuzkoan

Hazien ekoizpena eta komertzializazioa

Europako beste herrialde batzuetan gertatu ohi den bezala, hazien ugalketa ia des-
agertu egin da Gipuzkoako baratzeetatik. Nahiko egoera berria da, orain dela ha-
markada gutxira arte, baserri askok eutsi eta ugaltzen baitzituzten beren haziak (po-
rrua, kalabaza, aza…). Jardute horren eta ondoko baserrien arteko hazi-trukearen 
ondorioz, tokiko aldaera anitza sortu ziren, baina XX. mendean zehar, nekazal-
jardueren modernizazioarekin eta hobetutako aldaera berrien sorrerarekin, aldaera 
haiek alde batera uzten joan ziren. 
Egia da, baserri askotan, oraindik ere hainbat hazi ugaltzen dituztela (porrua, ka-
labaza, tomatea, babarruna), baina jarduera minoritarioa eta atzera egiten ari dena 
da. Dimentsio profesional batean eta autokontsumorako ez dena kontuan hartzen 
badugu, Gipuzkoan, gaur egun, baratzeko aldaera baten hazia ekoizten da soilik: 
Tolosako babarruna. 
Kasu berezi hori alde batera utzita ez dago hazi-ekoizpenik maila profesionalean. 
Nekazarien artean baratzeko bi ekoizpen-eredu bereiz ditzakegu: nahiko diber-
tsifikaturik dauden baserriak, non baratzea lursaileko jardunaren zati bat den, eta 
intentsiboak eta oso espezializatuak diren baratze-ustiategiak. Bestetik, Gipuzkoan, 
baratzezain “zaletu” ugari dago, etxean kontsumitzeko landatzen dutenak. Hiru ere-
muetako edozeinetan, salbuespenak salbuespen, ez da ia baratzean bertan hazirik 
ugaltzen. Horrek esan nahi du baratzean erabilitako haziak merkatuan erositakoak 
direla. Baratzezain zaletuei dagokienez, haziak, nekazaritza-produktuen denda es-
pezializatuetan (“kooperatibak”), lorezaintzako merkataritza-zentroetan (“garden”) 
edo hazien salmentan espezializatutako dendetan erosten dituzte1. Baratzezain pro-
fesionalek, aldiz, hornitzaileen bitartez edo zuzenean “hazi-etxe” edo enpresa na-
zional zein internazionalen  bitartez eskuratzen dituzte haziak. Enpresa horietako 
katalogoetan dauden haziak dira eta, kasu gutxi batzuetan izan ezik, aldaera horiek 
ez dira lurralde horretako ezaugarri edafoklimatikoak kontuan hartuta aukeratu.

Gipuzkoako tokiko aldaeretatik abiatuta aukeratu eta hobetu diren aldaera bakarrak 
Ibarrako piperrak (Ibarroria) eta Tolosako babarrunak dira.
 

Haziak nazioarteko etxe handietatik datozenean oso zaila da non ekoiztu diren jaki-
tea. Adibidez, mintegizain batek aipatzen du Rijk Zwaan enpresaren letxuga-aldaera 
beraren sorta desberdinak Txile, Polonia edo Italia bezalako leku ezberdinetatik da-
tozela. Espainiako hazi-enpresen kasuan ere ez da erraza jakitea sortak non ekoiztu 
diren zehatz-mehatz jakitea, enpresa horietako askok ekoizpen-zentro ezberdinak 
dituztelako iberiar penintsulan zein beste herrialde batzuetan. Gipuzkoan ez dago 
hazi-enpresarik2, eta maila profesionalean aldaerak aukeratu eta hobetzeko esperien-
tzia bakarrak Neikerrek egin ditu, Ikerketa eta Garapen Teknologikorako Euskal 
Institutuak. Neikerrek germoplasma-banku propioa dauka eta aldaeren prospekzio-
kanpainei esker hornitu da. Bere patata-bilduma Erreferentzia Bankuetako bat da 
estatuan. Neikerrek aldaeren hobekuntzan egiten du lan, eta bere lanen artean na-

1 Donostiako “Semillas Elosegui” da zabalik dagoen denda bakarra. Jende askok gogoan izango du orain 
dela asko itxi zuen Bretxako merkatuaren inguruan zegoen denda: Semillas Mocoroa.
2 Hazi-etxerik gertukoenak Semillas Clemente (Araba) eta Ramiro Arnedo (Errioxa) dira.
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barmentzekoa da Ibarrako eta Gernikako piperren, edo patataren aldaera ezberdi-
nen hobekuntza.

Traditom: euskal tomateen tokiko aldaeren aukeraketa
2016an, Neikerrek, Traditom3 izeneko proiektua jarri du martxan. Proiektu horrek 
tomatearen tokiko aldaerak karakterizatzen ditu, haien indar produktiboa ebaluatze-
ko eta hainbat arazo agronomiko ekiditeko (birusak, onddoak) aukeraketa genetikoa 
egiteko. Neikerrek aditzera ematen duenez hobekuntza-prozesu hori kalitate-bereiz-
garri baten sorrerari lotuta egongo litzateke, Babestutako Aipamen Geografikoa edo 
Babestutako Jatorri Deitura adibidez.
Oraindik goizegi da proiektu honen ondorioak baloratzeko, baina landutako bioa-
niztasuna berreskuratzearen alde lan egiten duten erakundeek ohartarazten dute era 
horretako babes-figura batek ondorio negatiboak ekarriko lizkiekela tokiko aldaera 
horien erabilgarritasunari eta erabilera askeari, Katalunian Mongeta del Ganxet BJ-
Drekin gertatu den bezala.  

Landare-ekoizpena eta komertzializazioa

Gipuzkoako nekazariek baratzeko labore nagusiak landareak erostetik lortzen dituz-
te, lursailean bertan landarea lantzen duten kasuak oso gutxi dira-eta. Baratze profe-
sionalek zein autokontsumokoek Gipuzkoako mintegizain profesionalek merkatu-
ratzen dituzten landareak erosten dituzte. 
Ohiko salmenta-guneak asteroko azokak, “nekazaritza-kooperatibak”, “gardenak” 
edo mintegian bertan egindako salmenta zuzena dira (baratzezain profesionalen ka-
suan batik bat). Mintegizainen alor profesionalaren zahartzeak eta nazioarte mai-
lan landare eta hazien merkatuak inposatzen duen joerak landareen ekoizpenean 
“kanporatze-joera” argia sortu dute. Hau da, Gipuzkoako mintegiak, pixkanaka, 
landareen salerosketa enpresa bihurtzen ari dira. Egia da mintegirik garantzitsuenek 
komertzializatzen duten landareen zati bat ekoizten jarraitzen dutela, baina birsal-
mentaren fenomenoa oso zabalduta dago. Hori oso ondo ezagutzen dute baratze-
zain profesionalek, baina, ziur asko, beren baratzerako landareak erosten dituzten 
pertsonarik gehienek ez dakite beste lurralde batzuetan ekoiztutako landareak eros-
ten ari direla. 
Errealitate hori azaltzen duen arrazoia “eskala-ekonomia” deritzona da. Gipuzkoako 
mintegizainek ez dute hegoaldeago dauden instalazio indartsurik, eta beraz, ezin 
dute mintegi haiek eskaintzen dituzten prezioekin lehiatu. Halaber, Nafarroa edo 
Errioxako mintegi asko hasi dira hirugarren mintegi handiagoei landareak erosten, 
eta horrek, opaku bihurtzen den kate komertziala luzatu eta azken kontsumitzailea 
landarea ekoizten den jatorritik urruntzen du. 
Gaur egun, Gipuzkoan komertzializatzen diren landare gehienak Nafarroa hegoal-
deko, Errioxako edo Kantabriako negutegi handietan ekoiztu dira. Txertatutako 
tomateei dagokienez, gero eta ohikoagoa da tomate horiek Valentzia edo Murtziako 
mintegietatik zuzenean etortzea. Txertatutako tomateen4 erabilerak urteak darama-
tza alor profesionalean hedatua (batik bat hidroponikoan), baina autokontsumorako 
baratzeetan gero eta gehiago erabiltzen ari den landarea ere bada.
Gipuzkoako mintegizainek egindako landareen birsalmentaren ondorioz, minte-
gizain horiek nekez jakingo dute komertzializatuko duten landarea sortzeko era-
bilitako hazien jatorria zein den. Egia da Nafarroa edo Errioxako mintegiek era-

3 http://www.euskobaratza.com/la-mejora-y-diferenciacion-del-tomate-vasco-objetivo-del-nuevo-
proyecto-liderado-por-neiker/
4 Batik bat negutegiko laboreei eragiten dieten gaixotasun batzuekiko erresistentzia duen tomate baten 
gainean txertatutako tomateak.
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bilitako hazi asko estatuko hazi-etxeetatik datozela (Ramiro Arnedo, Batlle, Fitó, 
Rocalba…), baina tomateak edo letxugak bezalako labore jakin batzuetan enpresa 
handi multinazionalek menperatzen dute merkatua. Banatzaile ofizialak edo filialak 
dituzte herrialde ezberdinetan, eta mintegien eskaerak komertzializatu eta kudea-
tzen dituzte.
Edozein kasutan, landareak azken kontsumitzailearengana eramaten dituen makine-
ria geroz eta konplexuagoa da, eta bitartekariak gehitu ahala, informazioaren zati bat 
galdu egiten da katearen maila bakoitzean.

Gehien erabiltzen diren baratze-aldaerak

Gaingiroki azalduz, mintegizainek aldaerengatik duten ardura eta jakin-mina oso 
txikia dela baiezta daiteke. Orokorrean, bospasei hazi-etxerekin soilik egiten dute 
lan, eta ereingo dituzten aldaerak aukeratzeko orduan, bisitatu ohi dituzten komer-
tzialen aholku edo gomendioak jarraitzen dituzte.
Ia guztiek dute argi zein etxe nahiago duten labore ezberdinentzat. Adibidez, Rami-
ro Arnedo edo Fitóren piperrek arrakasta handia dute. Batzuetan, RAF tomatearen 
kasuan esaterako, elikagai-merkatuaren joera jakin batzuk markatzen dute mintegi-
zainaren aukeraketa; azkenik, aldaera batzuk baratze-esparruan lortzen dute ospea 
eta mintegizainek beren eskaintza egokitu besterik ez dute egiten, jasotzen duten 
eskaeraren arabera. Horixe izango litzateke Jack tomatearen kasua.
Kontuan hartzekoa ere bada hazien katalogoak etengabe berritzeak babesik gabe 
uzten dituela mintegizainak. Sarritan ikusi dute Gipuzkoan funtzionatu eta ondo 
saltzen zen baina beste lurralde batzuetan irteerarik apenas zuen aldaera bat hazi-
etxe batek bere katalogotik kentzen. Beste leku batzuekin alderatuta Kantauri itsaso 
ertzeko baratze-sektorea oso txikia dela, eta beraz, katalogo komertzialetako aldae-
rarik gehienak lurralde horietako baratzezaintza kontuan hartu gabe sortu direla 
kontuan hartzen badugu, erraz uler daiteke hazi-etxeei zergatik ez zaien interesa-
tzen hemen soilik saltzen diren aldaera horiek ugaltzea.
Baratzea autokontsumorako lantzen duten pertsonak, a priori, aldaera eta/edo la-
bore ezezagunak probatzera irekiago egon badaitezke ere, tokiko mintegietako lan-
dare-eskaintza ekoizle profesionalen eskakizunetarako pentsatua eta egokitua dago. 
Hau da, aldaera ezagunetatik eta orain arte hobekien funtzionatu dutenetatik nekez 
urruntzen den eskaintza da. Joera kontserbatzailea da eta baratzezainek katalogoe-
tako milaka aldaeren inguruan duten ezjakintasun ia osoak berrindartu egiten du 
joera hori. 
Ez da erraza Gipuzkoako baratzeetako aldaerarik ohikoenak zeintzuk diren zehaz-
tea. Horretarako, informazioa bildu da bi iturri ezberdinetatik: elkarrizketak min-
tegizain profesionalekin eta Abelur-ek gomendatutako aldaeren zerrenda. Abelur 
nekazaritza-aholkularitza teknikorako enpresa da eta Gilbe Gipuzkoako Lorezale 
eta Barazkigileen Elkartearekin lan-harreman estua dauka5. Bi iturri horietako in-
formazioa Nekazaritza Ministerioko Landare Aldaeren Bulegoaren datu-basearekin 
eta 2013-2014 ekitaldiko baratze-aldaeren vademecum-arekin egiaztatu da6.
Jarraian azaltzen dugun zerrenda gutxi gorabeherakoa da eta, jakina, ez du zehatz-
mehatz isladatzen Gipuzkoako hazi eta landareen merkatuaren errealitatea. Hazien 

5 Gipuzkoako lorezain eta baratzezain profesionalen elkartea.
6 José Marín Rodríguez, Vademécum de semillas Portagrano, variedades hortícolas, XIV edizioa, 2013-
2014. www.portagrano.ne
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katalogoen dinamismo izugarriak eta egindako ikerketaren gabeziek ez digute uzten 
egoeraren irudi eguneratuagoa eskaintzen. Aldaera batzuk ez dira zerrendan sartu 
aldaera horren hazi-etxe titularra ezin izan delako identifikatu edo, elkarrizketa egin 
zaion mintegizainak ez zuelako gogoratzen aldaeraren izena, nahiz eta zein hazi-
etxeri dagokion jakin. Bestalde, zerrendan, orain dela urte batzuk garrantzitsuak izan 
ziren baina gaur egun ia komertzializatzen ez diren hainbat aldaera ere sartu dira 
(adibidez Montecarlo tomatea). Zerrendak lursail berean ugaldu ohi diren aldaera 
apurrak ere ez ditu jasotzen (zerbak, Gernikako kalabaza, porrua). Hainbat labore-
tan, azak edo brokoliak adibidez, jasotako informazioa osatugabea zen, eta horrega-
tik agertzen dira zerrendan benetan erabiltzen diren aldaerak baino gutxiago.

Taulatik atera daitekeen lehendabiziko ondorio bat da enpresa multinazionalek pre-
sentzia handia dutela, eta aldaeren erdia baino gehiago ordezkatzen dutela. Monsan-
to, Syngenta, Limagrain, Rijk Zwaan edo Bejo bezalako enpresa-taldeak oso erro-
tuak daude. Egia da enpresa nazionalek ere presentzia nabarmena izaten jarraitzen 
dutela (Fitó, Clemente, Batle, Ramiro Arnedo, Rocalba), baina kontuan izan behar 
da horietako batzuk transnazionalak ere badirela gaur egun, Fitó adibidez.
Taulak aldaera hibridoak labore jakin batzuetarako erabiltzen direla ere isladatzen 
du (tomatea, piperrak, azak, kalabazina).
Guztiak ezagutu eta erabiltzen dira Gipuzkoako baratzeetan baina, hala ere, ho-
rietako batzuk besteengandik asko bereizten dira. Adibidez, letxugei dagokienez, 
Edurne eta Nagore aldaerak, biak Syngentarenak, erabilienak dira. Bejo etxeko ti-
pula eta tipulinek ere garrantzia dute. Maila ekonomikoan hain garrantzitsuak diren 
piper eta tomateen kasuan, errealitate ezberdinak bereizten dira. Tomaterik ohikoe-
nak Monsantorenak dira, piperren jatorria, aldiz, askoz ere dibertsifikatuagoa da.  
Diagnosi hau osatzeko aldaera bakoitzeko salmenta-bolumenak izatea beharrezkoa 
bada ere, eskainitako informazioak Gipuzkoako hazien sektorearen errealitatera ger-
turatzen gaitu. Hala ere, taulak ez ditu jasotzen elkarrizketatutako mintegizainek 
identifikatutako hainbat joera. Horietako bat bereziki deigarria da: azkeneko 4 edo 6 
urteetan, gordetzeko tipula-aldaeren salmentak %60 murriztu dira gutxi gorabehera. 
Jaitsiera hori baratzezaintza profesionalean zein autohornikuntzarako baratzeetan 
antzematen da. Elkarrizketatutako bi pertsonak esaten zutenaren arabera, “tipulen 
salmenta amildu egin da”. Tipulinaren kontsumoaren hazkundearen kontrako joera 
da, eta bi arrazoik azaltzen dute egoera hori. Alde batetik, askok diotenez “tipulak 
orain ez dira lehen bezain beste loditzen”, baina ziur asko, arrazoi nagusia elikadura-
ohituren aldaketan eta populazio gehienak duen bizitza-estiloan bilatu behar dugu.
Baina zalantzarik gabe, taula honetan oharkabean pasa daitekeen daturik deigarriena 
tomateei dagokiena da:

Jack F1 tomatea, Gipuzkoako baratzeetako bitxia
Askok pentsatuko dute tomateak baratzeko “bitxia” direla. Izan ere, horixe erakusten 
dute hazien enpresen katalogoetan eta aldaeren erregistro ofizialetan aurkitzen ditu-
gun tomate-aldaera kopuru altuek. 
Azkeneko urteetan Gipuzkoan gehien saldu diren tomate-aldaerak ondorengoak 
izan dira: Jack F1, Robin F1 eta RAF (edo Marmande). Jack eta Robin tomateak 
Seminisek ekoizten ditu, Monsantoren enpresa filialak. RAF tomatea, berriz, Clausek 
(Limagrain Taldea), Rocalbak eta Batlek merkaturatzen dute.

7 Baserri askotan eta mintegi batzuetan aldaera horren hazia ugaltzen da.
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Ibarrako piperra
Kalabaza

Kalabaza
Kalabaza
Kalabazin zuria
Kalabazina
Kalabazina
Leka
Leka
Leka
Leka
Letxuga
Letxuga
Letxuga
Letxuga
Letxuga
Letxuga
Letxuga
Letxuga
Letxuga
Letxuga
Letxuga
Letxuga

Aldaera

Savoy king
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Ibarrako piperra
Aingeru-adatsa

Gernika
Potimarron
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Idoia
Lollo Rossa
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Rijk Zwaan
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Rijk Zwaan
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Syngenta
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F1
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Letxuga
Pepinoa
Piperra

Piperra (Gernika)
Piperra (italiarra)
Piperra (italiarra)
Piperra (italiarra)
Piperra (italiarra)
Piperra (italiarra)
Piperra (pipermorroa)
Piperra (pipermorroa)
Porrua
Porrua
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Tipula
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Tipula
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Tipulina
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Tomatea
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Tomatea
Tomatea
Tomatea
Zerba

Venegia
?
Cristal

Iker, Derio
?
Estilo
Italikoa
Lipari
Tirex
Kalifornia
Infante
Atal
Mezieres
Monstruoso de plata
Prelina
Sevilla
Calibra
Castillo
Dulce de Fuentes

Echo
Recas
Zalla

Atalaya
Babosa temprana

Bigger
Olympic
Stansa
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Jack
Montecarlo
RAF
Robin
Lyongo horia
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F1
Ez

F1
Ez
Ez
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F1
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Monsanto
Fitó
Ramiro Arnedo, Rocalba, 
Verón
Neiker
Ramiro Arnedo
Bayer
Monsanto
Limagrain
Fitó
Intersemillas, Limagrain
Ramiro Arnedo
Limagrain
Rocalba
Fitó
Syngenta
Syngenta
Bejo
Bejo
Ramiro Arnedo, Batlle eta 
Rocalba
Sakata
Rocalba
Rocalba, Clemente, Batlle, 
Verón
Monsanto
Ramiro Arnedo, Verón 
edo Clemente
Monsanto
Bejo
Bejo
Monsanto
Monsanto
Monsanto
Limagrain
Monsanto
Batlle, Limagrain, Fitó, 
Clemente, Ramiro 
Arnedo
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Dudarik gabe Gipuzkoan gehien saltzen den tomatea Jack F1 da. Kantauri itsaso er-
tzeko baldintza klimatologikoetara beste batzuk baino hobeto egokitzen den aldaera 
da, eta horregatik saltzen da gehienbat Gipuzkoatik hasita Galiziaraino. Tokiko min-
tegizainen arabera “Gipuzkoan landatzen diren tomateen %99 Jack tomateak dira”. 
Aldaera horren merkatu-kuota handituz joan da azkeneko bizpahiru urteetan, eta 
gaur egun duen joera Gipuzkoako tomatearen ekoizpen guztia bereganatzea da.
Seminisek munduko hainbat lekutan ugaltzen ditu bere haziak eta hainbat iturrik 
diote Jack haziak Vietnamen ere ugaltzen direla. Gero, landarea, nahiko gertu dauden 
mintegietan ekoizten da (Nafarroa, Errioxa, Kantabria), baina azkenaldian txertatu-
tako landareak ekartzen ari dira Mediterraneo inguruko mintegi handietatik (Mur-
tzia, Valentzia, Almeria).
2006an Kalitatea Fundazioko zuzendariak esan zuen Eusko Labeleko tomateen %98 
Jack aldaerakoak zirela. Tomate-marka ospetsu batzuk ere, Getariko Pakita Tomateak 
esaterako, Jack aldaera erabiltzen dute ia esklusiboki.
Jack F1 tomatea ohiko nekazari profesionalek eta baratzezain zaletuek gehien erabil-
tzen duten tomatea izateaz gainera, Gipuzkoako lursail ekologikoetan ere oso heda-
tua dago.
Gipuzkoako tomatean pentsatzen dugunean, egiaz, Monsanton eta Jack-en pentsa-
tzen ari gara (Monsantoren hibridoa).

Haziak eta landareak ekoizpen ekologikoan

Gipuzkoako nekazaritza ekologikoaren ekoizpenaren egoera aztertzerakoan kon-
turatzen gara hazien ugalketa ere jardute minoritarioa dela. Gai honen inguruan 
lan azpimarragarria egiten duten lursail ekologikoak oso gutxi dira. Egia da ekoizle 
ekologikoak jakitun direla zein garrantzitsua den hazi propioei lursailean eustea 
eta tokiko aldaerak zein garrantzitsuak diren, baina egoera pertsonalak eta lan-
erritmoak zeregin “erantsi” hori garatzen galarazten diete. Landarea lursailean ez 
ekoizteak dakarren gabeziaz ere kontziente dira, baina landarea ekoizten duen lursail 
ekologikoak aurkitzea ere ez da ohikoa. Alde hori bereziki esanguratsua da kontuan 
hartzen badugu landare-gastua edozein baratze-lursailetako urteko aurrekontuaren 
partidarik handienetakoa dela. UTA8 baten baliokidea den baratze batek (5.000 m2 
gutxi gorabehera) urteko 2.000 eta 3.000 euro artean aurreztuko lukeela kalkulat-
zen da landarea autoekoiztua izango balitz.
Horrez gainera, lursailean bertan landare-ekoizpenari eta hazien ugalketari fidaga-
rritasunez eta bermeekin aurre egiteko ezagutza eta esperientzia gabezia ere an-
tzematen da. Adibide moduan, laboreen ereintzak mailakatzea (letxugak moduan), 
substratu on bat lantzea, errotazioak diseinatzea ziklo luzeagoa duten landare ale-
eramaileak txertatzeko9, haziak uztatzeko unerik egokiena aukeratzea edo haziak 
garbitzeko soluzio eraginkorrak aurkitzea itxuraz zeregin errazak dira, baina pres-
takuntza espezifikoa eta motibazio sendoa behar dute.

Arrazoi horiek azaltzen dute zergatik egiten zaien erosoago ekoizle ekologikoei 
landareak mintegizain profesionalei erostea. Ohiko nekazariei gertatzen zaien beza-
la, kasu honetan ere mintegiekiko erabateko menpekotasuna gertatzen da, landarea 
entregatzeko datetan edo erabilitako aldaeretan. Hala ere, ez dugu ahaztu behar, 
ekologikoan ekoizten duten pertsona askok aldaera berriak ezagutzeko interes be-
rezirik ez dutela, ez eta zein aldaera erabiltzen ari diren jakiteko ardurarik ere. To-
kiko mintegizain ekologiko batek dioen bezala, “sektore ekologikoak nahikoa du 

8  Nekazaritzako Lan Unitatea.
9 Haziak ugaltzeko aukeratutako landareak dira.
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gure landarea ekologikoa dela eta ahal dugun hobekien egiten dugula jakitearekin, 
baina aldaeren gaia ez zaio asko axola”. 
Erabilitako aldaeren eta merkatuan eskuragarri dauden aldaeren gaineko ezagutza 
handiago batek kontsumitzaile-profil jakin batentzat erakargarria izango litzatekeen 
ekoizpenaren dibertsifikazioa ekarriko luke, eta horrela, banaketa-bide berriak ire-
kitzeko zeregina erraztuko litzateke. Gai hau oso garrantzitsua da sukaldaritza eta es-
perientzien sektorean, Slow Food nazioarteko mugimenduak edo Kokopelli elkarte 
frantsesak erakusten duten moduan. Euskal Herriari dagokionez, gastronomia eta 
ekoizpen ekologikoaren arteko lankidetza ere estrategikoa izan da oso harrera ona 
izaten ari diren labore eta aldaera berrien erabilera sustatzeko. 

Aldaeren inguruko ikerketa Karabelekon
2014ko udaberrian jarri zen abian ekoizpen eta ikerketa agroekologikoko proiektu 
hau, Hernaniko Portu eta Karabel auzoen artean.
Karabelekok nekazaritza-ekoizpena eta landare eta baratzerako beste produktu ba-
tzuen salmenta espazio berean elkartzen ditu baratzeko aldaeren gaineko ikerketa 
agronomikoarekin.
Bere erronka nagusienetakoa munduko edozein txokotako aldaerak eta laboreak 
ikertzea da, Gipuzkoakoa bezalako testuinguru ekologiko batean ekoizpen ekolo-
gikorako izan dezaketen interesa neurtzeko helburuarekin.
Bi urte hauetan azalore-aldaerekin ikerketa bat egin dute, entsegu bat piper min-
aldaera ezberdinekin eta tomate-aldaeren karakterizazio-proiektu bat.
Informazio gehiago: www.karabeleko.org

Ekoizpen ekologikoa arautzen duen Europako araudiak hazi eta landare ekolo-
gikoak erabiltzera derrigortzen du; hala ere, hainbat urtetan, luzamendu bat ezarri 
zen Europako merkatuko eskaintza urriaren eraginez. Behin luzamendua amaituta, 
ohiko haziak eta landareak erabiltzea uzten duten salbuespenak daude, baina egia ere 
bada, oro har, egoera nabarmen hobetu dela. Hazi eta landare ekologikoen eskaintza 
handitzeko arrazoietako bat hazi-etxe handiek eta mintegi nagusiek lerro ekolo-
gikoak ireki dituztela da. Horrek aurrerapausoa ekarri dio ekoizpen ekologikoari, 
baina konpondu beharreko gai asko dago oraindik.
Gairik polemikoenetakoa merkatuan aldaera jakin baten hazi ekologikorik ez da-
goenean landare ekologikoa ekoizteko ohiko hazia erabiltzea uzten duena da. Hau 
da, mintegi edo ekoizle batek aldaera jakin bat erabili nahi badu baina hazi eko-
logikorik ez badago, ohiko hazia erabili ahal izango du landarea era ekologikoan 
ekoizteko. Salbuespenak bai ezartzen du ezin dela tratatutako hazirik erabili10, baina 
eztabaidagarria da ekoizpen ekologikoan ohiko laboretik lortutako hazia erabili ahal 
izatea. Batez ere, kontuan hartzen badugu, hazi-ekoizpenera bideratutako ohiko la-
boreek giza elikadurarako laboreek baino fitosanitario gehiago dutela11. 
Mintegiek zein landutako bioaniztasunaren aldeko mugimenduekin gehien konpro-
metitutako lursail eekologikoek esklusiboki ekologikoak diren hazi-enpresa txikie-
kin lan egiteko joera dute, ingurune agroekologikoekin oso lotuak dauden pertsonek 
sortutako enpresekin, hain zuzen ere. Enpresa horiek tokiko aldaera askorekin egi-
ten dute lan eta beren katalogoak ekoizpen ekologiko txikiaren premietara askoz ere 
egokituagoak daude. Arazo nagusia da ia gehienak atzerritarrak direla. Frantziak du 
“artisau” hazi-enpresa ekologiko gehien eta Gipuzkoan geroz eta gehiago dira haien 
haziekin hornitzen diren lursail eta mintegi ekologikoak12.

10 Ohiko haziak fungizida, intsektizida eta bestelako produktuekin tratatzen dira beren ernetzeko ahal-
menari eusteko eta hazia kalte ditzaketen gaitzak ekiditeko.
11 Adibidez, gatzatze- eta loratze-atzeratzaileak erabiltzen dira.
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Gipuzkoa eta Euskal Herriko gabeziarik adierazgarriena hazi ekologikoaren artisau-
enpresen eza da.
Zorionez, datozen hilabeteetan, era horretako proiektu berriak abiaraziko dira Gi-
puzkoan eta Euskal Herriko beste leku batzuetan. Proiektu horiek, moduren batean, 
Les Refardes-en esperientzian (Katalunia) inspiratu dira13.

Gipuzkoako lursail ekologikoek tokiko mintegi ekologikoetan edo lerro ekolo-
gikoak ireki dituzten ohiko mintegietan eskuratzen dituzte landareak.
Gaur egun zortzi mintegik hornitzen dute Euskal Herriko ekoizpen ekologikoa:

Esperientzia horietatik hiru azkeneko bi urteetan sortu direla eta Gipuzkoan soilik 
bizpahiru proiektu berri martxan jartzea aurreikusten dela kontuan hartuta, argi 
dago, sektorea, hedapen-prozesuan sartuta dagoela bete-betean.
Bi mintegi ekologikoen arteko ezberdintasunak kontuan hartzekoak dira. Alde ba-
tetik, lerro ekologikoa irekitzen duten ohiko mintegiek eskarmentudun profesiona-
lak dituzte eta ondo ezagutzen dute sektorea, hazi-etxeena zein nekazariena, baina 
askoz ere interes txikiagoa eragiten diete tokiko aldaerek edo polinizazio askeko 
aldaerek (hibridoak ez direnak). Mintegi ekologiko txiki bati “hutsetik” ekiten dio-
tenek, aldiz, material eta teknika gabezia jakin-minarekin eta aldaera berriak sartu 
eta proba jarraituak egiteko borondatearekin orekatzen dute. Lehenengoek, batzue-
tan, gehiegizko sormen eta gardentasun eza izaten dute, eta bigarrenek, berriz, gai 
teknikoetan huts egiten dute, hala nola, beti ondo funtzionatzen ez duten aldaera 
ezezagunen plangintzan edo aukeraketan.

12 Enpresa horietako batzuk Les Croqueurs de Carottes elkarteko kide dira. Ikus liburu honen azkeneko 
zatia.
13 http://llavors.lesrefardes.com
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Abaurre

Barbas

Blasenea

Hazitik Lilia

Olako

Reino Verde

Udalatx

?

Localidad

Peralta

Rada

Zarautz

Senpere

Laudio

Murieta

Bergara

Cárcar

Comarca

Nafarroako Erribera

Kantabria

Urola Kosta

Lapurdi

Bizkaia

Estellerria

Debagoiena

Nafarroako Erribera

Orientación

Ohikoa lerro ekologikoarekin

Ohikoa lerro ekologikoarekin

100% landare ekologikoa

100% landare ekologikoa

100% landare ekologikoa

100% landare ekologikoa

100% landare ekologikoa
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Biolur eta ENEEK-ek 2012an egindako lan batean adierazten zen inguruko minte-
gi ekologiko guztiek ekoizten dituztela F1 aldaera hibridoak14. Egia da ekologikoak 
soilik diren mintegi batzuk beren katalogoetan hibridoen presentzia murrizten 
saiatzen direla, baina kontuan izan behar da ekoizle ekologiko gehienek hibridoak 
erabili ohi dituztela.

Gipuzkoan era ekologikoan lantzen diren azenario, tipulina, espinaka eta azen ia 
%100 aldaera hibridoak dira. Tomatea, kalabazina eta piperretan ere aldaera hibridoak 
oso ohikoak dira.
Gipuzkoako lursail ekologiko gehienek erabili ohi dute Monsantok ekoiztutako Jack 
F1 tomatea.

Muga horiek egon arren, urteak pasa ahala, mintegizaintza ekologikoaren inguruko 
ezagutza kolektiboa eraikitzen joango da maila profesionalean, zeinak tokiko sekto-
re ekologikoa berrindartzen eta aberasten lagunduko duen.
Ezin da ukatu nekazari ekologikoek tokiko aldaeren inguruko interes garbia dute-
nik, baina egia ere bada lan egiten duten baldintza larriek ez dutela laguntzen gai 
horri lehentasuna ematen. Gipuzkoako nekazaritza ekologikoak, oro har, tokiko al-
daera gutxi erabiltzen ditu, eta hazi-etxe handien aldaera hobetuen menpeegi dago. 
Hori dela-eta, erakunde agroekologikoek eta hazien sareek sektore ekologikoari 
eta tokiko aldaerak landu nahi dituzten pertsonei laguntzen jarraitu beharko dute, 
egunen batean, haien erabilera, askoz gehiago heda dadin.

14 Biolur y ENEEK, Posibilidades para la obtención de semillas y plantas ecológicas, 2013. http://www.
biolur.net/documentos/grupostrabajo/descargas/POSIBILIDAD_DE_SEMILLAS_Y_PLANTEL_
ECOLOGICO_2013.pdf
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Hazien sareak eta ezagutza agroekologikoaren eraikuntza kolektiboa

Azkeneko hogei urteetan landutako bioaniztasunaren berreskurapenean lan egiten 
duen nazioarteko mugimendua indartu egin da; mugimendu heterogeneo horrek, 
landutako bioaniztasuna, nekazaritzako elikagaien sistema berri ekologikoago eta 
bidezkoago baten funtsezko atal gisa ulertzen du, eta erakunde publikoak, hazien 
artisau-enpresa txikiak eta, batez ere, irabazi-asmorik gabeko elkarteak eta sareak 
biltzen ditu. Erakunde horiek guztiak abiatzen dira tokiko aldaera eta arrazen erabi-
lera ekoizpen agroekologikoaren funtsezko tresna gisa berreskuratu eta orokortzeko 
premiatik, eta haziak nekazarien artean partekatu beharreko baliabide komunak 
direla uste dute.
Landutako bioaniztasunaren aldeko mugimenduek egin dute kontzientziazio- eta 
hazien pribatizazio-prozesuak salatzeko lana. Ohiko nekazaritzak oraindik ere pisu 
handia duen lurraldeetan (Latinoamerika, Afrika, India…), landutako bioaniztasuna-
ren aldeko mugimendua indigena eta baserritarren erakundeen bitartez bideratu 
da. Bestetik, mendebaldeko herrialdeetan, mugimendua ingurune agroekologiko 
eta ekologistei lotuta dago. Nahiz eta desberdinak izan, landutako bioaniztasunaren 
aldeko mugimendu globala osatzen duten ekimen guztiek aldi berean egiten dute, 
alde batetik, tokiko haziak eta arrazak berrreskuratzeko lana eta, bestetik, bioanizta-
sunaren pribatizazioak nekazari-ekoizpen txikiari eragiten dien ondorio negati-
boen inguruko salaketa eta sentsibilizazio-lana. 
Landutako bioaniztasunaren aldeko mugimendutik pribatizazio-kasu guztien eta 
horiek bermatzen dituzten lege-proiektuen jarraipen kritikoa egiten dute, gizartea-
ri haien ondorio sozial eta ekologikoen berri emateko. Esan beharra dago, Hegoal-
de globaleko nekazari-herriak babesten dituzten nekaritza-elkarteek eta herrialde 
garatuetatik landutako bioaniztasunaren alde lan egiten duten gizarte-erakundeek 
gaitzetsi dituztela aurkeztutako bidegabeko jabetze-kasuak.

Hazien pribatizazioaren kontrako ekimenak

Cultiva diversidad, siembra tus derechos.
2009az geroztik “Resembrando e Intercambiando” izeneko Hazien Sareak koor-
dinatzen du kanpaina aldarrikatzaile hau, eta era deszentralizatzailean garatzen da 
estatu espainiar osoan. Hausnarketa- eta salaketa-jarduerak tokiko hazien sareek an-
tolatzen dituzte eta Nekazaritza Aniztasunaren aldeko Estatuko Astean egiten dira.
www.siembratusderechos.info

No Patents on Seeds
Europako hainbat erakundek bultzatutako koalizio honek patente-legeen arauketa 
gardenaren aldeko kanpainak egitea du helburu. Ekimena 300dik gora gobernuz 
kanpoko erakundek eta nekazaritza-elkartek babesten dute. Egiten dituzten ekintza 
eta kanpainen bitartez agintari europarrak presionatu nahi dituzte, landareak, ani-
maliak eta material genetikoak patenteen prozesutik kanpo gera daitezen.
www.no-patents-on-seeds.org
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Campaña de las semillas
Mundu mailako ekimen hau Vía Campesina-k, munduko nekazaritza-erakundeen 
koordinatzaile nagusienak bultzatzen du. Hazien pribatizazioaren kontrako kanpai-
na iraunkorra egitearen ideia Latinoamerikako Landa-eremuetako Emakumeen 
Bigarren Biltzar Kontinentalean sortu zen (Mexiko, 2001), eta azkeneko urteetan 
ehunka tokiko ekimen biltzen dituen aterpe bihurtu da. Kanpainaren helburu na-
gusia haziek nekazarien ekoizpen-moduen eta kulturaren defentsan duten garran-
tzia agerian uztea da. Kanpainaren ezaugarrietako bat emakume nekazarien erakun-
deek beren jardueren garapenean izan duten funtzio aktiboa eta dinamizatzailea da.
http://viacampesina.org/es/index.php/noticias-de-las-regiones-mainmenu-29/1016-reunion-campa-
na-semillas-cloc-via-campesina

Ikerketa kritikoko taldeak: GRAIN eta ETCGroup
Nazioarte mailan nekazaritzako elikagaien ereduak eta haiek ingurunean eta ne-
kazari-herrietan dituzten ondorioak ikertzen dituzten bi erakunde txiki aipa dai-
tezke. Nahiko talde txikiak izan arren, haien jarduera eta lana oso garrantzitsuak dira 
agroekologiaren paradigmatik lan egiten duten guztientzat. 
ETCGroup (Erosioa, Teknologia eta Kontzentrazioaren inguruko Ekintza Taldea) 
erakunde txiki bat da, eta Kanadan sortu zen 1977an RAFI (Rural Advancement 
Fund International) izenarekin. Teknologia jakin batzuk eragiten dituzten ondorio 
sozial eta ekologikoekin lotutako ikerketa-lanak egiten ditu, eta bioteknologiari 
buruz egin dituen lanak dira ezagunenak eta mugimendu agroekologikoak gehien 
erabiltzen dituenak.
GRAIN (Genetic Resources Action International) kolektiboa 1990. urtean sortu 
zen, eta nekazaritzako elikagaien sistema globala ikertzen du, era deszentralizatuan. 
Industria-nekazaritzaren eta elikadura-sistemaren ondorio sozial eta ekologikoen 
inguruan egin dituen txostenak ezinbesteko erreferente dira eredu horren kritika-
rako.
www.etcgroup.org
www.grain.org

Hazien sareak, informazioa eta ezagutza trukatzeko guneak

Landutako bioaniztasunaren alde lanean diharduten erakundeek tokiko aldaerak eta 
horien inguruko ezagutzak berreskuratu eta mantentzeko eguneroko lana egiten 
dute. Landutako bioaniztasunaren mantentze-lana eta haien erabilera egokirako eza-
gutzen berrikuspena eta eguneratzea bereiztu ezin direla kontuan hartuta, ondoren-
goa esan dezakegu: landutako bioaniztasunaren aldeko mugimenduan diharduten 
talde eta pertsona guztiek egiten dute hausnarketa eta ikerketa kolektiboa, lurraldea-
rekin eta tokiko kulturekin lotutako nekazaritza-ekoizpenaren inguruan.
Hazien sareen eta landutako bioaniztasunaren alde lan egiten duten beste erakun-
deen funtzionamendua nahiko desberdina bada ere, guztietan dagoen eraikuntza 
kolektiboarekin lotutako hainbat jarduera aipa ditzakegu.

 · Tokiko aldaera eta ezagutzen azterketa
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 · Aldaeren karakterizazio partekatua
 · Aldaeren hobekuntza partekatua
 · Hazien ugalketari buruzko prestakuntza-jarduerak
 · Baliabide fitogenetikoen kudeaketari buruzko ikaskuntza kolektiboa
 · Landutako bioaniztasunaren eta agroekologiaren inguruko prestakuntza  
 eta sentsibilizazioa

Hazien tokiko sareak “eskola” moduan uler daitezke, non sareetako kideak hazien 
ugalketarekin eta oro har erabilera agroekologikoarekin lotutako ezagutzaz, espe-
rientziaz eta gaitasunaz jabetzen diren. Zenbait kasutan, gainera, prestakuntza-pro-
grama espezifikoak ere egiten dira, eta baita ezagutza agroekologikoko eraikuntza 
kolektiboko proiektuak ere.

Ezagutzaren eraikuntza kolektiborako ekimenak

· Resembrando e Intercambiando Hazien Sarea
1999an sortu zen eta estatu espainiarreko tokiko hazien sareen koordinatzailea da. 
Estatuko administrazio publikoekin koordinazio- eta elkarrizketa-lanak egiteaz gai-
nera, Hazien Saretik landutako bioaniztasunari lotutako ezagutzen berreskurapena-
ri buruzko hainbat jarduera ere egiten dira: txostenak eta ikerketak, prestakuntza-
saioak, mintegiak eta ikastaroak, etb.
2006az geroztik, Hazien Sareko taldeek urtero hartzen dute parte “Hausnarketa 
Jardunaldiak” izeneko barne-prestakuntzako jardunaldietan, non gai teknikoak, ju-
ridikoak, sozio-politikoak eta antolaketakoak lantzen diren. Bestalde, Hazien Sareak, 
Estatuko Nekazaritza Bioaniztasunaren Azoka antolatzen du, txandaka Estatuko lu-
rralde ezberdinetan antolatzen den ekintzarik garrantzitsuena. Azokak, tokiko sa-
reen lana ikusarazteko tresna eta topaketarako gunea izateaz gainera, prestakuntzako, 
hausnarketa kolektiboko eta hedapeneko jarduerak ere hartzen ditu barne.
http://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2008/06/dossier-rds.pdf

· Euskal Herriko tokiko aldaeran erregistro partekatua
2010ean, Euskal Herriko Hazien Sareak, tokiko aldaeren lehenengo erregistro 
partekatua egin zuen. Jarduera horren bitartez jendaurrean aurkezten dira aldaera 
baten ezaugarri agronomikoak eta organoleptikoak, haren aplikazioak eta erabile-
rak, ohiko erabilera agronomikoa eta aldaera horrekin lotutako informazio kultural 
guztia (gastronomia, esaera zaharrak…).
Horrelako jarduerak oso ohikoak dira Hegoalde Globaleko herrialdeetan, baina 
Europan egiten zen lehenengo aldia zen. Orduz geroztik, lau aldiz egin da eta era 
komunal eta partekatuan erregistratutako aldaerak ondorengoak izan dira: toma-
te punta luze arrosa, Durangoko porrua, Erandioko tomatea, Astigarribiako baba, 
Sabandoko gari gorria, Aretxabaletako tomate morea, Bost kantoi sagarra, Errezil 
sagarra, Arabako sagar-udarea.
Erregistro partekatuek, jakina, nekazari-herrien ahaleginari esker gordetako ondare 
biokulturalaren aldarrikapen-funtzioa ere betetzen dute. Beraz, tresna egokiak dira, 
bidegabeko jabetze-arriskuaren aurrean, aldaera horien existentzia jasota geratzeko.
www.haziensarea.org
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· Nekazaritza-bioaniztasuna landuz: ezagutza eta praktika Europan
Europar Batasunaren ikaskuntza iraunkorreko programan sartutako proiektua da eta 
Europako hainbat hazi-erakundek bultzatzen dute: Resembrando e Intercambiando 
Hazien Sarea (Espainia), Cultivando Biodiversidad Andaluziako Hazien Sarea (An-
daluzia), Rèseau Semences Paysannes (Frantzia), Rete Semi Rurali (Italia), Arche 
Noah (Austria), Environmental Social Science Research Group (Hungaria), Garden 
Organic (Erresuma Batua) eta Peliti (Grezia).
Proiektua 2013tik 2015era bitartean burutu zen, eta helburu nagusia, berrikuntza 
teknikoarekin eta sozioekonomikoarekin lotutako esperientziak eta ezagutzak par-
tekatzea izan zen, fruta, barazki eta zerealen bioaniztasunaren berreskurapenaren 
inguruan. Egindako lan-lerro nagusiak ondorengoak izan dira: alde batetik, proie-
ktuko kide diren erakundeek egindako prestakuntza-jarduera guztien bilketa zeha-
tza, eta bestetik, hausnarketa-saioak eta Europan erreferente diren hainbat proiektu 
bisitatzea.
Proiektu honi esker, landutako bioaniztasunaren aldeko mugimenduaren Europako 
erakunde nagusien arteko ezagutza handiagoa lortu da, eta baita dokumentu-funts 
komun bat ere, zeinan bitartez erakunde horiek egindako ikerketa- eta prestakunt-
za-lana ezagutu ahal izan den.
http://redandaluzadesemillas.org/IMG/pdf/grow_2015_low_res.pdf

Landutako bioaniztasunaren alde lan egiten duten erakundeak tokiko, lurraldeko 
eta nazioarteko sare eta mugimendu agroekologikoetako kide dira. Hazien sare 
eta taldeek landutako bioaniztasunarekin lotutako ikerketa partekatua egiten du-
ten moduan, ingurune agroekologikoko gainontzeko talde eta erakundeek ere ga-
ratzen dituzte nekazaritza-ekoizpen ekologikoarekin eta nekazaritzako elikagaien 
eredu berrien diseinuarekin lotutako ezagutzen eraikuntza kolektiboko prozesuak. 
Aipa daitezkeen adibide guztien artean, jarraian dituzue Partekatutako bioaniztasuna 
proiektuaren mintegira gonbidatutako ekimenak.

Ezagutza agroekologikoaren eratze kolektiboa

Parte-hartzerako Berme Sistemak: La Xarxeta-ren kasua
Nekazaritza ekologikoa, ekoizpen-alor indartsu bihurtu ahala, izaera emantzipa-
tzailea galduz zihoan. Gaur egun, nekazaritza-ekoizpen ekologikoa erabat integra-
tua dago ekonomia kapitalistan, eta nekazaritza eta industria alorraren ekoizpenetik 
desberdintzen duen gauza bakarra hainbat arau tekniko espezifiko kontuan hartzen 
dituela da. Arau horiek legeriak ezartzen ditu (gure kasuan Europako legeriak), 
eta zeregin horretara dedikatzen diren erakunde publiko edo pribatuek egiaztatzen 
dituzte. 
Hala ere, sektore ekologikoaren alde batek, ekoizpen-ereduaren aldaketa izaera eral-
datzailea duten proposamen ekonomiko, sozial eta kulturalekin lotzen du oraindik 
ere. Kolektibo horiek, Agroekologiaren paradigma, nekazaritza-ekoizpen ekologiko 
kapitalista-industrialetik bereizteko erabiltzen dute, eta beren argudio ezagunenen 
artean dago ziurtagiri ekologiko ofizialei egiten dieten kritika. Kritika horiek “hiru-
garrenen” sistema  horien funtzionamenduaren bi alderekin dute lotura: ziurtagiriak 
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kostu handia eta zama “burokratiko” gogaikarria dakar ekoizleentzat, eta bestetik, 
araudiak ezarritako irizpide murriztaileetan oinarritzen dira, irizpide erabat agrono-
mikoetan. Ekoizpen ekologikoaren interpretazio simplista da, oinarrizko alderdiak 
ahazten ditu, oreka ekosistemikoak kasu, gai soziokulturalak alde batera uzten ditu, 
eta, azken finean, merkatuko produktu ekologikoak identifikatzeko pentsatuta da-
goen kalitate-bereizgarri bat da. 
Ziurtagiri ekologiko ofizialaren aurrean, Parte-hartzerako Berme Sistemak (PBS) 
proposatzen dira, non elikadura-kateko agente guztiek (ekoizleak, teknikariak, 
erakundeak, kontsumitzaileak) ebaluatzeko irizpideen definizioan eta ebaluazioan 
bertan parte hartuko duten. Eredu horretan, bermea, ekoizleen eta gainontzeko 
agenteen arteko konfiantzazko erlaziotik abiatuta eraikitzen da. Munduan dau-
den kasu bakanek, gai agronomikoez gain, nekazaritza-ekoizpenari lotutako alde 
sozioekonomikoak eta kulturalak txertatzen dituzte beren ereduetan. Prozesu en-
dogenoak dira eta ehun agroekologikoa aberasteaz gainera, ekoizpen-esperientzia 
ezberdinen arteko ekitatea lortu nahi dute, eta ekoizpen ekologikoaren gaineko 
kontrolaren banaketa ahalbidetzen dute elikadura-kateko alde guztien artean. La-
burbilduz, esan genezake, PBS-k konfiantzan eta gardentasunean oinarritutako pro-
zesu horizontalak izateagatik bereizten direla. Prozesu horietan komunitate osoak 
hartzen du parte ziurtapen-prozesuan, partaidetzako lanaren bitartez eraiki edo in-
dartutako ikuspuntu partekatutik abiatuta.
PBS-etan ebaluazioak ez ditu “azken” irizpideak edo irizpide itxiak ezartzen, baizik 
eta trantsizio ekologikoa etengabe eboluzionatzen eta hobetzen ari den prozesu 
gisa ulertzen da. Ebaluatutako irizpideak hobetzen jarraitzeko erreferentziatzat har-
tzen dira, eta definizio- eta adostasun-prozesua hausnarketa kolektiboa egin eta alde 
guztien artean ezagutzak trukatzeko ariketa baliotsu bilakatzen da.
Mundu-mailan Brasilgo Rede Ecovida edo Frantziako Nature et Progrès elkartea 
nabarmendu ditzakegu. Gertuagora etorrita Andaluziako Red Andaluza de Sistema 
Participativo de Garantía eta Katalunian garatutako La Xarxeta de Pagesos Agroeco-
lògics esperientzia aipagarriak dira. 
La Xarxeta 15 ekoizpen-esperientzia biltzen dituen sarea da eta 2007. urtean sortu 
zen. Sare horren helburu nagusia kideen arten baratzeko produktuak programa-
tu eta trukatzea da (salerosketaren bitartez), merkaturatze-sareei eskaintzen dieten 
produktu mota eta kalitatea hobetze aldera. Sare horiek guztiak oinarritzen dira 
ekoizpena eta kontsumoaren arteko erlazio zuzenean. Sarearen oinarrietan irakur 
daitekeen moduan, “Xarxetak agroekologiaren adierazpen praktikorako erakundea 
izan nahi du, irabazi-asmorik gabekoa, eta sarea osatzen duten esperientziak finkatu 
nahi ditu baratzeko produktuak eta ezagutzak trukatuz”.
Bere jardutearen emaitza gisa, sareak esperientzia ezberdinen artean berme-eredu 
bat formalizatzeko premia identifikatu zuen, gardentasuna eta elkar-ezagutza bul-
tzatu, agroekologiari buruzko ikuspuntua partekatu eta adostu, eta kontsumitzaileei 
sareko kide guztien balioak eta jarduteak jakinarazteko. Lehenengo urteetan, par-
taidetzako ziurtapen lan hau era intuitibo eta espontaneoan egin zen, baina, sarea-
ren hazkundea eta indartze-prozesuan aurrerapausoa emateko borondatea ikusita, 
2008an La Xarxeta-k PBS propioa sortzeko prozesuari ekin zion. Sistema horren 
xede nagusiak dira, ziurtapena ebaluatzeko Europako araudiak definitutako alder-
diak baino haratago dihoazen irizpideen definizio kolektiboa, eta ziurtapen-meka-
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nismo propioaz jabetzea, non sareko kideek zeregin hori egingo duten.
PBS-en sorrerak 3 urte iraun zuen, eta denbora-tarte horretan nekazaritza-ekoiz-
penarekin lotutako gaien inguruko hausnarketa eta eztabaida egin da, zehaztasun 
agronomikoetatik gizarte-eta politika-gaietaraino. Jakina, ebaluatu beharreko alder-
diak, emaitzak kontuan hartzeko modua eta ziurtapen-mekanismoa ere zehaztu dira 
(nork egiten duen, nola partekatzen den sarearekin, ziurtatutako lursailaren aldetik 
hartutako konpromisoak, etb.).
PBS-en eraikuntza erronka kolektiboa izan da. La Xarxetak esfortzu handia egin 
behar izan du, baina, aldi berean, sareko kideen arteko harremanak estutzeko ere 
balio izan du.

Informazio gehiago (on-line):
M. Cuéllar Padilla, Los sistemas participativos de garantía ecológica Vs la certificación ecológica por tercera 
parte: analizando el sinsentido de su no aceptación oficial.
(http://www.agroecologia.net/recursos/publicaciones/publicaciones-online/2010/ix-congre-
so/cd-actas/p7-legislacion-normativas/7-2-los_sistemas-cuellar.pdf)
E. Torremocha, Los sistemas participativos de garantía. Herramientas de definición de estrategias agroeco-
lógicas, Agroecología aldizkaria 6, 2012.

Urduñako “Grupo de la hierba”
Urduñako eskualdeko (Aiaraldea-Nerbioi Garaia, Bizkaia) ikerketa-ekintza parte-
hartzailearen esperientzia, abeltzaintza estentsiboaren eremuan. “Grupo de la hierba” 
taldea 10 abere-ustiategik osatzen dute, eta larre eta belardien erabilera hobetzea du 
helburu. Ekimen hau Urduñako eskualdeko tokiko dinamizazio agroekologikorako 
proiektu zabalago baten barruan dago; 2006az geroztik Ekoizpenek, nekazaritza eta 
abeltzaintza ekologikoa sustatzen dituen udal-zerbitzuak dinamizatzen du. 
Ekoizpenek udalerrian eta eskualdean sustatu duen trantsizio agroekologikoaren 
prozesua erreferente bihurtu da Euskal Herrian. Haren lana hainbat ildotan gara-
tu da: tokiko produktuen sustapena, lursailen trantsizioa ekoizpen ekologikorantz, 
tokiko elikadura-sistema baten sorrera (udal-sukaldea, kontsumo-taldea, ekoizleen 
merkatua, etb.) eta agroekologiaren eta elikadura-burujabetzaren zabalkundea. 
Proiektu integrala da eta tokiko erakunde publikoak, ekoizle-elkarteak eta eskual-
deko gizarte-ehunaren zati handi bat hartu ditu barne. 
Grupo de la hierba taldea 2008an sortu zen, baina taldearen jatorria bost urte le-
henago dago, eskualdeko abere-ustiategien diagnosi ekonomiko eta agronomikoari 
ekin zitzaionean. Diagnostikoaren emaitzek agerian utzi zituzten abere-ustiategien 
bideragarritasuna mehatxatzen zuten hainbat gabezia, eta hasierako diagnostiko har-
tatik irtendako lan-ildoetako bat abere-elikaduraren erabilera hobetzea izan zen, 
kanpo-ekarpenak murriztuz (pentsuak) eta tokiko baliabide eta baliabide propioak 
hobetuz (larreak).
Grupo de la hierba taldea partaidetzako ikerketa-tresna da, eta tokiko abeltzaintza 
estentsiboaren kudeaketa-ereduetan trantsizioa sustatzea du helburu. Azkeneko ur-
teotako prozesu horren emaitza izan da eskualdeko 10 abere-finka baino gehiagok 
jo dutela ekoizpen ekologikora. Hala ere, Grupo de la hierba taldeak egindako la-
netako asko aplikagarriak dira arlo ekologikora jo ez duten lursailetan ere. Taldean 
era esperimentalean landu dituzten teknika batzuk eskualdeko lursailik gehienetan 
txertatu dira (lursail ekologikoak eta ohikoak). Teknika horiek lursailetako baldin-
tzetara egokitzen dira. 
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Bereziki landu dute bazka-labore berrien sarrera, belardiko espezieen ereite zuzena, 
larreen ongarriketa eta gidatutako artzaintza. Hori guztia agroekologiaren eta neka-
zaritza birsortzailearen ikuspuntutik.  
Beste ikerketa agronomikoko eredu batzuekin alderatuta, Grupo de la hierba tal-
dearen lana, tokiko abeltzainen parte-hartze aktiboak bereizten du; abeltzain horiek 
erabakitzen dute erabileraren zein alderdi ikertzea nahi duten, eta egindako entse-
guen jarraipena eta ebaluazioa beren gain hartzen dituzte. Egia da Ekoizpen-eko 
teknikariak burutzen duela dinamizazio-lana, baina abeltzainek erabakiak hartu eta 
ekin beharreko lan-ildoak definitzen dituzte.
Urduñako taldearen esperientziak Latinoamerikako “Nekazaritik nekazarira” me-
todoa gogorarazten badigu ere, Grupo de la hierba sortu zutenean ez zuten sistema 
hura ezagutzen. Jardutetik sortzen den esperientzia da, eta gerora hasi dira partaide-
tzako ikerketa-jardutearen gainean teorizatzen.
Urduñako Grupo de la hierba taldea abeltzaintzako partaidetzako ikerketa-ekintza-
ren adibide bakanetakoa da gure lurraldean, eta beste leku batzuetan oso ezaguna 
ez bada ere, haren esperientzia txiki baina errotuak erakusten digu, ohiko agro-
nomiaren postulatu teoriko eta metodologikoak gaindituko dituzten nekazaritza-
ikerketak eta hedapena egin daitezkeela. 
Era berean, Urduñako eskualdean egindako tokiko dinamizazio agroekologikoaren 
proiektu orokorrak agerian uzten du, landa-garapeneko ereduak sorkuntza ekolo-
gikoagorantz leheneratu daitezkeela, nekazaritza-sektorea bizitza sozial, ekonomiko 
eta kulturalaren erdigunean jarriz.

Informazio gehiago (on-line):
Maite Bacaicoa, Orduña, municipio hacia la agroecología, La Fertilidad de la Tierra aldizkaria 62, 
2015.
M.J. Imaz et. al., Diez años de desarrollo agroecológico en Orduña, Agroecología aldizkaria 18, 2015.
Emaús Fundación Social, Soberanía Alimentaria, Comercio Justo y Administraciones Públicas 
Locales, Emaús fundazioa, 2014
Karlos Trijueque y Danilo Albin, Regresando al futuro, Orduña hacia la soberanía alimentaria, 2014, 
(bideo)

Triticatum: antzinako gari-aldaeren berreskurapena
La Garrotxa eskualdean (Girona) antzinako gari-aldaerak berreskuratzeko proiektu 
interesgarri bat dute. Victor Garcia da proiektuaren sustatzailea, eta 30 urte baino 
gehiago daramatza gariaren eraldaketaren inguruan lanean. Artisau-irindegi ekolo-
giko txiki bat dauka, denborarekin finkatuz joan dena, eta antzinako garien ingu-
ruko ikerketa- eta hedapen-lana egiten du bertan.Triticatum-ek antzinako aldae-
ren azterketak egin ohi ditu, eta lan horri esker ehunka gari-aldaeren informazioa 
eta laginak jaso dira. Aldaera guztiak Victorren lursailean dagoen lorategi botaniko 
txikian landatu dira, aldaerak bereizi eta haien portaera agronomikoa aztertzeko 
(gaixotasunen aurrean duten erresistentzia, ezaugarri morfologikoak…). Lorate-
gi botanikoa prestakuntza-gunea ere bada, eta bertan freskatzen dira hango hazi-
bankuan gordetzen diren gari-laginak.
Triticatum-eko aldaerak Baliabide Fitogenetikoen Zentrotik (Madril) eta Iberiar 
penintsulako eta Europa hegoaldeko zerealista eta hazi-sareetatik datoz. Aldaera bat 
Triticatum-era iristen denean lorategi botanikoan landatzen da, eta interesgarria 
dela uste bada, bertan ugaltzen da, eskala handiagoan ugalduko duen zerealista bati 
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emateko nahikoa hazi eduki arte. Triticatum-ek harreman zuzena dauka moduren 
batean proiektu kide ere badiren zereal-ekoizle txikiekin. Zerealistek behaketa- eta 
balorazio-lana egiten dute, eta lan hori ezinbestekoa da aldaera bat interesgarria den 
edo ez erabakitzeko. Aldaeraren bat merkaturatzeko egokitzat jotzen bada, Tritica-
tum-etik akordioak egiten dira, harreman zuzenaren eta bidezko prezioaren bitartez 
Victorren artisau-irindegia hornitzen duten zerealistekin. 
Bestalde, Triticatum-ek, urteak daramatza ikerketa kolektiboko prozesuak bultza-
tzen Kataluniako hainbat artisau-okindegirekin. Lankidetza-proiektu, elkarrizketa, 
bisita, dastaketak eta ezagutzen trukaketa-saioen bitartez, aldaera eta irin-nahasketa 
ezberdinekin esperimentatzen da berreskuratutako aldaerek ogia egiteko duten 
ahalera ebaluatzeko (elastikotasuna, iraunkortasuna, ezaugarri organoleptikoak…). 
Horrela, Triticatum, zerealistak eta okindegien arteko zubi bihurtzen da, eta elkar-
ezagutza, taldeko hausnarketa eta esperientzien trukea sustatzen ditu. 
Triticatum erreferente bihurtu da ogi ekologikoaren alorrean. Horregatik, pres-
takuntza- eta sentsibilizazio-ekintza ugari antolatzen ditu. Errotak, historikoki, 
elkartzeko eta hitz egiteko guneak zirela kontuan hartuta, Triticatum-ek pertsona 
eta proiektu ezberdinak partekatzeko bokazioa berreskuratu duela esan genezake, 
ogia, irinak eta, jakina, gariarekin lotutako ezagutza kolektiboa zabaltze aldera.

Croqueurs de Carottes: hazi-artisau ekologikoen sare europarra
2005. urtean sortutako hazi-artisauen erakunde profesionala da eta Frantzia, Belgika 
eta Kataluniako zazpi enpresa ekologiko txiki biltzen ditu: Le Biau Germe (Akitania), 
Germinance (Pays de la Loire), Graines del Païs (Languedoc-Roussillon), Jardin’Envie 
(Rhône-Alpes), Le Potager d’un Curieux (Provence-Alpes-Côte d’Azur), Les Semai-
lles (Belgika), Les Refardes (Katalunia).
Croqueurs-eko esperientziek ez dute ez babestutako ez patentatutako haziekin lan 
egiten. Ez dituzte hibridoak ekoizten, ezta merkaturatzen ere, eta beren haziak ez 
dituzte merkatari-gune handietan banatzen. Oso modu aktiboan hartzen dute parte 
landatutako biodibertsitatearen aldeko mugimenduetan eta Croqueurs de Carottes sa-
rea Frantziako hazi-sareko kide da (Rèseau Semences Paysannes).
Croqueurs-en helburuek hazien artisau-ekoizpeneko esperientzien arteko lankidetza 
eta kooperazioarekin dute lotura: ezagutzak partekatzea, ekoizpen-bideak parteka-
tzea, elkar-laguntza egoera jakin batzuetan (ekonomikoa eta juridikoa). Croqueurs-
ek egiten dituen barne-jardueren artean ondorengoak nabarmentzen dira: aldae-
ren aukeraketa-prozesu parte-hartzaileak, sareko esperientziek partekatutako tresna 
tekniko eta ekonomikoak eraikitzea (kooperatiba finantzarioa, marka komuna…), 
arau-proposamenak taldean formulatzea eta jarraipen-lana eta presioa administra-
zioei. 
Jakina, topaketak, beren lanbidearekin lotutako prestakuntza espezifikoko saioak 
egiteko ere aprobetxatzen dituzte (hazien garbiketa, erremintak eta makinak, era-
bilera agronomikoa…). 2005az geroztik, tokiko tomateen aldaerekin entsegu bat 
egiten dihardu, Europa-mailan, nekazari profesional eta afizionatuekin elkarlanean. 
Proiektu horren helburua tokiko ehunka aldaera ebaluatzea, eta Europako lurralde 
ezberdinetan nekazaritza ekologikorako egokienak zeintzuk diren zehaztea da.
Croqueurs-en lehentasunetako bat hazi-artisauen figura definitu eta babestea da, eta 
lanbide horren eta Europan dauden esperientzia urrien aitorpena ere lortu nahi 
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dute administrazioen aldetik. Lan horrek Croqueurs-eko esperientzien arteko haus-
narketa-prozesu bat eskatzen du, gainontzeko hazien enpresetatik bereizten dituzten 
irizpideak definitu ahal izateko, eta prozesu hori beren jardute, helburu eta lan-
datutako biodibertsitatearen aldeko mugimendua osatzen duten beste agenteekin 
ehuntzen dituzten harreman eta aliantzen inguruko etengabeko hausnarketa-pro-
zesu bilakatzen da.
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Baliabideak

Hazien pribatizazioari buruz txostenak

La criminalización de las semillas campesinas; resistencias y luchas, GRAIN, 2015.
https://www.grain.org/es/article/entries/5143-la-criminalizacion-de-las-semillas-campesi-
nas-resistencias-y-luchas

UPOV 91 y otras leyes de semillas: guía básica acerca de cómo empresas intentan controlar y 
monopolizar las semillas, GRAIN, 2015.
https://www.grain.org/es/article/entries/5315-upov-91-y-otras-leyes-de-semillas-guia-
basica-acerca-de-como-empresas-intentan-controlar-y-monopolizar-las-semillas

Mega-fusiones a nivel global en el sector de insumos agrícolas, ETCGroup, 2015.
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etcgroup_agmegamerger_
spa24sept2015.pdf

Campo Jurásico: Syngenta, DuPont, Monsanto: la guerra de los dinosaurios del agro-negocio, 
ETCGroup, 2016.
http://www.etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/etc_breakbad_esp_v5-final_
may11-2016.pdf

Canibalismo corporativo: lo que viene, Silvia Ribeiro (ETCGroup), 2016
http://www.alainet.org/es/articulo/174521

Conclusiones del Taller de Reflexión sobre el derecho de los agricultores y las agricultoras en 
torno a las variedades locales, Red de Semillas Resembrando e Intercambiabando, 2014.
http://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2014/02/140202-Taller-RdS-Derecho-
Agricultores-as-VVLL2.pdf

Normativas de semillas en América Latina al servicio del control corporativo, Red por una 
América Latina libre de transgénicos, 2015.
http://www.rallt.org/PUBLICACIONES/Normativas%20sobre%20semillas.pdf

Las semillas patrimonio de los pueblos en manos de los agricultores. Acciones sociales para 
enfrentar el colonialismo corporativo de las semillas en Colombia, Red Semillas Libres de 
Colombia y Grupo Semillas, 2015
http://semillas.org.co/es/publicaciones/las-semillas-patrimonio-de-los-pueblos-en-manos-
de-los-agricultores-acciones-sociales-para-enfrentar-el-colonialismo
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Hazien eskuliburuak

Cómo obtener tus propias semillas. Manual para agricultores ecológicos 
http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/Cómo%20obtener%20tus%20pro-
pias%20semillas.pdf

Cultivando Biodiversidad Agrícola: conocimiento y práctica en Europa
http://redandaluzadesemillas.org/IMG/pdf/grow_2015_low_res.pdf

Ohizko baratz landareen haziak gordetzeko gidaliburua. Euskal Herriko Hazien Sarea (10. 
argitalpena, 2009)
http://www.haziensarea.org/uploads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20recolección%20
de%20semillas%20de%20las%20hortalizas%20más%20comunes.pdf

Guía para la recolección de semillas de los vegetales más comunes
https://redsemillas.files.wordpress.com/2010/10/guia_semillas.pdf

Guía sobre el manejo de la biodiversidad agrícola en la huerta mediterránea
http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/Guia%20Manejo%20Biodiversi-
dad%20Agricola%20Huerta%20Mediterranea.pdf

Manual para la utilización y conservación de variedades locales de cultivo
http://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2009/10/manual-ras-iii_baja-calidad.pdf

Manual para la utilización y conservación de variedades locales de cultivo, frutales y leñosas
http://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2008/12/manual-variedades-locales-
2-frutales.pdf

Manual técnico Producción Artesanal de Semillas de Hortalizas para la Huerta Familiar
http://www.fao.org/docrep/019/i2029s/i2029s.pdf

Hazien ugalketari buruzko eskuliburua, Haziera, Cristina Enea Fundazioa. (Donostia, 
2015)

Semillas ecológicas para la agricultura ecológica
http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/Semillas%20ecológicas%20para%20
la%20agricultura%20ecológica.pdf

Uso de recursos genéticos locales
http://www.redsemillas.info/wp-content/uploads/2007/02/monografico_cl_1.pdf

Beste hizkuntzetan:

From Generation to Generation
http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/Generation%20to%20Genernation.pdf
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A seed saving guide for gardeners and farmers
http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/A%20seed%20saving%20guide.pdf

A Guide to Seed Saving, Seed Stewardship & Seed Sovereignty
http://www.cristinaenea.org/haziera/dokumentuak/A%20guide%20to%20seedsaving%20
2010.pdf

Manual de producció ecològica de llavors i planter d’hortícoles
http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2012/PRODUCTESTERRA/DOCUMENTS/
Manual_de_produccio.pdf
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Hazien sareak

Euskal Herriko Hazien Sarea
http://www.haziensarea.org

Nafarroako Hazi Sarea
redsemillasnafarroa@gmail.com

Bidasoako Haziak
https://sites.google.com/site/baztangohaziak/

Red de Semillas Resembrando e Intercambiando (Espainako sarea)
http://www.redsemillas.info

Réseau Semenes Paysannes (Frantziako sarea)
http://www.semencespaysannes.org

Asociación Albar para la biodiversidad y la cultura (Valentzia)
http://asociacionalbar.wordpress.com

Associació de varietats locals de les Illes Balears (Balear uharteak)
http://www.ib.varietatslocals.org

Centro Zahoz. Centro de conservación de la Agrobiodiversidad y la Etnobotánica 
de las Sierras de Béjar y Francia) (Gaztela eta Leon)
http://www.centrozahoz.org

Esporus, Escola Agrària de Manresa (Bartzelona)
http://www.esporus.org

Grupo biltar. Red de semillas de Asturias
http://www.redcampesina.es/redsemillas/semillas.php

Grupo de semillas de APAEM (Menorca, Balear uharteak)
http://www.apaem.menorca.es

Llavors d’ací (Valentzia)
http://www.llavorsdaci.org

Red andaluza de semillas “Cultivando biodiversidad” (Andaluzia)
http://www.redandaluzadesemillas.org

Xarxa Catalana de Graners (Kataluinako hazitegien sarea)
http://xarxacatalanadegraners.mundoalternativo.org
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Red extremeña de semillas (Extremadura)
https://sites.google.com/site/reddesemillasextremadura

Red Murciana de Semillas (Murtzia)
https://sites.google.com/site/semillasmurcia

Red de Hortelanos del Sobrarbe (Oska)
http://hortelanosdesobrarbe.blogspot.com.es

Red de semillas de Aragón (Aragoi)
http://redaragon.wordpress.com

Red de semillas de Cantabria (Kantabria)
http://www.reddesemillascantabria.es

Red de semillas de La Rioja (Errioxa)
http://redsemillas.wordpress.com

Rede galega de sementes (Galizia)
http://redegalegadesementes.wordpress.com



62

Landatutako bioaniztasuna lantzen duten ekimenak

Haziera, hazien artxiboa (Donostia)
www.cristinaenea.org/haziera

Karabeleko, agroekologiko etxalde esperimental (Hernani)
http://www.karabeleko.org

Spicilège, bertako aldaeren inguruko ezagutzen artxibo europarra
www.spicilege.org

Conservatoire vegetal regional d’Aquitaine, Askaineko mintegia (Azkaine)
http://www.conservatoirevegetal.com/ascain.php?PHPSESSID=77d14c183869e86a4f3f70
b3b062946f

Conservatoire vegetal regional d’Aquitaine, Abadia jauregiko mintegia (Hendaia)
http://www.conservatoirevegetal.com/abbadia.php?PHPSESSID=77d14c183869e86a4f3f7
0b3b062946f

Slowfood Gipuzkoa 
http://slowfood-gipuzkoa.blogspot.com.es

Kokopelli elkartea (Frantzia)
https://kokopelli-semences.fr
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Nekazaritza ekologikoa lantzen duten ekimenak Euskal Herrian

Ehkolektiboa, Laborariak agroekologiaren bidean (Euskal Herria)
https://ehkolektiboa.org

ENEEK, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua
www.eneek.org

CPAEN, Nafarroako Nekazaritzako Produkzio Ekologikaren Kontseilua
www.cpaen.org

Biolur, Nekazaritza Ekologikoaren Alde Elkartea (Gipuzkoa)
www.biolur.net/eu/inicio

Bio Nekazaritza, Arabako nekazaritza ekologikoa elkartea
www.bionekazaritza.net

Biharko Lurraren Elkartea (Iparaldea)
www.bio-aquitaine.com/ble

Basherri sarea, Gipuzkoako baserritar eta Herritarren Topagunea
https://basherri.wordpress.com

Nekasarea, Bizkaiko kontsumo taldeen sarea
http://ehnebizkaia.eus/index.php/es/nekasarea

EHNE-Bizkaia, Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna-Bizkaia
http://ehnebizkaia.eus/index.php/es

Ekoizpen, Urduñako eta Eskualdeko garapen agroekologikorako zerbitzua (Bizkaia)
http://www.urduna.com/es-ES/Servicios/Promocioneconomica/Paginas/Sectorprimario.
aspx

Ximaurpila elkartea, lurraren emankortasuna (Gipuzkoa)
https://www.facebook.com/Ximaurpila-254999711349785

Arrea, formakuntza eta aholkularitza agroekologikoa (Nafarroa)
http://www.bioe.es/econoticias/econoticia.php?idecon=550

Errigora, elikadura burujabetza Euskal Herrian
https://www.errigora.eus



Proiektu honi buruzko informazio gehiago nahi ezkero:
https://hazizaleak.wordpress.com


