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Lan honen bitartez, azaldu nahi da bertako barietateak nola 
erabiltzen diren eta haziak nola ugaltzen diren Gipuzkoako ba-
ratzegintza ekologikorako fi nketan. Hazieraren ustez, artxiboko 
hazien zaintzaileekin batera lanean jarduteaz gain, gure lurraldean 
lantzen den bioaniztasunaren egungo egoerari buruz hausnartze-
ko materialak eskaini behar ditugu.

Hainbat arrazoi direla medio, oso jende gutxik lan egiten du pro-
fesionalki baratzegintzan, kontu horiek jorratzen dituzten espa-
zio kolektiboetan (hazien sareetan edo Haziera bezalako proie-
ktuetan). Garrantzitsua da, noski, hazien mundua ezagutaraztea 

autokontsumorako baratzeren bat zaintzen dutenei eta oro har 
gizarte osoari, baina, baldin eta tokiko barietateak mantendu eta 
berreskuratu nahi baditugu, beharrezkoa da ekoizle profesiona-
len kolektiboek hazi propioak ugaltzea beren eguneroko lanean.

Horretarako, interesgarria izan daiteke gaur egungo egoera zer-
tan den jakitea eta kolektibo horrek bere baratzeetan dimentsio 
hori txertatzeko orduan zer zailtasun espezifi ko dituen argitzen 
saiatzea.

Baratzezaintza profesionalerako fi nka guztietan, haziak eta lan-
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dareak erosteak eragiten du gasturik handiena. Horrenbestez, 
finka horiek beren burua hornituz gero, nabarmen murriztuko 
lirateke ekoizpen-kostuak, eta horrek, beraz, esperientzia hauei 
lagundu egingo lieke ekonomikoki autonomo izaten eta, azken 
batean, luzera begira bideragarri izaten.

Oro har, oso-oso finka profesional gutxi dira haziak ugaltzen 
dituztenak eta landareak autoekoizten dituztenak. Hainbat arra-
zoi daude horretarako: presazko bizi-erritmoa eta lana, gaur 
egungo nekazaritza-ereduaren espezializazioa, ezagutza eta es-
karmentu falta, materialen eta diruaren prekaritatea eta abar.

Bestalde, gure iritziz oso interesgarria da familiako edo eskala 
txikiko nekazaritza ekologikoan bertako barietateak erabiltzea, 
horrek abantailak ematen baititu: agroekosistemak (tokian to-
kiko eguraldira moldatutako barietateak) modu iraunkorragoan 
kudea daitezke, eta produktu propioak besteetatik bereiz dai-
tezke, ezaugarri organoleptikoei esker (zaporeak, aromak, ko-
loreak, formak).

Helburu hori lortzeko, barietateok ezagutzera eman behar dira 
gizarte osoaren artean edo, behintzat, baratze ekologikoen 
kontsumitzaileen artean. Modu horretan, jendeak barietate ho-
riek eskatzen baditu, kultibadore profesionalek errazago utziko 
dituzte albo batera hazi-enpresa handiek eskaintzen dituzten 
barietate komertzialak, eta bertako barietateekin ordezkatuko 
(“autoktonoekin” edo beste lurralde batzuetakoekin). Horre-
gatik, Haziera bezalako proiektuak bi bide izan behar ditu ar-
datz: herritarren sentsibilizazioa eta prestakuntza, alde batetik, 
eta ekoizleen prestakuntza, bestetik.

Zorionez, Gipuzkoako baratzezaintza ekologikoaren sektorea, 
zeina Biolur elkarteak koordinatzen baitu, ez dago bakarrik lan 
horretan. Hain zuzen, gure lurraldean baditugu zenbait hazitegi 
ekologiko, katalogoetan bertako barietate ugari eskaintzen di-
tuztenak. Alde horretatik, oso garrantzitsua izan da Zarauzko 
Blaseneak aspaldidanik egiten duen lana. Eta duela gutxi, gaine-
ra, bi hazitegi ekologiko berri zabaldu dituzte: Karabeleko (Her-

nani) eta Ekoudalatx (Arrasate).

Beharbada, finka ekologiko profesionalak hazien ugalketari eta 
landareen autoekoizpenari dagokionez autonomoagoak izate-
ko nahi hori kaltegarria izan liteke hazitegi horientzat. Alabaina, 
gure iritziz, nahiz eta finka profesionalek landare eta hazien au-
toekoizpena areagotu, beti joko dute hazitegi horietara landa-
reen beharra osatzeko.

Edonola ere, kontuan harturik hazitegi horiek direla beren kata-
logoetan tokiko barietate ugari sartzen dituzten bakarrak, bioa-
niztasun landuaren eta tokiko barietateen garrantziari buruzko 
gogoeta hedatzea lortzen dugun neurrian, finka ekologikoetan 
landare gehiago autoekoiztea ez litzateke “mehatxua” izango 
esperientzia hauek aurrera egin ahal izateko.

Hazierak hausnarketarako baliabideak eman nahi dizkie kontuo-
tan interesa duten pertsona guztiei. Ahal dugun heinean, saiatzen 
gara gure jarduera eta proiektuak lagungarri izan daitezen bioa-
niztasun landuarekin diharduten hemengo egitasmoak agerian 
jartzeko eta indartzeko. Hori dela eta, txosten honetan aurkez-
ten dugun lanaren bidez, informazio baliagarria eman nahi dugu 
gure lurraldean proiektu berri bat abian jartzeari begira: Aleka.

Aleka elkarteak Gipuzkoako ekoizle ekologikoak, bertako hiru 
hazitegi ekologikoak, teknikariak eta sektoreko elkarteak biltzen 
ditu, Gipuzkoako zenbait baserritan eskuz ekoizten diren hazi 
ekologikoak merkaturatzeko lana garatzeko xedez. Horregatik, 
diagnostiko hau erabilgarria izan liteke, hein batean, egitasmo 
berri honetarako informazio interesgarria jasotzeko, aintzat 
hartuta gure lurraldean zeregin oso garrantzitsua izango duela.

Erabilitako metodologia

Txosten honetan, bi lanetan lortutako informazioak laburbilt-
zen dira. Alde batetik, 2015eko udan 11 bisita egin ziren Gi-
puzkoako baratze ekologikoetara. Elkarrizketa horietan, finkan 
erabiltzen zituzten tokiko barietateei eta landare eta hazien au-
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toekoizpenari buruzko informazioa bildu zen. Bestetik, 2017an, 
gai berberei buruzko galdetegi bat prestatu zen, eta Biolurren 
bazkide ziren baratzegintzako finka guztietara bidali zen (posta 
elektronikoz). Bigarren fase horretan, 11 erantzun jaso ziren.

2017ko galdetegiari erantzun zioten finketako batzuk 2015ean 
egindako elkarrizketetan bisitatu ziren. Hori kontuan hartuta, 
txosten honetarako, Gipuzkoako 18 ekoizpen-esperientziaren 
informazioa erabili ahal izan dugu. Gutxi gorabehera, finka ho-
riek lurraldeko baratzezaintza ekologikoko finka guztien laurde-
nak edo bostenak dira.

2017ko galdetegiarekin, gure asmoa zen ahalik eta ekoizpen-es-
perientzia gehienen informazioa lortzea, baina, zenbait hilabe-
tez zain eta galdezka ibili ostean, txostena hemen aurkezten 
diren esperientziekin ixtea erabaki dugu. Ekoizle profesiona-
lak prozesu honetan engaiatzeko zailtasun horrek agerian uz-
ten du egunero gertatzen dena: haien lan-erritmoa (eta fa-
milia-kontziliazioa) oztopo handia da kolektibo horrek parte 
hartzeko moduko hausnarketa-espazio kolektiboak sortzeko. 
Espero genuena baino erantzun urriagoa jaso dugun arren, uste 
dugu lortutako emaitzek nahiko ondo islatzen dutela errealita-
tea. Beharbada, lortutako argazkiak joera “positibo” bat erakus-
ten du, aintzat hartuz gero kontuotan interes handiena dutenek 
(eta finkan lan handiena egiten dutenek) erantzun diotela gal-
detegiari.

Nolanahi ere, lortutako datuei esker, ondorio interesgarri batzuk 
atera ahal izango ditugu, bertako sektore agroekologikoan lan-
dutako bioaniztasunaren egoerari buruz hausnartzen jarraitzeko.



1.TAULA:
2017KO ESPERIENTZIAK

ESPERIENTZIAREN / 
BASERRIAREN IZENA

ERREFERENTZIAZKO PERTSONA UDALERRIA
JARDUERAREN 

HASIERA-URTEA
BESTE JARDUERA BATZUK

BARATZEAZ GAIN
BARAZKIAK MERKATURATZEKO

KANALAK

Mattenea Josune Zamora Hondarribia 2004 Ez
Hondarribiko merkatua, fi nkako salmenta, 

denda ekologikoa, jatetxeak

Elkano baratza Luis Herranz Zarautz (Aia) 2008 Fruitu-arbolak Kontsumo-taldea, dendak, jatetxeak

Sarobe baserria Gregorio Zuaznabar Anoeta 1996 Behi-esnea eta eraldatuak Merkatua, kontsumo-taldea, dendak, eskolak, jatetxeak

Malkorra barazkiak (Elkoro baserria) Ane Gorosabel Bergara 2012 Ez Arrasateko merkatua, kontsumo-taldea, denda, jatetxea

Iralatorre baserria Aitzol Iturbe eta Andoni Iparragirre Antzuola 2015 Sagar-zukua
Kontsumo-taldea, denda txikia, merkatua, Ereindajan 

kooperatiba

Amenabar behekoa Miguel Arribas Beizama 2006 Fruitu-arbolak Jatetxeak, beste ekoizle batzuk

Beraseta Iñaki Lazarobaster Elgoibar 2005
Haragitarako behi-azienda, arrautzak eta 

oilaskoak
Bi kontsumo-talde eta denda bat

Doniene Berri Nerea eta Mirian Arrizabalaga Itziar 2009 (erreleboa ekologikoan) Fruitu-arbolak Merkatua, otarreak, bi denda txiki, bizpahiru jatetxe

Ortuzabala Rebeka, Atxi, Eñaut Oñati 2014 Ez Kontsumo-taldea, merkatua, dendak

Aspilla eta Intsusaran baserria Amaia eta Nerea Andoain 2011 Sagarrak Kontsumo-taldea, saltokiak, eskola

Altuna baserria Imanol Arana Hernani 2010 Sagarrak Kontsumo-taldea, eskola, dendak, jatetxeak



DIAGNOSTIKOAN SARTU 
DIREN BASERRI EDO ESPERIENTZIA AGROEKOLOGIKOAK

ESPERIENTZIAREN / 
BASERRIAREN IZENA

ERREFERENTZIAZKO PERTSONA UDALERRIA
JARDUERAREN 

HASIERA-URTEA
BESTE JARDUERA BATZUK

BARATZEAZ GAIN
BARAZKIAK MERKATURATZEKO

KANALAK

Mattenea Josune Zamora Hondarribia 2004 Ez
Hondarribiko merkatua, fi nkako salmenta, 

denda ekologikoa, jatetxeak

Elkano baratza Luis Herranz Zarautz (Aia) 2008 Fruitu-arbolak Kontsumo-taldea, dendak, jatetxeak

Sarobe baserria Gregorio Zuaznabar Anoeta 1996 Behi-esnea eta eraldatuak Merkatua, kontsumo-taldea, dendak, eskolak, jatetxeak

Malkorra barazkiak (Elkoro baserria) Ane Gorosabel Bergara 2012 Ez Arrasateko merkatua, kontsumo-taldea, denda, jatetxea

Iralatorre baserria Aitzol Iturbe eta Andoni Iparragirre Antzuola 2015 Sagar-zukua
Kontsumo-taldea, denda txikia, merkatua, Ereindajan 

kooperatiba

Amenabar behekoa Miguel Arribas Beizama 2006 Fruitu-arbolak Jatetxeak, beste ekoizle batzuk

Beraseta Iñaki Lazarobaster Elgoibar 2005
Haragitarako behi-azienda, arrautzak eta 

oilaskoak
Bi kontsumo-talde eta denda bat

Doniene Berri Nerea eta Mirian Arrizabalaga Itziar 2009 (erreleboa ekologikoan) Fruitu-arbolak Merkatua, otarreak, bi denda txiki, bizpahiru jatetxe

Ortuzabala Rebeka, Atxi, Eñaut Oñati 2014 Ez Kontsumo-taldea, merkatua, dendak

Aspilla eta Intsusaran baserria Amaia eta Nerea Andoain 2011 Sagarrak Kontsumo-taldea, saltokiak, eskola

Altuna baserria Imanol Arana Hernani 2010 Sagarrak Kontsumo-taldea, eskola, dendak, jatetxeak



ESPERIENTZIAREN / 
BASERRIAREN IZENA

ERREFERENTZIAZKO PERTSONA UDALERRIA
JARDUERAREN 

HASIERA-URTEA
BESTE JARDUERA BATZUK

BARATZEAZ GAIN
BARAZKIAK MERKATURATZEKO

KANALAK

Taula baserria Elena eta Agustín Astigarraga ?? Ez Merkatua, tokiko saltokia

Aristondo baserria Unai Lizarralde Igeldo ?? ?? Kontsumo-taldea, jatetxeak

Xalbardin Aitor Criado Hondarribia 2014 Ez Kontsumo-taldea, jatetxeak

Apaiziartza Josetxo, Haritz,... Gaintzurizketa 2010 ?? Kontsumo-taldeak

Aldatsa Baratza Zenbait pertsona Hondarribia 2010 Ez Ekoizpen eta kontsumorako kooperatiba unitarioa

Urteaga baserria Gorka Sasieta Itsaso ?? Behi-aziendaren haragia Kontsumo-taldea, tokiko saltokia

Santagoiti baserria Ander Kerejeta Gabiria 2014 Ez Kontsumo-taldea

* Hernaniko Altuna, Andoaingo Aspila eta Hondarribiko Mattenea fi nkek 
bi ikerketa-faseetan parte hartu dute (2015eko elkarrizketetan eta 2017ko galdetegian).

1.TAULA:
2015KO ESPERIENTZIAK



ESPERIENTZIAREN / 
BASERRIAREN IZENA

ERREFERENTZIAZKO PERTSONA UDALERRIA
JARDUERAREN 

HASIERA-URTEA
BESTE JARDUERA BATZUK

BARATZEAZ GAIN
BARAZKIAK MERKATURATZEKO

KANALAK

Taula baserria Elena eta Agustín Astigarraga ?? Ez Merkatua, tokiko saltokia

Aristondo baserria Unai Lizarralde Igeldo ?? ?? Kontsumo-taldea, jatetxeak

Xalbardin Aitor Criado Hondarribia 2014 Ez Kontsumo-taldea, jatetxeak

Apaiziartza Josetxo, Haritz,... Gaintzurizketa 2010 ?? Kontsumo-taldeak

Aldatsa Baratza Zenbait pertsona Hondarribia 2010 Ez Ekoizpen eta kontsumorako kooperatiba unitarioa

Urteaga baserria Gorka Sasieta Itsaso ?? Behi-aziendaren haragia Kontsumo-taldea, tokiko saltokia

Santagoiti baserria Ander Kerejeta Gabiria 2014 Ez Kontsumo-taldea

DIAGNOSTIKOAN SARTU 
DIREN BASERRI EDO ESPERIENTZIA AGROEKOLOGIKOAK

** 2015ean, Irungo Ventas auzoko baratze komunitarioa 
bisitatu zen, baina, ez zenez fi nka profesional bat, ez da txosten honetan sartu.
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Diagnostikoaren lehenengo zati honetan, Gipuzkoako fi nka 
profesionaletan tokiko barietateak nola erabiltzen diren azter-
tuko da. Oro har, uste izaten da fi nka ekologikoetan bertako 
barietate gehiago erabiltzen dela fi nka konbentzionaletan baino, 
haietan ia-ia ez baita batere barietate lokalik erabiltzen. Hala 
ere, pentsatu ohi dugu tokiko barietateak gehiago erabiltzen di-
rela autokontsumorako baratze txikietan, fi nka ekologiko pro-
fesionaletan baino.

Atal honetan, aztertu nahi da zenbateraino erabiltzen diren 
barietate horiek Gipuzkoako fi nka ekologikoetan, zein diren, 
nondik datozen eta zergatik erabiltzen diren (edo ez diren era-
biltzen) fi nka horietan.

Hasteko, ikus dezagun zein barietate erabiltzen dituzten azter-
tutako fi nketan:

TOKIKO BARIETATEEN 
ERABILERA GIPUZKOAKO FINKA 
EKOLOGIKOETAN



2. TAULA:

ESPERIENTZIA / BASERRIA KULTIBATUTAKO TOKIKO BARIETATEAK

Mattenea
Babarruna: Arabako potxa aihenluzea

Tipula: Zalla
Tomatea: Aretxabaleta, Mendigorria

Sarobe
Babarruna: Tolosa

Leka: Itaia

Iralatorre
Babarruna: etxekoa

Piperra: Gernika
Tomatea: Aretxabaleta

Amenabar

Babarruna: Tolosa, Arabako nabarra.
Aza: Hernani

Kuia: Gernika, potimarron, kakahue-
te-erako txikia
Tipula: Zalla

Baba: txikia, ertaina

Piperra: kristala, Gernika, Landetako 
gozoa, Ezpeleta, Erandioko txorize-
roa, Berritxu, Ibarrako pipermina
Tomatea: Aretxabaleta, Erandioko 
zapala, pikoluze, Saint Michel, Loidi, 
Igeldo, Tuterako itsusia, Barbastroko 

arrosa, Sarrikoa
Leka: Garrafal oro

Doniene Berri

Babarruna: Tolosa
Tipula: Zalla

Artoa: etxekoa
Piperra: Gernika, Berriatua, Ibarrako pipermina

Tomatea: Aretxabaleta, pikoluze

Aspilla

Babarruna: Tolosa
Kuia: Gernika, potimarron

Piperra: Landetako gozoa, Gernika, Ibarrako pipermina
Tomatea: Aretxabaleta, Igeldo, Korta
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TOKIKO BARIETATEEN ERABILERA 
GIPUZKOAKO FINKA EKOLOGIKOETAN

ESPERIENTZIA / BASERRIA KULTIBATUTAKO TOKIKO BARIETATEAK

Altuna
Babarruna: Tolosa, potxa

Kuia: Gernika
Pipermina: Ibarra

Xalbardin
Piperra: Gernika, Ibarrako pipermina

Tomatea: idi-bihotza, pikoluze, Aretxabaleta

Apaiziartza

Kuia: Gernika, potimarron
Uraza: maiatz-lorea

Piperra: Ibarrako pipermina, pipermorroa, Gernika
Leka: gakoduna

Aristondo
Babarruna: Tolosa, potxatarako zuria (aihenluzea eta aihenmotza), berdina, 

antzinako leka
Kuia: Gernika, potimarron

Urteaga

Babarruna: Arabako beltz aihenmotza
Kuia: Gernika, potimarron

Piperra: Gernika, Ibarrako pipermina
Tomatea: udarekara, Aretxabaleta

Santagoiti

Babarruna: etxekoa
Kuia: Gernika, potimarron

Baba: etxekoa
Piperra: Gernika, Ibarrako pipermina

Tomatea: Aretxabaleta

Aldatsa baratza
Kuia: Gernika, potimarron, potimarronen antzeko beste kuia bat

Piperra: Gernika, Landetako gozoa, Ibarrako pipermina
Tomatea: Hondarribikoa, Aretxabaleta, Mendigorria
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Taulan ikus dezakegu kultibo espezie batzuk kasu askotan erre-
pikatzen direla: babarrunak, kuia, piperra eta tomatea, hain 
zuzen ere.

Alde batetik, kontuan hartu behar dugu Gipuzkoako tokiko ba-
rietate ezagunena Tolosako babarruna dela. Ia-ia baserri ekolo-
giko guztietan hazten da, eta horregatik agertzen dira babarru-
nak aztertutako kasu ia guztietan (dena dela, zenbait kasutan 
beste babarrun barietate batzuk dira).

Lekadunek garrantzi gastronomiko eta agronomiko handia 
daukate bertako elikaduran eta baratzegintzan, eta horrega-
tik agertzen dira hainbestetan taula horretan. Babarrunak eta 
babak (txikia edo handia), biak ala biak barietate tradizionalak 
dira, sekula hazteari utzi ez zaionak, ondo sustraitutakoak, eta 
oraindik ere baserri auzokideen artean trukatzen dira eta urte-
ro-urtero ugaltzen dira.

Beste alde batetik, bertako tomate eta piper barietateek ere 
presentzia handia daukate. Piperrenak barietate tradizionalak 
dira, azken hamarkadetan hobekuntza-prozesuren bat igaro 
dutenak; kasurako, Ibarrako pipermina eta Landetako piper go-
zoa. Gernikako piperra, aldiz, ez da barietate tradizionala; hala 
eta guztiz ere, euskal lurretako nekazaritzan eta gastronomian 
ondo baino hobeto erroturiko barietate bat da.

Tomateen kasua pixka bat desberdina da; izan ere, tokiko ba-
rietate “tradizional” aitortuak (Aretxabaleta, pikoluze) edo 
ezezagunak (etxekoa eta antzekoak) dira, eta erakunde publiko 
edo pribatuek (Neiker, hazi-enpresak…) ia ez diete hobekunt-
za-prozesurik egin.

Solanazeo asko hazten da udako baratzean (tomatea eta pipe-
rra, “baratzeko harribitxiak”), eta oso erraza da tokiko barie-
tate bat eta barietate komertzial ohikoenak bereiztea (aroma, 
kolorea, zaporea…); horregatik dute horren presentzia handia 
solanazeo horien tokiko barietateek.

Azkenik, bi kuia barietate ere asko hazten dira: Gernika eta 
potimarron. Gernikakoa euskal barietate tradizionala da, eta 
oraindik ere asko lantzen da gure nekazaritzan. Kontrara, po-
timarron Frantziako barietate bat da, baina azken urte hauetan 
balio handia eman zaio hemen.

Datuok berretsi egiten dute hasieran genituen susmoetako bat: 
tokiko barietateen presentzia bat dator tokiko kultura gastro-
nomikoan ondo errotutako kultiboekin (Tolosako babarruna, 
babak, Gernikako kuia, Ibarrako pipermina), baratzeko kultibo 
“enblematikoekin” (tomatea, piperra, babarruna) edo aintza-
tespen handiko barietateekin (Tolosako babarruna, Gernikako 
piperra, Aretxabaletako tomatea, potimarron kuia, Zallako ti-
pula…).

Jakina, barietate “enblematikoen” kasuan, tokiko hazitegietan 
landareak erosteko aukerak azaltzen du zergatik dagoen barie-
tateon presentzia hain orokortua. Horrek erakusten du, hain 
justu, zeinen garrantzitsua den hazitegiek tokiko barietateei 
eusten egiten duten lana.

Txostenaren bigarren atalean ikusiko dugun moduan, barietate 
horien presentzia nabarmenak zerikusia dauka kultibo horien 
haziak ugaltzeko erraztasunarekin.

Kontuan hartuz gero aztertutako esperientzia guztietan doze-
naka barietate kultibatzen dituztela urtero, esan dezakegu toki-
ko barietateen presentzia nahiko urria dela. Kasuetako askotan, 
gainera, kultibo barietate oso jakinak dira. Agian deigarria izan 
daiteke Gipuzkoako baratzeetarako garrantzitsuak diren kultibo 
jakin batzuen tokiko barietaterik ez egotea (porrua, aza, ilarra, 
uraza, borraja, zerba, azenarioa, erremolatxa). Hainbat arrazoi 
daude horretarako: barietate hibridoak orokortuta daude es-
pezie alogamoetan (polinizazio gurutzatukoetan), zaila da mer-
katuan tokiko barietateak eta komertzialak bereiztea (antzeko 
ezaugarri organoleptikoak dituzte), eta zaila da kultibo horien 
haziak ugaltzea.
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Horrenbestez, ondoriozta dezakegu tokiko barietateak, oro 
har, barietate enblematikoak edo tokiko nekazaritza- eta gas-
tronomia-kulturan ondo sustraitutakoak izaten direla, hau da, 
kultibo oso jakin batzuei dagozkienak.

Jarraian, barietate horiek nondik datozen ikusiko dugu, hau da, 
elkarrizketatutako pertsonek non eskuratu zituzten.



3. TAULA:

ESPERIENTZIA / BASERRIA HAZITAKO TOKIKO BARIETATEEN JATORRIA

Mattenea Hazitegi ekologikoa (Blasenea).

Elkano Usurbilgo, Bizkaiko, Nafarroako, Lesakako eta Huescako nekazariak.

Sarobe Gertuko herrietako nekazariak.

Iralatorre - Hazitegi bateko barietateak (tomatea eta piperra).
- Baserrian aspalditik hazitako Tolosako babarruna.

Amenabar - Hazien sarea.
- Euskal Herriko beste nekazari ekologiko batzuk.

Doniene Berri
- Hazitegi ekologikoa (Blasenea).

- Itsasoko nekazari ekologikoa (artoa).
- Amak aspaldi ekarritako barietateak (babarruna).

Aspilla Hazitegi ekologikoa (Blasenea).

Altuna Usurbilgo baserri bat (babarrun zuria).



ERABILITAKO TOKIKO 
BARIETATEEN JATORRIA

ESPERIENTZIA / BASERRIA HAZITAKO TOKIKO BARIETATEEN JATORRIA

Xalbardin Hazitegi ekologikoak (Hazitik Lilia, Blasenea).

Apaiziartza Lezoko nekazariak (porrua, leka).

Aristondo Altzoko baserri bat (Tolosako babarruna).

Urteaga

- Baserrian duela hogei edo hogeita hamar urtetik hazitako barietateak 
(babarrun beltz aihenmotza, tomate udarekara).

- Nekazaritza ekologikoko ikastaroa (potimarron kuia).
- Gabiriako baserri bat (Gernikako kuia).

- Hazitegi ekologikoak (Blasenea, Abaurre).

Santagoiti
- Baserrian aspalditik hazitako barietateak (baba, babarruna).

- Erositako hazi ekologikoak.

Aldatsa baratza
- Hondarribiko nekazariak.

- Erositako hazi ekologikoak.
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Oro har, esan dezakegu barietate horietako gehienak hiru jato-
rritatik datozela:

- Baserrian aspalditik hazitako barietateak.
- Hazitegietan eskuratutako barietateak (gehienak, hazitegi 
ekologikoak).
- Beste baratze batzuetan eskuratutako barietateak (herri 
berean edo urrunago).

2. taulan ageri diren 95 barietateetatik, soilik 6 barietate ugaltzen 
dira baserrian aspalditik (3tan babarrunak, 1ean artoa, 1ean 
tomatea eta 1ean baba, lau baserritan). Horrek adierazten du 
haziei dagokienez familia-transmisio urria jaso dutela gaur egun 
baratzezaintzan lan egiten duten pertsonek. Horren arrazoia 
da, hein batean, nekazari askok eta askok ez dutela baratze-
zaintza-tradiziorik “oinordetzan hartu” familian edo baserrian. 
Horrez gain, garbi erakusten du tokiko barietateak zeinen egoe-
ra kritikoan dauden (gehienak ia-ia desagertuta daude).

Beste finka batzuetatik datozen barietateek agerian jartzen dute 
nekazarien artean haziak trukatzeko edo emateko ohitura da-
goela. Praktika tradizionala da, neurri batean eta giro jakin batzue-
tan oraindik ere mantentzen dena. Praktika horri esker, gainera, 
kultiboak eta haien barietateak “eskuz esku” mugitu ahal izan 
dira munduan zehar.

Azkenik, hemen ere argi gelditzen da hazitegiek zeinen lan ga-
rrantzitsua egiten duten tokiko barietateetako batzuk orokortzen. 
Alde horretatik, nabarmentzekoa da azken urte hauetan Za-
rauzko Blaseneak egindako lana.

Tokiko barietateak edo barietate komertzialak: betie-
reko eztabaida

Tokiko barietateek gaur egungo nekazaritza ekologikorako duten 
garrantziari buruz hausnartzen dugunean, ebazten zaila den ezta-
baida bat sortzen da halabeharrez: barietate horiek egokiagoak al 
dira hazi-enpresek edo nekazaritza-ikerketarako zentroek garatu-

tako barietate modernoak baino?

Alde batetik, esan ohi da tokiko barietateak landatarragoak direla 
komertzialak baino, tokiko baldintza edafoklimatikoetara hobeto 
egokituta daudela, izurriak eta gaixotasunak hobeto jasaten dituz-
tela, eta abar. Kontrara, gaur egungo bioteknologiak hobetutako 
barietateak sustatzen dituzten sektoreek esaten dute barietate 
modernoak indartsuagoak eta produktiboagoak direla, patogenoak 
(birusak) jasateko hobekuntzak dituztela, jokabide agronomiko ho-
bea eta egonkorragoa dutela…

Orokortasun abstraktu batetik helduz gero, eztabaida antzu sama-
rra da. Zalantza horiei erantzuteko, beharrezkoa izango litzateke 
barietate guztiak banan-banan analizatzea. Nolanahi ere, tokiko 
barietateen inguruan ikerketa sakonik egin ez denez, ezin da erantzun 
funtsaturik eman.

Kontu hauetan pixka bat sakontzeko asmoz, ekoizleei galdetu 
zitzaien ea beren ustez optimoa al den barietate horien funtzio-
namendua eta zein diren haien arazo agronomiko nagusiak.

Erantzunetako askok agerian jartzen dute alde nabarmenak daudela 
tokiko barietateen artean; hau da, batzuek ondo funtzionatzen dute, 
eta beste batzuek ez hain ondo. Bistan denez, ondo funtzionatzen 
duten barietateak erabiltzen dira gaur egun ere. Kultibo jakin batzuei 
dagokienez, adibidez tomatearen kasuan, zenbait pertsonak adie-
razi zuten ez daudela gustura tokiko barietate batzuekin. Ez dago 
inongo zalantzarik F1 barietate hibridoak produktiboagoak direla. 
Aretxabaletako tomateak soilik dauka barietate hibridoen pareko 
errendimendu produktiboa. Pertsona batzuek azaldu zuten tomate 
barietate batzuk gaizki heltzen direla (Saint Michel, pikoluze).

Azpimarratzekoa da erantzunetako askok tomate barietateekin 
zutela zerikusia, eta hori logikoa da, kultibo oso garrantzitsua de-
lako, arreta berezia jartzen zaiolako eta tomatearen kasuan erra-
zago igar daitezkeelako barietateen arteko aldeak.

Gai hauetan beti gertatu ohi den legez, kasu hauetako askotan 



21

argitu beharko litzateke ea gabezia horiek barietateari egotzi 
behar zaizkion ala barietatea hazten duen pertsonaren eskar-
mentu faltari.

Txostenaren hasieran komentatu den moduan, tokiko barie-
tateak kontsumitzen dituztenen aldetik eskaria baldin badago 
baino ez dira orokortuko kultibo horiek finka ekologiko profe-
sionaletan. Hori dela eta, barietateok kontsumitzaileen artean 
zenbaterainoko arrakasta duten jakin nahi izan dugu.



4. TAULA:
TOKIKO BARIETATEEK 
KONTSUMITZAILEEN ARTEAN DUTEN ARRAKASTA

ESPERIENTZIA / BASERRIA TOKIKO BARIETATEEK ARRAKASTA HANDIA DUTE?

Mattenea Bai.

Elkano Tomate eta kuien kasuan bai, handia.

Sarobe Bai.

Iralatorre Bai, oso handia.

Amenabar Bai.

Doniene Berri Oro har, bai.

Aspilla Tomate barietate batzuek bai, baina beste batzuek ez.

Altuna Bai, handia.

Urteaga Bai, bereziki bi tomateek.
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Baiezko erantzun horiek berretsi egiten dute tokiko barietate 
askok ezaugarri organoleptiko interesgarriak dituztela kontsu-
mitzen dituztenentzat. Hori kontuan hartzekoa da nekazaritza-pro-
duktu ekologikoen komertzializazioan pentsatzen dugunean. 
Alabaina, berriro ere errealitate bera azaleratzen da: tokiko ba-
rietateen aldeko aintzatespen hori bereziki estimaturiko kultibo 
jakin batzuekin gertatzen da, edo tokiko barietateen eta ko-
mertzialen artean bereiztea erraza den kultiboekin (tomateak).

Galdera horri dagokionez, Doniene Berriko nekazariek adierazi 
dute batzuetan beharrezkoa dela kontsumitzaileei jakinaraztea 
zein diren ezagutzen ez duten barietate baten ezaugarriak edo 
berezitasunak. Horrek galdera honetara garamatza: ekoizleek 
zenbateraino transmititzen dizkiete kontsumitzaileei tokiko ba-
rietateen garrantzia eta ezaugarriak?



TABLA 5:
KONTSUMITZAILEEI TOKIKO BARIETATEEN 
BEREZITASUNAK JAKINARAZTEKO AHALEGINA

ESPERIENTZIA / BASERRIA
KONTSUMITZAILEEI AZALTZEN AL DIEZU TOKIKO 

BARIETATEAK ERABILTZEN DITUZULA? NOLA?

Mattenea Merkatuan.

Elkano
 “Erraza: etxeko tomatea, etxeko leka… Gainerakoan, ez dut propagandarik 

egiten”.

Sarobe Noizean behin.

Iralatorre Ez, ez diegu azaltzen.

Amenabar Ez askorik. Tomateak interes handiagoa pizten du.

Doniene Berri
Merkatuan eta otarreetan, baina oso bizkor. Lehenik, oro har, tokiko barietate 

bat dela azaldu behar da.

Aspilla Bai, ahoz ahokoarekin.

Altuna Bai, izaten ditugun elkarrizketetan.

Urteaga Bai, zertxobait komentatzen die “etxeko haziei” buruz.

Santagoiti Bai, azaltzen die “etxeko haziak” aspalditik erabiltzen dituztela baserrian.
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Lortutako erantzunetatik, ondoriozta dezakegu nahiko modu in-
formalean egiten dela tokiko barietateen presentzia (eta haien 
ezaugarriak) jakinarazteko ahalegina. Gogoan izan behar dugu 
ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko komunikazio-kanalak in-
formalak eta urriak izan ohi direla eta, gainera, beste gai asko ere 
jakinarazi behar izaten direla (ekoizpen ekologikoaren espezifiko-
tasunak, baratzeko gorabeherak, antolakuntza kontuak…).

Horregatik, esan dezakegu ahalegin askoz handiagoa egin ahalko 
litzatekeela tokiko barietateek zer-nolako interesa duten jaki-

narazteko. Horretarako, seguruenik, nekazariek eskertu egingo 
lukete Aleka, Biolur eta Haziera bezalako elkarte edo proiektuen 
laguntza (materialak, prestakuntza).

Kontsumitzaileek ez badute ulertzen zein diren tokiko barieta-
teen eta komertzialen arteko aldeak eta zer-nolako ondorio 
ekonomiko, sozial eta territorialak dituen barietate batzuk edo 
besteak erabiltzeak, nekez bermatu ahal izango dugu tokiko ba-
rietateen erabilera finka ekologiko profesionaletan.



02
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Nekazaritzaren historian, hazien ugalketa urteroko laborantza-zi-
kloaren barruan sartzen zen. Ordea, nekazaritza-jarduerak 
modernizatuz joan ziren neurrian (XIX. mendean hasi zen mo-
dernizazio hori, eta XX.ean fi nkatu), jarduera hori agente es-
pezializatuen esku gelditu zen, hots, hazi-enpresen edo -etxeen 
esku. Modu horretan, barazkiak ekoizten lan egiten zuten pertso-
na gehienek utzi egin zioten fi nketan erabiltzen zituzten haziak 
ugaltzeari.

Horixe da bioaniztasun landuaren pribatizazioaren atzean dau-
den arrazoi nagusietako bat. Hori horrela izanik, baratzezaintzatik 
bizi direnak hazi-enpresen mende daude erabat. Hori dela eta, 

fi nkan bertan haziak ugaltzeak autonomia ekonomikoa ekar le-
zake, eta hori lagungarria izan liteke nekazaritza ekologiko txi-
kiarentzat.

Jakina denez, eredu agroindustrialean, fi nka oso-oso gutxitan 
ugaltzen dira haziak, eta neurri batean berdin gertatzen da ekoizpen 
ekologikoan ere. Halere, egindako diagnostikoak erakusten du 
aztertutako fi nka ekologiko guztietan ugaltzen direla baratzeko 
kultiboren baten haziak.

HAZIEN UGALKETA 
GIPUZKOAKO FINKA 
EKOLOGIKOETAN



6. TAULA:
HAZIEN UGALKETA FINKAN BERTAN

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

UGALTZEN DUZU 
HAZIRIK BARATZEAN?

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

UGALTZEN DUZU 
HAZIRIK BARATZEAN?

Mattenea Bai Aspilla Bai

Elkano Bai Altuna Bai

Sarobe Bai Taula Bai

Malkorra Bai Xalbardin Bai

Iralatorre Bai Apaiziartza Bai

Amenabar Bai Aristondo Bai

Beraseta Bai Urteaga Bai

Doniene Berri Bai Santagoiti Bai

Ortuzabala Bai Aldatsa baratza Bai
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Datu harrigarri xamarra da, eta aditzera ematen du elkarrizketa-
tutako pertsonek interes argia dutela kontu honi dagokionez. Az-
tertutako finka guztietan hazi motaren bat ugaltzea oso informazio 
positiboa da, eta bide ematen digu gaur egungo nahiz etorkizune-

ko egoerari optimismo handiagoz heltzeko.

Alabaina, kontu honi xehetasun handiagoz erreparatzen badiogu, 
beste ondorio batzuk atera ditzakegu…



7. TAULA:
HAZIAK UGALTZEKO ERABILTZEN DIREN KULTIBOAK

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

HAZIAK UGALTZEKO ERABILTZEN DIREN LABOREAK

Mattenea
Kuia / Ilen kultibatua / Kaputxina / Martorria / Krabelin txinatarra / Lekak / potxak

Elkano Borraja / Kuiatxoa / Kuia / Ilarra / Porrua / Erremolatxa / Tomatea / Leka / Azenarioa

Sarobe Babarruna / Kuia / Leka

Malkorra Baba

Iralatorre Babarruna / Kuia / Porrua / Erremolatxa

Amenabar
Babarruna / Zerba / Aza / Kuiatxoa / Kuia / Tipula / Eskarola / Ziazerba / Loreak / Uraza / 

Luzokerra / Piperra / Porrua / Tomatea

Beraseta Babarruna / Baba / Leka

Doniene Berri
Zerba / Albaka / Babarruna / Kuiatxoa / Kuia / Tipula / Txiribia / Artoa / Meloia / Luzokerra / 

Piperra / Errukula / Tomatea / Leka

Ortuzabala Kuiatxoa / Kuia / Luzokerra

Aspilla
Alberjinia / Kuiatxoa / Kuia / Kardua / Aza txinatarra / Baba / Uraza / Piperra / Errefautxoa / 

Tomatea / Leka / Azenarioa 

Altuna Babarruna / Kuiatxoa / Kuia / Luzokerra

Taula Babarruna / Azukia / Kuia / Leka

Xalbardin Babarruna / Borraja

Apaiziartza Zerba / Kuiatxoa / Kuia / Ilarra / Baba / Uraza / Luzokerra / Porrua / Leka

Aristondo Babarruna / Kuia / Leka

Urteaga Babarruna / Borraja / Kuia / Ilarra / Porrua / Tomatea

Santagoiti Babarruna / Kuia / Ilarra / Baba / Porrua

Aldatsa baratza Babarruna / Kuiatxoa / Kuia / Leka
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7. taulako informazioa nolabaiteko zuhurtziaz aztertu behar da. 
Hasteko, kasu batzuetan, beti ez dira ateratzen kultibo horien 
haziak, edo, beste kasu batzuetan, duela oso gutxitik ateratzen 
zaizkie haziak kultiboei. Nolanahi ere, zerrenda luzea da, eta 
ikus daiteke bost finkatako zerrenda (Elkano, Amenabar, Do-
niene Berri, Aspilla eta Apaiziartza) luzeagoa dela besteetakoa 
baino. Horrek erakusten du interes berezia dutela kontu horie-
tarako edo ahalmen handiagoa dutela lan horri aurre egiteko.

Gehien errepikatzen diren kultiboen artean, lekadunak (baba-
rruna, baba, leka) eta kukurbitazeoak (kuia eta kuiatxoa) daude. 
Kasu bietan, hazien ugalketa errazenetakoa da, eta ez da tre-
betasun agronomiko berezirik behar, kultibo horien produktua 
haziak direlako (lekadunak) edo fruitu helduak direlako eta ha-
ziak erabat osatu direlako (kuiak). Lekadunen kasuan, landare 
oso autogamoak direnez (auto-polinizatzaileak), erraz ugal dai-
tezke haziak, eta kukurbitazeoen kasuan, hibridatzen ez diren 
espezieak (kuiak) kultibatzeak edo normalean barietate bakar 
bat (kuiatxoa) erabiltzeak azaltzen du zergatik ugal daitezkeen 
haziak nahiko modu errazean.

Alde horretatik, deigarria da Gipuzkoako baratze askotan kul-
tibo garrantzitsurik ez egotea (ziazerba, aza, porrua, azenarioa, 
zerba, errefautxoa…). Horren arrazoia da, alde batetik, trebe-
tasun agronomikoa behar dela kultibo horien haziak ugaltzeko, 
eta, bestetik, baratze berean kultibatutako barietateak elkarren 
artean hibridatzen direla. Beharbada, atentzioa ematen du ze-
rrenda horretan ia urazarik ez egoteak, kultibo oso autogamoa 
delako (ia ez dago gurutzaketarik barietateen artean) eta oso 
presente dagoelako tokiko baratzegintzan.

Halaber, deigarria da zerrenda horretan tomate eta piper asko-
rik ez egotea; batik bat, kontuan hartzen badugu bi kultibo ho-
riekin maiz erabiltzen direla tokiko barietateak. Agian, edozein 
kultiboren haziak atera, garbitu eta kontserbatzeak dakarren 
ahalegin gehigarria izan liteke horren arrazoia. Horrez gain, na-
hiko erraza da bi kultibo horien tokiko barietateetako landareak 
eskuratzea Gipuzkoako hazitegi ekologikoetan.

Horrez gain, 7. taulak argi eta garbi erakusten digu ekoizle eko-
logikoek interes handia dutela hazi propioen ugalketan.

Baratzeetan zein barietate ugaltzen diren aztertuta, honako in-
formazio hau lortu dugu:



8. TAULA (1):
BARATZEKO BARIETATEEN 
HAZIEN UGALKETA FINKA EKOLOGIKOETAN

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

FINKAN UGALTZEN DIREN TOKIKO BARIETATEAK

Mattenea
Babarruna: coco blanc

Ilarra: Proventzako moskatoa
Leka: Helda, Buenos Aires

Elkano Tomatea: pikoluze, handia, Barbastroko arrosa

Sarobe
Babarruna: Tolosa

Kuia: Gernika
Leka: Itaia

Amenabar*

Babarruna: Tolosa, Arabako nabarra
Aza: Hernanikoa

Kuia: Gernika, potimarron, kakahuete-erako txikia
Tipula: Zalla

Baba: txikia, ertaina
Piperra: kristala, Gernika, Landetako gozoa, Ezpeleta, Erandioko txorizeroa, Berritxu, Ibarrako 

pipermina
Tomatea: Aretxabaleta, Erandiokoa, pikoluze, Saint Michel, Loidi, Igeldo, Tuterako itsusia, 

Barbastroko arrosa, Sarrikoa
Leka: Garrafal oro

Beraseta
Babarruna: Tolosa
Baba: beltz txikia

Leka: Helda



8. TAULA (2):
BARATZEKO BARIETATEEN 
HAZIEN UGALKETA FINKA EKOLOGIKOETAN

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

FINKAN UGALTZEN DIREN TOKIKO BARIETATEAK

Doniene Berri

Zerba: Lyon, hiru kolorekoa
Albaka: hosto zabala

Babarruna: coco blanc, Tolosa, nabar aihenluzea eta nabar aihenmotza
Kuiatxoa: black beauty

Kuia: Gernika, kakahuete-erakoa, potimarron, potimarron berdea
Tipula: Zalla

Txiribia: tender and true
Artoa: etxekoa

Meloia: golden bush
Luzokerra: marketmore, telegraph

Piperra: Gernika, Ibarra, Berriatua, italiarra
Errukula: barietate komertziala (??)

Tomatea: Aretxabaleta, cherry, caro rich
Leka: Garrafal oro, Helda, Buenos Aires, contender, slenderette

Taula

Babarruna: Tolosa, Garrafal Oro, Garrafal Iruñea, Genevillako potxa
Azukia: ??

Kuia: Gernika eta beste bat (??)
Leka: Aranzadi

Apaiziartza

Kuia: Gernika, potimarron
Pipermina: Ibarra

Uraza: maiatz-lorea
Piperra: pipermorroa, Gernika

Leka: gakoduna



8. TAULA (3):
BARATZEKO BARIETATEEN 
HAZIEN UGALKETA FINKA EKOLOGIKOETAN

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

FINKAN UGALTZEN DIREN TOKIKO BARIETATEAK

Aristondo
Babarruna: Tolosa, potxatarako zuria (aihenluzea eta aihenmotza), berdina

Kuia: Gernika, potimarron

Urteaga

Babarruna: Arabako beltz aihenmotza
Kuia: Gernika, potimarron

Ilarra: barietate komertziala (??)
Tomatea: udarekara

Santagoiti
Babarruna: etxekoa (beltza eta txikia, aihenluzea)

Kuia: Gernika
Baba: etxekoa

Aldatsa baratza Kuia: Gernika, potimarron

* Tokiko barietate hauez gain, beste barietate komertzial asko. Ikusi txosteneko 3. atala, Aleka proiektuari buruzkoa.
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Ugaltzen diren barietateen zerrendan ikus dezakegu hala ha-
zi-enpresek garatutako barietateak (32 barietate) nola tokiko 
barietate “aitortuak” (44) eta beste barietate ezezagunago batzuk 
edo ez hain hedatuak (26) erabiltzen direla. Nabarmentzekoa 
da, beraz, taulako 102 barietateetatik 70 tokiko barietateak 
direla (hazi-enpresek hobetutako eta merkaturatutako barieta-
teak edo barietate “tradizional” gutxi-asko ezezagunak).

Datu hori bat dator honekin: normalean tokiko barietateak 
ugaltzen dira baratzean bertan, eta ez barietate modernoak.

Azterturiko 18 finketan ugaltzen diren tokiko barietateak zen-
batuz gero, 43 barietate ditugu guztira. Hori, inondik ere, on-
dare biogenetiko interesgarria da, mantendu eta indartu beha-
rrekoa:



9. TAULA:
AZTERTURIKO FINKETAN UGALTZEN DIREN TOKIKO BARIETATEAK

LABOREA TOKIKO BARIETATEA

Babarruna
Tolosa /Arabako nabarra / Nabar aihenluzea / Nabar aihenmotza / Garrafal Iruñea / 

Genevillako potxa / Potxatarako zuri aihenluzea / Potxatarako zuri aihenmotza / 
Arabako beltz aihenmotza / Etxeko aihenluzea / Etxeko aihenmotza

Kuia Gernika / Potimarron / Kakahuetea

Tipula Zalla

Baba Txikia / Ertaina / Beltz txikia / Etxekoa

Artoa Etxekoa

Piperra
Kristala / Gernika / Landetako gozoa / Ezpeleta / Erandioko txorizeroa / Berritxu / 

Ibarrako pipermina / Berriatua / Pipermorroa

Tomatea
Piko luze / Handia / Barbastroko arrosa / Aretxabaleta / Erandioko zapala / Saint Michel / Loidi / 

Igeldo / Tuterako itsusia / Barbastroko arrosa / Sarrikoa / Etxeko udarekara

Leka Aranzadi / Gakoduna
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43 barietate horiek zortzi kultibori dagozkie, baina, egiaz, ba-
rietate horietako 32 hiru kultibori dagozkie (babarruna, pipe-
rra eta tomatea). Berriz ere, ikus dezakegu hazien ugalketa 
eta tokiko barietateen erabilera kultibo oso jakin batzuekin 

lotuta dagoela.

Azterturiko finketan ugaltzen diren haziak nondik datozen gal-
detuta, erantzun hauek jaso ditugu:



10. TAULA:
GIPUZKOAKO FINKA 
EKOLOGIKOETAN UGALTZEN DIREN HAZIEN JATORRIA

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

NONDIK DATOZ

fi nkan ugaltzen dituzun 
haziak?

Bizkaiko eta Huescako nekazariak

Iralatorre Baserrian aspalditik ugaldutako haziak (babarrunak) / Hazitegi batean erositako landareak

Amenabar Hazien sarea / Beste fi nka ekologiko batzuk / Hazi ekologikoen Europako enpresak

Beraseta Euskal Herriko beste fi nka batzuk

Doniene Berri
Baserrian aspalditik ugaldutako haziak (babarrunak, artoa) / 

Hazitegietan erositako landareak eta haziak

Aspilla Blasenean erositako landareak

Altuna Beste baserri batean erositako haziak (lekadunak) / Hazi-enpresei erositako haziak

Taula
Baserrian aspalditik ugaldutako haziak / Hazi-enpresei erositako haziak /

Beste fi nka batean aspalditik ugaldutako haziak / Bezeroetako batek oparitutako haziak

Apaiziartza Lezoko beste fi nka batzuk / Hazitegietan erositako landareak eta haziak

Aristondo Altzoko fi nka bat (Tolosako babarruna)

Urteaga
Baserrian aspalditik ugaldutako haziak (tomate udarekara) / 

Nekazaritza ekologikoari buruzko ikastaroa / Gabiriako fi nka ekologiko bat

Santagoiti Baserrian aspalditik ugaldutako haziak (babarruna, baba) / Hazi-enpresei erositako haziak
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Hainbat jatorri daude, modu nahiko orekatuan banatuta: bes-
te finka batzuk (8), hazi-enpresei erositako haziak (6), hazitegi 
ekologikoetatik erositako landareak (4), finkan aspalditik ugal-
dutako haziak (7 barietate).

Beste behin, egiaztatu ahal dugu baserri edo finkek haziak 
trukatzen edo ematen dizkiotela elkarri, eta horrek erakusten 
du ekoizle ekologikoen kolektiboak interesa duela tokiko barie-

tateen inguruan.

Begien bistakoa da nolabaiteko interesa dagoela tokiko barieta-
teen eta finkan bertan haziak ugaltzearen inguruan, baina egia da, 
halaber, askoz gehiago egin litekeela. Hori dela eta, gure ustez 
garrantzitsua da jakitea ea elkarrizketatutako pertsonek intere-
sa duten finkan ekoizten dituzten hazien kopurua eta aniztasuna 
areagotzeko.



11. TAULA:
BARATZEAN HAZI GEHIAGO UGALTZEKO INTERESA

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

NAHIKO ZENUKE HAZI MOTA 
GEHIAGO ETA KOPURU 

HANDIAGOA
UGALDU FINKAN BERTAN?

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

NAHIKO ZENUKE HAZI MOTA 
GEHIAGO ETA KOPURU 

HANDIAGOA
UGALDU FINKAN BERTAN?

Mattenea Saia ninteke. Doniene Berri Nahi bai, baina…

Elkano Beharbada… Ortuzabala Bai

Sarobe Erraza bada, agian bai. Aspilla Bai

Malkorra Bai Apaiziartza Bai

Iralatorre Bai Santagoiti Bai

Amenabar Bai Aldatsa baratza Bai

Beraseta Bai
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Erantzun horiek agerian uzten dute elkarrizketatutako pertso-
nek interesa dutela beren finketan ugaltzen den hazien kopurua 
eta aniztasuna areagotzeko. Hala ere, askok zalantzak dituzte 
helburu hori lortzeko gai izango ote liratekeen. Oro har, zalantza 
horiek zerikusia dute hazien ugalketaren inguruko ezagutza eta 

eskarmentu faltarekin eta denbora faltarekin.

Azken horri dagokionez, finkan bertan haziak ugaltzeko zailta-
sun nagusiak zein diren galdetuta, erantzun hauek jaso ditugu:



12. TAULA:
FINKAN BERTAN HAZIAK UGALTZEKO ZAILTASUN NAGUSIAK

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

ZEIN DIRA FINKAN BERTAN 
HAZIAK UGALTZEKO ZAILTASUN 

NAGUSIAK?

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

ZEIN DIRA FINKAN BERTAN 
HAZIAK UGALTZEKO ZAILTASUN 

NAGUSIAK?

Mattenea
- Denbora falta.
- Ezagutza falta.

Beraseta
- Denbora falta.
- Ezagutza falta.

Elkano Baratzeko leku falta. Doniene Berri Denbora falta.

Sarobe
- Denbora falta.
- Ezagutza falta.

Aspilla Baratzeko leku falta.

Malkorra
- Denbora falta.
- Ezagutza falta.

Urteaga

- Denbora falta.
- Ezagutza falta.

- Arazoak barietateen arteko 
hibridazioekin.

Iralatorre
Batez ere, ez garela guztia 

egitera iristen.
Santagoiti - Ezagutza falta.

Amenabar
- Denbora falta.

- Azpiegitura falta.
Aldatsa baratza - Ezagutza falta.



43

Ikus daitekeenez, erantzun ohikoenak hauek dira: denbora falta 
(8), ezagutza falta (7) eta azpiegitura edo leku falta (3).

Hiru zailtasun horietatik, ezagutza eta eskarmentu faltaren ara-
zoa konpon liteke modu kolektiboan, ekoizleak trebatzeko pro-
grama edo proiektuen bitartez. Denbora falta dela eta, egia da 
eskarmentu eta ezagutza handiagoa izateak arindu egingo lituzke-
ela lan horiek (edo eguneroko beste lan batzuk) eta, beraz, apar-
teko ahalegin txikiagoa egin beharko litzatekeela baratzezaintza-

rako finka profesional batean haziak ugaltzeko.

Aintzat hartzen badugu baratzean bertan barietate batzuk bai-
no ez direla ugaltzen, garbi dago nekazariek haziak edo landa-
reak erosten dituztela kultibo gehienetarako.

Honako hazi hauek erosten dira azterturiko finketan:



13. TAULA:
HAZIEN EROSKETA

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

ZEIN HAZI EROSTEN DITUZU?

Mattenea Ilarra /Baba / Errefautxoa / Erremolatxa / Errukula / Azenarioa

Elkano Denetarik, badaezpada

Sarobe Ilarra /Baba / Daykon arbia / Erremolatxa / Azenarioa

Malkorra
Zerba / Kuiatxoa / Kuia / Ziazerba / Ilarra / Baba beltza / Meloia / Errefautxoa / Erremolatxa / 

Errukula / Angurria / Tomatea / Leka / Azenarioa

Iralatorre Ongarri berdetarako oloa / Kuiatxoa / Kuia / Ilarra / Baba beltza / Artoa / Piperra / Leka

Amenabar Espezie guztietatik pixka bat

Beraseta Kuiatxoa / Kuia / Ilarra / Arbia / Errefautxoa / Erremolatxa / Errukula / Azenarioa

Doniene Berri
Borraja / Tipula / Tipuleta / Ziazerba / Ilarra / Baba / Arbia / 

Porrua / Errefautxoa / Erremolatxa / Azenarioa

Ortuzabala
Zerba / Aza / Kuiatxoa / Kuia / Bruselaza / Aza gorria / Ziazerba / Ilarra / 

Baba / Arbia / Luzokerra / Porrua / Errefautxoa / Erremolatxa / Leka / Azenarioa

Aspilla Alberjinia / Eskarola / Ziazerba / Arbia / Porrua / Azenarioa

Altuna
Zerba / Babarruna / Kuiatxoa / Kuia / Ilarra / Arbia / Luzokerra / 

Perrexila / Errukula / Tomatea / Leka

* Erositako hazien zerrendan ez dira sartu ez patatak ez baratxuriak, tuberkuluak eta erraboilak direlako, hurrenez hurren.
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Lehen begiratuan, ikus dezakegu erositako hazien zerrenda as-
koz ere handiagoa dela finkan bertan ugaldutako haziena baino, 
eta horrek gaur egungo egoeraren irudi nahiko zehatza ema-
ten digu. Hau da, nahiz eta haziak ugaltzeko interesa egon, gaur 
egungo finka ekologikoak erositako haziez hornitzen dira batik 
bat.

Dena dela, haziak ugaltzeko ahalegin handia egiten duten finka 
batzuek (Elkano, Amenabar, Doniene Berri) hazien kopuru eta 
aniztasun handia erosten dute. Izan ere, kultibo askoren kasuan, 
ia inork ez ditu hazi propioak ugaltzen, eta, gainera, hazietan 
interes handiena duten nekazariak beren finketan bioaniztasuna 

handitzen saiatzen dira, eta barietate berrien bila ibili ohi dira, 
haiek probatzeko eta, ondo funtzionatuz gero, erabiltzeko.

Uste izatekoa zenez, 13. taulan zuzeneko ereintzako kultibo 
asko ageri dira (azenarioa, erremolatxa, arbia, ilarra, leka), bai-
na nabarmentzekoa da kultibo ugari daudela baratzean instalatu 
aurretik mintegiak egin behar zaizkienak. Horrek esan nahi du, 
txosten honen azken atalean ikusiko dugun moduan, azterturiko 
finkek lan handia egiten dutela mintegiak autoekoizteko ere.

Hazien erosketari dagokionez, jakin nahi genuen ea azterturiko 
finkek hazi ekologikorik erosten duten:



14. TAULA:
HAZI EKOLOGIKOEN KONTSUMOA

ESPERIENTZIA / BASERRIA
EROSTEN DITUZUN HAIZETATIK,
ZEINTZUK DIRA EKOLOGIKOAK?

Mattenea Guztiak

Elkano Guztiak

Sarobe Guztiak

Malkorra Guztiak

Iralatorre Guztiak

Amenabar Guztiak

Beraseta Guztiak

Doniene Berri Guztiak

Ortuzabala Guztiak

Aspilla Guztiak

Altuna Guztiak

Aldatsa baratza Guztiak



47

Erabateko erantzun horrek bi gauza erakusten ditu: alde bate-
tik, azterturiko finkek hazien kontuarekin interesa eta uste osoa 
daukatela; eta, bestetik, ENEEKek edo nekazaritza-ekoizpen 
ekologikoa ziurtatzeko beste organismo batzuek ziurtaturiko 
finketan hazi ekologikoa erabiltzea derrigorrezkoa dela.

Gipuzkoako finka ekologikoek haziak non erosten dituzten gal-
detuta, erantzun hauek jaso ditugu:



15. TAULA: 
HAZIAK EROSTEKO LEKUAK

ESPERIENTZIA / BASERRIA NON EROSTEN DITUZU HAZIAK?

Mattenea
Hazitegi ekologikoa (Blasenea)

Nekazaritzako kooperatiba (Galarza)
 “Garden” (Endanea)

Elkano

Nekazaritzako kooperatiba (Alkartasuna)
Internet (hazi ekologikoen enpresak)

Aleka
Hazitegi ekologikoa (Blasenea)

Sarobe Hazitegi ekologikoa (Blasenea, Karabeleko)

Malkorra Internet (Essem’Bio)

Iralatorre
Hazitegi ekologikoa (Abaurre, Blasenea)

Internet (Essem’Bio)

Amenabar
Internet (Essem’Bio eta beste batzuk)

Nekazaritzako kooperatiba (Azpeitia edo Tolosa)

Beraseta Hazitegi ekologikoa (Blasenea)

Doniene Berri
Hazitegi ekologikoa (Blasenea)

Internet (Essem’Bio)

Ortuzabala
Hazitegi ekologikoa (Blasenea, Ekoudalatx)

Internet (Essem’Bio)

Aspilla
Hazitegi ekologikoa (Blasenea)

Internet (Arcoiris)

Altuna
Nekazaritzako kooperatiba (Alkartasuna)

 “Garden” (Endanea)
Internet (Essem’Bio)

Aldatsa baratza
 “Garden” (Endanea)

Hazitegi ekologikoa (Blasenea)
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Ikus dezakegunez, erositako haziak honako kanal edo saltoki 
hauetatik eskuratu ohi dira: hazitegi ekologikoa (9), nekazaritzako 
kooperatiba (4), Internet (8), “garden” (3).

Beste behin ere, Blasenearen lan garrantzitsua nabarmendu be-
har da; izan ere, instalazioetan ekoizten dituen landareak mer-
katuratzeaz gain, haziak saltzeko zerbitzu bat ere eskaintzen du, 
ekoizle profesionalek sarri erabiltzen dutena. Bestalde, hazien 
online salmenta oso hedatuta dago. Normalean, haziak hazitegi 

ekologikoen Frantziako enpresa txikiei edo ertainei edo beste 
herrialde batzuetakoei (Italia, Alemania, Belgika) erosten zaizkie. 
Enpresa horien guztien artetik, Essem’Bio gailentzen da (Gersek 
departamenduan dago, Midi-Pyreneesen).

Gipuzkoako finka ekologikoen hazi-etxe gustukoenei errepara-
tuz gero (edo hazitegi ekologikoetan eta nekazaritzako koope-
ratibetan eskaintzen dituztenei), emaitza hauek aurki ditzakegu:



16. TAULA:
ERABILTZEN DIREN HAZI-MARKAK

ESPERIENTZIA / BASERRIA ZEIN MARKATAKOAK DIRA HAZIAK?

Elkano Clemente / Fitó

Sarobe Clemente

Malkorra Essem'Bio

Iralatorre Essem’Bio / Batlle / Italiako marka (Blasenean)

Amenabar Essem’Bio / Agrosemences / Ducrettet / Clemente

Doniene Berri Essem’Bio / Blasenean dauden markak

Altuna Essem’Bio / Batlle / Clemente
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SHazi-enpresen bi mota daude:

- Espainiako Estatuko hazi-etxeak, hazi ekologikoen lerro bat 
eskaintzen dutenak (Clemente, Fitó, Batlle).

- Hazi ekologikoen artisau-enpresa txikiak edo ertainak, 
Frantziakoak, Belgikakoak edo Italiakoak.

Hemen ere Essem’Bio ageri zaigu. Izan ere, hazi ekologikoen ar-
tisau-enpresa guztien artean, Essem’Bio espezializatu da ekoizle 
profesionalen hornikuntzan, prezio pixka bat merkeagoak eta 
ontzi-formatu handiagoak eskainiz.
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2016. urtean, Miguel Arribasek, Beizamako Amenabar Behekoa 
baserriko nekazari ekologikoak, nahitaezko proiektu berri bat 
abiatzea erabaki zuen: hazi ekologikoak profesionalki ekoizteko 
esperientzia. Uztaro kooperatiban ekoizle gisa betetako etapari 
amaiera eman ondoren, hazi-biderkatzailearen baimen ofi ziala 
lortzeko izapideei ekin zien. Horretarako, tokiko sektore agroe-
kologikoari lotutako beste pertsona batzuekin batera, Aleka 
elkartea sortu zuen. Urtebetetik gora Eusko Jaurlaritzaren Hazi 
Zerbitzuarekin negoziatzen ibili eta gero, 2018ko martxoan, Ale-
ka elkarteak hazi-biderkatzailearen baimena lortu zuen, eta, horri 
esker, baratze-haziak legez merkaturatzen hasi ahal izan zen.

Alekaren helburua da Gipuzkoako hainbat baserritan eskuz 
ekoitzitako hazi ekologikoak eskaintzea. Horretarako, 2018ko 
neguan, fi nka ekologikoen sare txiki bat sortzen hasi zen, Beiza-
mako Amenabar baserriko hazi-ekoizpena osatze aldera.

Alekako haziak eskuragarri daude baratzean erein nahi dituen 
edonorentzat, baina aipatzekoa da egitasmo honen nahietako bat 
dela hala Gipuzkoako nola Euskal Herriko gainerako lekuetako 

sektore agroekologikoko nekazari profesionalen behar zehatzei 
erantzutea.

Ekoizleekin batera, Aleka sustatzen eta babesten dute hala nola 
Biolur elkarteak, besteak beste ENEEK erakundeak eta tokiko se-
ktore agroekologikoko enpresa txikiek, tartean Gipuzkoako hiru 
hazitegi ekologikoak (Blasenea, Karabeleko eta Ekoudalatx).

Hasiera-hasieratik, Hazierak oso harreman estua eduki du proie-
ktu honekin, eta, horregatik, 2017an egindako galdetegian egitas-
mo berri honekin lotutako zenbait galdera sartu ziren.

Galdetegia fi nka ekologikoetara bidali zenean (2017ko 
uda-udazkena), Aleka artean ez zen jendaurrean aurkeztu (ez 
zeukan biderkatzaile-baimen ofi zialik ere). Hori dela eta, galdete-
gian lehen galdera hau sartu zen:

ALEKA, GIPUZKOAN 
HAZIAK EKOIZTEKO ETA 
MERKATURATZEKO 
PROIEKTU BERRIA



17. TAULA
PROIEKTU BERRI HONI BURUZKO EZAGUTZA (2017KO UDAZKENA)

ESPERIENTZIA / BASERRIA
BAZENEKIEN EGITASMO BERRI HAU

MARTXAN ZELA?

Mattenea Ez

Elkano Bai

Sarobe Baietz uste dut

Malkorra Bai

Iralatorre Bai

Amenabar Bai

Beraseta Bai

Doniene Berri Bai

Ortuzabala Bai

Aspilla Bai

Altuna Bai

Orain (2018ko udaberria), baiezta dezakegu diagnostikoan par-
te hartu duten pertsona guztiek badutela Alekaren berri. Are, 
pertsona horietako batzuk Alekaren hazi-eskaintza osatuko du-
ten baserrien sarean sartu dira.

Gaur-gaurkoz, honako esperientzia hauek bat egin dute Aleka-
rekin ekoizle gisa:
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18. TAULA
ALEKAKO EKOIZLEEN SAREA (2018)

IZENA (PERTSONA, ESPERIENTZIA 
EDO BASERRIA)

UDALERRIA

Eneko Imaz Elduain

Ortuzabala Oñati

Juanmar Urreizti Mutriku- Berritxu

Doniene Itziar

Komuntzo Azpeitia

Mattenea Hondarribia

Karabeleko Hernani

Zuloeta gainekoa Angiozar

Eskubaratz Izurtza (Bizkaia)

Pixka bat erredundantea bazirudien ere, garrantzitsua zen jakitea 

ea ekoizle ekologikoen iritziz interesgarria zen Aleka sortzea:



19. TAULA:
ALEKA EGITASMOAREN GAINEKO INTERESA

ESPERIENTZIA / BASERRIA
INTERESGARRIA IRUDITZEN ZAIZU

EGITASMO BERRI HAU?

Mattenea Bai

Elkano Bai

Malkorra Bai

Iralatorre Bai

Amenabar Bai

Beraseta Bai

Doniene Berri Bai

Ortuzabala Bai

Aspilla Bai

Altuna Bai

Nahiz eta 19. taulan erantzunak “Bai” hutsarekin jaso diren, 
esan beharra dago erantzun horietako asko enfatikoagoak zire-
la (“oso interesgarria” eta antzekoak).

Horrez gain, interesgarria zen jakitea tokiko sektore agroeko-
logikoak zenbateko interesa zeukan egitasmoan aktiboki parte 
hartzeko:
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20. TAULA:
ALEKAREKIN ELKARLANEAN ARITZEKO INTERESA 
(HAZIEN EKOIZLE GISA EDO BESTE MODU BATERA)

ESPERIENTZIA / BASERRIA
NAHIKO ZENUKE

EGITASMO BERRI HONEKIN ELKARLANEAN ARITU?

Mattenea Bai

Elkano Bai

Malkorra Bai

Iralatorre Bai

Amenabar Bai

Beraseta Bai

Doniene Berri Bai

Aspilla Bai

Altuna Bai

Era bertsuan, fi nka ekologikoei galdetu zitzaienean ea Alekaren 
barruan ekoizten diren haziak erosi nahiko lituzketen, erantzun 

oso positiboak jaso ziren:



21. TAULA:
ALEKAREN HAZIAK EROSTEKO INTERESA

ESPERIENTZIA / BASERRIA
INTERESIK IZANGO ZENUKE

ALEKAREN HAZIAK EROSTEKO?

Mattenea Bai

Elkano Bai

Sarobe Bai

Malkorra Bai

Iralatorre Bai

Amenabar Bai

Beraseta Bai

Doniene Berri Bai

Aspilla Bai

Altuna Bai
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Hain zuzen, Alekak hazi-biderkatzailearen baimena lortu zuene-
tik aurrera hasi zen komertzializazioa. Lehen urte honetan ez da 
egin gizarteari begirako komunikazio-kanpaina irekirik; horren 
ordez, haziak eskaini zaizkie finka ekologiko hurbilenei. Eta, alde 
horretatik, erantzun oso ona jaso da.

Gipuzkoako hazitegi ekologikoak ere Alekaren haziak ereiten 
hasi dira, eta proiektuaren funtzionamenduaren oinarriak ezart-
zeko helburua duen ikerketa kolektiboko proiektu batean inte-
gratu dira. Aurtengo helburua da Alekako finken sarearen funt-
zionamenduaren mekanismoak eta irizpideak ezartzea, barietateen 

segimendua egitea, barne-egitura finkatzea, erabaki kolektiboak 
hartzeko prozesua definitzea eta 2019ko neguko kanpainan es-
kala handiagoan merkaturatzen hasteko beharrezko materialak 
prestatzea (logoa, etiketak, webgunea, erakustokiak…).

Alekak oso helburu handinahia dauka, eta jakitun gara proze-
sua luzea eta zailtasunez betea izango dela. Hala eta guztiz ere, 
Gipuzkoako eta Euskal Herriko sektore ekologikoaren harrera 
onak bide ematen digu erronka honi gogo handiz aurre egiteko.
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Haziak fi nkan bertan ugaltzeko, kultibo batzuetan, landareak au-
toekoitzi behar dira. Bestalde, Alekaren egitasmoan pentsatuz, 
garrantzitsua da ekoizleak landare propioak ereitera animatzea.

Jakina, horrek ez du zertan kaltegarria izan bertako hazitegi 
ekologikoentzat. Gainera, haiek ere Aleka egitasmoaren parte 
dira (“bezero” nagusietako bat dira). Horrez gain, ia-ia ziurra 
da nekazari profesionalek aurrerantzean ere hazitegi ekologi-
koetara joko dutela landareez hornitzeko. Bestalde, hazitegiok 

aurrerantzean ere landareak eskainiko dizkiete autokontsumo-
rako baratzea duten eta landare propioak ekoizteko gaitasunik 
edo ezagutzarik ez duten pertsona guztiei.

Azterturiko fi nkei landareen autoekoizpenaz galdetuta, erantzun 
hauek jaso genituen:

LANDARE-EKOIZPENA 
FINKAN BERTAN



22. TAULA:
LANDARE-EKOIZPENA FINKAN BERTAN

ESPERIENTZIA / BASERRIA
EKOIZTEN DITUZU

ZURE LANDAREETAKO BATZUK?

Mattenea Bai

Elkano Bai

Sarobe Ez

Malkorra Bai

Iralatorre Bai

Amenabar Bai

Beraseta Bai

Doniene Berri Bai

Ortuzabala Bai

Aspilla Ez

Altuna Bai

Taula Bai

Xalbardin Ez

Apaiziartza Bai

Aristondo Bai

Urteaga Bai

Santagoiti Bai

Aldatsa baratza Bai
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Nahiz eta modu marjinalean baino ez izan, egiazta dezakegu 
ia-ia aztertutako finka guztietan ekoizten dutela erabiltzen di-
tuzten landareen zati bat. Halere, baiezko erantzun horiek ez 
digute pentsarazi behar finkek euren burua hornitzen dutela 
landareez; behar dituzten landareen zati (txiki) bat autoekoiz-

ten dute, besterik ez.

Landareak zein kultibotatik egiten dituzten aztertuta, erantzun 
hauek jaso genituen:



23. TAULA (1):
LANDAREEN AUTOEKOIZPENA (KULTIBOKA)

ESPERIENTZIA / BASERRIA
ZEIN ESPEZIEREKIN EGITEN DITUZU

ZEURE LANDAREAK?

Mattenea

Babarruna
Kuiatxoa

Kuia
Martorria

Askotariko loreak

Luzokerra
Erremolatxa

Errukula
Tomatea

Leka

Elkano

Zerba
Borraja

Kuiatxoa
Kuia
Ilarra

Porrua
Erremolatxa

Tomatea
Leka

Azenarioa

Malkorra

Zerba
Kuiatxoa

Kuia
Meloia

Luzokerra
Erremolatxa

Tomatea

Iralatorre

Kuiatxoa
Kuia

Luzokerra
Piperra

Tomatea



23. TAULA (2):
LANDAREEN AUTOEKOIZPENA (KULTIBOKA)

ESPERIENTZIA / BASERRIA
ZEIN ESPEZIEREKIN EGITEN DITUZU

ZEURE LANDAREAK?

Amenabar

Zerba
Aza

Kuiatxoa
Kuia

Tipula
Eskarola
Ziazerba

Askotariko loreak
Uraza

Luzokerra
Piperra
Porrua

Tomatea

Beraseta
Kuiatxoa

Kuia

Doniene Berri

Zerba
Kuiatxoa

Kuia
Tipula

Luzokerra
Porrua

Tomatea

Ortuzabala

Zerba
Aza (aza gorria, bruselaza)

Kuiatxoa
Kuia

Ziazerba
Ilarra
Baba

Arbia
Luzokerra

Errefautxoa
Erremolatxa

Leka
Azenarioa

Altuna
Babarruna (zuria eta beltza)

Kuiatxoa
Kuia



23. TAULA (3):
LANDAREEN AUTOEKOIZPENA (KULTIBOKA)

ESPERIENTZIA / BASERRIA
ZEIN ESPEZIEREKIN EGITEN DITUZU

ZEURE LANDAREAK?

Taula
Kuia

Porrua

Apaiziartza
Zerba
Uraza
Porrua

Aristondo Kuia

Urteaga

Kuiatxoa
Ilarra

Porrua
Tomatea

Santagoiti
Kuiatxoa

Kuia
Ilarra

Aldatsa baratza Porrua
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23. taulari begiratuz gero, ikus dezakegu azterturiko finka batzuetan 
labore ugariren landareak ekoizten dituztela. Alabaina, litekeena 
da kasu askotan landare horiek beharrezko dituzten landareen 
zati bat baino ez izatea.

Oro har, baratzean zuzenean ereiten ez diren laboreak jasotzen 
dira nagusiki zerrenda horretan (kuiatxoa, kuia, tomatea, pipe-
rra, luzokerra, meloia…); hala ere, kasu batzuetan aipatzen dira 
tradizioz zuzeneko ereintzarekin egin diren baina duela gutxi-
tik mintegian ereiten hasi eta ondoren baratzera aldatzen diren 
kultiboak ere (erremolatxa, babarruna, ilarra, leka, azenarioa).

Bestalde, deigarria da soilik bi finkak aipatzea uraza eta zazpik 
porrua. Porruaren plantela, tradizioz, beti egin izan da finkan 
bertan. Urazaren kasuan, arrazoia eskarmentu edo azpiegitura 
falta izan liteke, oso kultibo garrantzitsua baita baratze profe-
sionaletan.

Haziekin eta tokiko barietateekin lotutako elkarte eta mugi-
menduetan parte hartzen duen jendearen artean oso ohikoa 
da landareak trukatzea. Horregatik, azterturiko finkei galdetu 
zitzaien ea trukatzen dituzten landareak beste finka batzuekin:



24. TAULA:
BESTE FINKA BATZUEKIN LANDAREAK TRUKATZEA

ESPERIENTZIA / BASERRIA
TRUKATU DUZU LANDARERIK

BESTE FINKA BATZUEKIN?

Mattenea Ez

Elkano Bai

Sarobe Ez

Malkorra Ez

Iralatorre Ez

Amenabar Ez

Beraseta Ez

Doniene Berri Ez

Ortuzabala Ez

Aspilla Ez

Altuna Ez

Xalbardin Ez

Aristondo Ez

Urteaga Ez

Santagoiti Ez

Aldatsa baratza Ez
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Bistakoa da praktika hori ez dela sartzen baratzegintzako finka 
profesionalen ohiko funtzionamenduaren barruan.

Finka profesionaletan landareak nola ekoizten eta erabiltzen di-

tuzten aztertu nahi badugu, zein landare autoekoizten dituzten 
jakiteaz gain interesgarria da erosten duten landareak non esku-
ratzen dituzten jakitea:



25. TAULA:
LANDAREEN EROSKETA

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

NON EROSTEN DITUZU 
LANDAREAK?

ESPERIENTZIA / 
BASERRIA

NON EROSTEN DITUZU 
LANDAREAK?

Mattenea Blasenea Aspilla Blasenea

Elkano
- Blasenea (Zarautz)
- Abaurre (Peralta)

Altuna Abaurre

Sarobe
- Blasenea

- Karabeleko (Hernani)
Taula

- Hernaniko merkatua 
(Ibarrako mintegizaina)

- Abaurre

Malkorra
- Abaurre

- EkoUdalatx (Arrasate)
- Blasenea

Xalbardin
- Hazitik Lilia (Senpere)

- Blasenea

Iralatorre
- Abaurre
- Blasenea

Apaiziartza
- Blasenea
- Merkatua

Amenabar
- Blasenea

- Ibarrako Josetxo
Aristondo Blasenea

Beraseta - Blasenea Urteaga
- Abaurre
- Blasenea

Doniene Berri
- Blasenea

- Ekoudalatx
Santagoiti

- Abaurre
- Blasenea

- EkoUdalatx

Ortuzabala
- Abaurre
- Blasenea

Aldatsa baratza
- Blasenea

- Hazitik Lilia
- Bizilagun baratzezainak
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25. taulan argi eta garbi ikus dezakegu zeinen garrantzitsuak 
diren Gipuzkoako hazitegi ekologikoak, baita Euskal Herriko 
beste hazitegi ekologiko batzuk ere. Guztien artetik Blasenea 
nabarmentzen da, alde handiarekin. Izan ere, askoz ere urte ge-
hiago daramatzate lanean, eta Gipuzkoako beste bi hazitegiak 
proiektu oso berriak dira.

Azpimarratzekoa da Peraltako Abaurre hazitegiaren garrantzia 
ere: hazitegi konbentzional handi bat da, zeinak, duela urte 

batzuetatik, landare ekologikoak ekoizteko lerro bat ireki bai-
tu. Askoz prezio merkeagoak ditu, produkzio-eskala handiagoa 
duelako, baina proiektu horren ezaugarriek eta urruntasunak 
nolabaiteko mesfidantza sortzen dute sektore ekologikoaren 
zati handi baten artean.

Landareen autoekoizpena areagotzeko interesik dagoen galde-
tuta, ia erantzun guztiak ahobatezkoak dira:



26. TAULA:
FINKAN BERTAN LANDARE GEHIAGO EKOIZTEKO INTERESA

ESPERIENTZIA / BASERRIA NAHIKO ZENUKE FINKAN LANDARE GEHIAGO EKOITZI?

Mattenea Bai

Elkano Bai

Malkorra Bai

Iralatorre Bai

Amenabar Ez

Beraseta Bai

Doniene Berri Bai

Ortuzabala Bai

Aspilla Bai

Altuna Bai

Xalbardin Bai

Apaiziartza Bai
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Ezetz erantzun duen esperientzia bakarra (Amenabar), ziur 
asko, landare gehien autoekoizten duten Gipuzkoako finka eko-
logikoetako bat da. Oro har, baiezko erantzun asko ñabardure-
kin etorri ziren. Kasu askotan, gaur egun landareen autoekoizpena 
areagotzeko mugak daudela onartzen da. Horrez gain, landare 
propioak ekoizten saiatzean arazoak izaten dituztela ere ko-

mentatu dute.

Zehazki zailtasun horiei buruz galdetuta, erantzun hauek jaso 
dira:



27. TAULA:
LANDAREAK AUTOEKOIZTEKO 
ZAILTASUN NAGUSIAK

ESPERIENTZIA / BASERRIA LANDAREAK AUTOEKOIZTEKO ZAILTASUN NAGUSIAK

Mattenea
- Denbora falta
- Ezagutza falta

- Substratu on baten falta

Elkano
- Azpiegitura falta

- Ezagutza falta

Malkorra
- Denbora falta
- Ezagutza falta

- Azpiegitura falta

Iralatorre
- Ezagutza falta

- Azpiegitura falta

Amenabar
- Denbora falta

- Azpiegitura falta

Beraseta
- Ezagutza falta
- Denbora falta

Doniene Berri Leku egoki baten falta (batez ere, kultibo goiztiarrenetarako)

Ortuzabala
- Ezagutza falta

- Azpiegitura falta

Aspilla
- Izurriak eta gaixotasunak

- Leku falta
- Ezagutza falta

Altuna
Arazo agronomikoak kultibo batzuekin 

(sustrai ahulak, landare txikiak, substratu trinkotua)

Xalbardin Denbora falta

Apaiziartza Ez dute arazo handirik

Aldatsa baratza
- Ezagutza falta

- Azpiegitura falta
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Ikus dezakegunez, erantzun gehienetan hauek aipatzen dira: 
denbora falta (5), ezagutza falta (9) eta azpiegitura falta edo 

leku egoki baten falta (8).
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Nahiz eta txosten honetan lagin nahiko txikia erabili den, lortu-
tako datuek erakusten dute Gipuzkoako baratzegintzako fi nka 
ekologikoek interes argia daukatela haziak ugaltzeko, landareak 
autoekoizteko eta bertako barietateak erabiltzeko.

Ondorio hori garrantzitsua da espezifi koki esparru honetan lan 
egiten dugunontzat, adierazten baitigu sektore agroekologiko 
profesionala prest dagoela alderdi hauetan sakontzeko. Hori dela 
eta, Hazierak planteatu beharko luke beharrezkoa dela aurre-
rantzean ere baliabideak ematea ekoizle profesionalei, baita he-
rritarrei ere, eta, zehazki, elikagai ekologikoen kontsumitzaileei.

Aurretik esan den bezala, fi nka profesionaletan tokiko barie-
tateen erabilera eta hazien ugalketa orokortu dadin, oso ga-
rrantzitsua da kontsumitzaileen lana: zenbat eta gehiago jakin 
barietate horiei buruz, profesionalki baratzean aritzen direnak 
gehiago animatuko dira haiek kultibatzera.

Diagnostiko honetan ateratako datuek erakusten digute Gi-
puzkoako sektore agroekologikoak egiten duela nolabaiteko 
lana kontu horiei dagokienez, eta hori oso nabarmengarria da. 
Alabaina, kontuan hartzen badugu emaitzen tauletan behin eta 
berriro agertzen dela kultibo oso jakin batzuen kopuru txiki bat 
(lekadunak, kurkubitazeoak, solanazeoak), ondoriozta dezake-
gu lan handia dagoela egiteko; bereziki, baratzeko labore ga-
rrantzitsuei dagokienez (aza, ziazerba, uraza, azenarioa, porrua, 

tipula eta abar).

Dudarik gabe, hazitegi ekologikoek funtsezko zeregina daukate: 
proiektu horiek sustatu dituzte tokiko barietate asko, eta, haien 
lanari esker, tokiko barietateak daude gure lurraldeko baratze 
ugaritan. Zorionez, Aleka martxan jartzeak beste aukera batzuk 
zabaltzen ditu Blaseneak, Karabelekok eta Ekoudalatxek egiten 
duten lana kontsolidatzeko.

Haziak ugaldu ahal izateko, baratzea lantzeko moduen inguruko 
prestakuntza eman beharra dago. Era berean, tokiko barieta-
teak sartu ahal izateko, sentsibilizazio- eta hausnarketa-lan kole-
ktiboa egin behar da nekazari eta kontsumitzaileen artean. Ho-
rretarako, sektore agroekologikoko elkarteek eta bioaniztasun 
landuaren inguruan lan egiten dugun proiektuek ahaleginak bat-
zen jarraitu behar dugu, tokiko barietateen erabilera orokortze-
ko eta gure lurraldeko fi nka ekologiko txikietan haziak ugaltzeko 
eta landareak autoekoizteko praktika hedatzeko.

Baratzetik bizi direnek interesa dute, bai, baina gai izan behar-
ko genuke gaur egungo zailtasunei kolektiboki aurre egiteko. Ez 
da lan erraza, baina garrantzitsua da kontuan hartzea sektore 
agroekologiko profesionalak baduela horretarako interesa.

AZKEN IRUZKINA



ERANSKINAK
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Datu orokorrak

Izena:
Baserriaren edo proiektuaren izena:
Herria:
Hastapen urtea:
Baratzegintzaz gain burutzen diren gainerako jarduerak:
Salmenta bideak (azoka, komertzioak, kontsumo taldeak,...):

1. Landareak

Bertan ateratzen dituzu landareak?
Ze espezie ateratzen dituzu?
Landare trukaketarik egiten duzu beste baserri edo proiektu 
batzuekin?
Erosten dituzun landareak non erosten dituzu?
Egun etxean ateratzen dituzun landareak baino gehiago ateratze-
ko interesik bazeneukake?
Zeintzun dira landarea ateratzeko dauzkazun zailtasun nagusiak?

2. Hazien ugalketa

Ateratzen al duzu hazirik zure baratzean?
Zein barazkirena?
Ze barietateren haziak ugaltzen dituzu?
Ze jatorri daukate haziok?
Izango zenuke interesik zure baratzean hazi gehiago ugaltzeko?

Zeintzuk dira haziak ugaltzeko dauzkazun zailtasun nagusiak?
Ze hazi erosten dituzu?
Erosten dituzun hazien artean, zeintzuk dira ekologikoak?
Non erosten dituzu haziak?
Ze markatakoak dira haziok?

Aleka elkarteak hazi ekologikoen produkzio artisaurako proiektu bat 
martxan jartzeko prozesu bat abiatu du Gipuzkoan.

Bazenuen ekimen honen inguruko berririk?
Interesgarri deritzozu?
Bazeneukake interesik modu batera edo bestera Alekarekin 
kolaboratzeko?
Bazeneukake interesik Alekako haziak eskuratzeko?

3. Lekuko barietateen erabilera

Zeintzuk dira erabiltzen dituzun lekuko barietateak?
Non dute jatorria? (herria, nork eman zizkizun...)
Tokiko barietateok ongi egokitzen dira zure baratzera? 
Ze arazo agronimiko dauzkate?
Kontsumitzaileek ongi hartzen dituzte?
Azaltzen diezu tokiko barietateok erabiltzen dituzula? Nola 
azaltzen diezu?
Zeintzuk dira erabiltzen dituzun tokiko barietate interesgarrienak?

2017AN EGINDAKO GALDETEGIA (GAZTELANIAZKO ETA EUSKARAZKO BERTSIOA)
HAZI ETA BARIETATE LOKALEN ERABILERA GIPUZKOAKO 
PROIEKTU AGROEKOLOGIKOETAN. (DIAGNOSTIKORAKO GALDETEGIA)
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Datos generales

Nombre:
Nombre del caserío o de la experiencia:
Pueblo:
Año de inicio:
Otras actividades agrarias aparte de la huerta:
Canales de comercialización 
(mercado, comercios, grupo de consumo, etc.):

1. Plantel

¿Haces tu propio plantel?
¿De qué especies te haces el plantel?
¿Haces intercambio de plantel con otras fincas?
El plantel que compras, ¿dónde lo compras?
¿Tendrías interés en hacerte más plantel del que estás haciendo?
¿Cuáles son las principales dificultades para hacerte el plantel?

2. Reproducción de semillas

¿Reproduces alguna semilla en tu huerta?
¿De qué cultivos?
¿Cuáles son las variedades que reproduces?
¿De dónde proceden estas semillas?
¿Tendrías interés en reproducir más semillas en tu huerta?
¿Cuáles son las principales dificultades para reproducir tus pro-

pias semillas?
¿Cuáles son las semillas que compras?
De estas semillas compradas, ¿cuáles son ecológicas?
¿Dónde compras las semillas?
¿De qué marca son estas semillas?

En estos momentos, la asociación Aleka está iniciado un proceso para 
emprender una pequeña experiencia de producción artesanal de se-
milla ecológica en Gipuzkoa.

¿Tenías noticia de esta iniciativa?
¿Te parece interesante?
¿Tendrías interés en colaborar de alguna manera con Aleka?
¿Tendrías interés en adquirir semillas de Aleka?

3. Uso de variedades locales

¿Cuáles son las variedades locales que cultivas?
¿De dónde proceden? (pueblo, quién te las pasó)
¿Estas variedades locales funcionan bien en campo? 
¿Qué problemas agronómicos plantean?
¿Tienen una buena aceptación por parte de los consumidores?
¿Explicas de algún modo que utilizas estas variedades locales? 
¿Cómo?
¿Cuáles son las variedades locales que utilizas más interesantes 
desde tu punto de vista?

2017AN EGINDAKO GALDETEGIA (GAZTELANIAZKO ETA EUSKARAZKO BERTSIOA)
HAZI ETA BARIETATE LOKALEN ERABILERA GIPUZKOAKO 
PROIEKTU AGROEKOLOGIKOETAN. (DIAGNOSTIKORAKO GALDETEGIA)



ALEKAK 2018KO UDABERRIAN 
ESKAINI DITUEN HAZIEN ZERRENDA

LABOREA BARIETATEA

Luzokerra Marketmore

Kuiatxoa
Black beauty

Zuri medular goiztiarra
Nizako biribila

Kuia
Gernika

Potimarron
Kakahuete-erako txiki goiztiarra

Tomatea

Aretxabaleta
Erandioko zapal altua

Pikoluze
St. Michel

Loidi
Igeldo
Isabel

Tuterako itsusia
Barbastroko arrosa

Piperra

Kristala
Gernika

Landetako gozoa
Ezpeleta

Erandioko txorizeroa
Berritxu

Pipermina Ibarra

Txilea Jalapeño

Tipula
Zallako gorria

Valentziako goiztiarra



LABOREA BARIETATEA

Porrua Mostruoso de Plata

Ziazerba Neguko erraldoia

Errukula Salad spirit

Kukulua Tuterakoa

Uraza
Lollo rossa
Uda-miraria

Baba

Handia
Txikia
Ertaina
Beltza

Ilarra
Etampeseko miraria

Alberto printzea

Babarruna
Tolosa

Beltza (aihenmotza)
Arabako nabarra

Leka
Garrafal oro

Helda

Zerba Berde ilun orrimami zabala

Aza gorria Buru beltza

Aza Hernanikoa (leun handia)



LABOREA BARIETATEA

Brokolia Kalabriakoa

Mihilua Wodenromen berantiarra

Martorria

Ekilorea Handia

Erremolatxa
Detroit

Egiptoko zapala

Arbia Daykon

Errefautxoa Iceberg

Errizinoa

Zolda-belarra

Tabakoa

Mitxoleta (opioa) Gorria

Ilen kultibatua

Kaputxina
Handi errestaria

Txikia




