
NEKAZARITZARI BURUZ ORO HAR KONTUAN HARTU 
BEHARREKOAK 

Lanaren edukia 

Euskal Hcrriko nekazaritza tradizionalari bu
ruzko liburuki hone tan, jarduera horrekin lo
tutako faktore gehienak jorratuko dira, Iurra
ren laborantzatik harago joanez. 

Hasteko, Euskal Herriko lurraldea eratzen 
duten nekazaritza-paisaien errepasoa egingo 
da, isurialde bakoitzeko bcrezko laborantzak 
kontuan hartuta, hau da, erabat nekazaria den 
mediterraneoa, eta atlanlikoa. 

Horrez gain, Iahorantzarako lur-motei eta 
ezaugarriei buruzko j akintzak ere azalduko 
<lira, baita lur-zatien neurriak, kokapena eta 
haien arteko banaketa ere. 

Laboran tzari berari dagokionez, era guztie
tako gaiak izango <lira hizpide: laborantzako 
epealdiak, ilargiak ornen duen eragina, Iabo
rantzen banaketa era guztietako soroetan, labo
rantzen txandaketa, nekazaritzako egutegia eta 
hazien nahiz hazitegien hautaketa, kontserba
zioa zein prestaketa. Era berean, bcste gai ba
tzuk ere izango dira aztergai: lurra lehen aldiz 
nola luberritzen den, Iandatutako lurrak nola 
prestatzen diren, ongarri organikoaren erabi
lera tradizionala nolakoa den, karezko medea
garriak nola erabiltzen <liren eta ongarri kimi
koak nola sa.rtu dircn. 
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Bestc kapitulu batean, aztertutako lurraldean 
agertzen diren era guztietako Iaborantzak 
izango <lira hizpide, baita funtsean zereal, le
kale e ta ortuarietan banatutako landare-espe
zieen ereintza edo landaketa ere. Gizakiei eta 
ganaduari jaten emateko erabilitako laboran
tzak bereiziko <lira, gizarte tradizionalean ezer 
botatzen ez zutela kontuan hartuta, giza kont
surnorako soherako janaria eta elikagaiak pres
tatzean sortutako hondakinak etxeko ganaduari 
j aten emateko ere erabiltzen zirelako. Horrez 
gain, laborantza industrialak ere nabarmen
duko <lira, eta kasu paradigrnatikoena azukre
erremolatxarena da. Halaber, egiaztatu ahal 
izango dugu hori guzlia nola zaint.7.en zuten, 
behar bezala haztcn zela bermatzeko. Geroa
goko kapitulu batean, bilketa nola egiten zuten 
eta kontserbatzeko metodo tradizionalak zein 
ziren ere jorratuko dugu. Hemen, hain zuzcn 
ere, zerealak segatzeko eta garaua jotzeko eta 
haizatzeko zereginak ere azpirnarratuko <lira. 

Beste kapitulu batean, gai hauek izango <lira 
aztergai: belarra, hau da, isurialde atlantikoan 
eta isurialde rnediterraneoranzko iragaitza-gu
nean berezkoagoa den ekoizpena; !arreen so
rrcra zein kontserbazioa; eta belarraren 
ustiapena, artzaintzaren, berdean segatzeko 
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prozesuaren eta lehorketaren bitartez. Halaber, 
makinak apurka-apurka sartzean gertatutako al
daketen berri ere emango dugu. 

Fruta-arbolei dagokienez, lehenengo kapitu
luan, lurraldeko klirna desberdinen ondorioz 
haien laborantzan nolako aldeak <lauden azal
duko da, baita nola landatzen diren, barietate 
berriak nola txertatzen diren, arbolak nola 
zaindu eta inausten diren eta lortutako fruta 
nola bildu eta ustiatzen den ere. Olibondoa eta 
mahatsondoa aparteko kapitulu batean azter
tuko dira, oso garrantzitsuak direlako Euskal 
Herriko hegoaldean. Fruta-arholei huruzko ka
pituluen multzo hau ixteko, isurialde medite
rraneoko olioaren nahiz ardoaren eta isurialde 
atlantikoko txakolinaren zein sagardoaren 
ekoizpenari buruzko beste kapitulu bat eskai
niko dugu. 

Laborantzari buruzko berariazko azken kapi
tuluan, behinola ekoitzitako bi produktu azter
tuko <lira: lihoa eta kalamua. Izan ere, oso 
lotura estua zeukaten autohornikuntzarekin, 
hori baitzen euren ezaugarri bereizgarria. 

Hurrengo kapitulu-multzoaren hasieran, ne
kazaritzako altzari tradizionalen errepaso zabala 
egingo dugu,jarduera hori garalzeko beharrez
koak ziren lanabes eta erreminta ugariak kon
tuan hartura. Berriro ere, bizi-ezaugarri 
autarkikoak nabarmenduko <lira, gehienetan 
tresna horiek etxean edo tokian-tokian egiten 
zituztela egiaztatzean. Era berean, antzinako 
neurri-sistemaren herri ere emango dugu, neu
rri batzuek gaur egun ere here horretan dirau
tela kontuan hartuta. 

Eskulana ere izango da hizpide, baita zeinen 
garrantzitsua zen familiako kide guztiek 
nekazaritzako lanetan parte hartzea, haien 
adina edo sexua edozein zela ere; garrantzitsua 
zen, halaber, auzokoei laguntzea eta, isurialde 
mediterraneoan, j ornaleko langileak kontrata
tzea, batcz ere, uztak biltzeko orduan, lur han
diak zirelako eta azkar bildu beharra zegoelako. 
Era berean , animalien indarraren garrantzia 
ere izango dugu aztergai, garai hartan makinak 
gaur egun ezagutzen ditugun moduan agertu 
ez zirela kontuan harluta. 

Beste kapitulu batean, animalia bidezko ga
rraioa ere jorratuko da, baina, batez ere, ezin 
garrantzitsuagoa izandako idi-gurdia, baila u z
tarria e ta idi-parea uztartzeko be harrezkoak 
ziren osagarri guztiak ere. Multzo honetako 

azken kapituluan, nekazaritzaren mekanizazioa 
eta makina modernock nckazaritzan sorrarazi 
dituzten aldaketak izango dira hizpide. 

Beste kapitulu batean, herton ekoitzitakoaren 
ustiapena eta nekazaritzako merkataritza izango 
<lira ikergai: hazi zein landareen erosketa, on
garri nahiz lanabesen erosketa, nekazaritzako 
merkatu eta azoken garapena .. . 

Beste batean, lurraren jabetza-araubidea 
izango da hizpide nagusia: curen lurrak zuze
nean edo maizterren bidez ustiatzen dituzten 
jabeak, errenten prezioak, ordaintzeko garaiak 
eta eskudirutan edo gauzaz ordaintzen ote 
ziren. 
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Liburukiaren arnaieran, gai hauek jorratuko 
dira: antzina nekazaritzarekin lotutako sinesme
nak eta errituak, ereindako lurren babesa, hazi 
zein soroen bedeinkapena, ekaitzen aurkako 
araoak, santuei egindako erreguak eta uztak ba
besten zituzten santuak. 

Liburuki hau abeltzaintzari eta artzaintzari es
kainitako aurreko baten osagarri izango da, 
XX. mendeko bigarren zatiko espezializazioa 
apurka-apurka gertatu haino lehen antzinako 
baserrietan jarduera horiek guztiek oso lotura 
estua zutela kontuan hartuta. Espezializazio ho
rren ondorioz, hain zuzen ere, aztergai dugun 
lurraldearen zati batean, isurialde mediterra
neoan, nekazaritzarekin erabateko zerikusia 
daukan jarduera nagusitu da; eta, bestean, 
atlantikoan, abeltzaintza. 

Nekazaritzako jarduerak gure iraganeko be
hinolako epealdietara garamatzanez, artzain
tzarako esan genuena datorkigu gogora. 

Orain dela bi milurteko, Pliniok Vascunurn sal
tus eta Vasconum agereremuen arteko banaketa 
egin zuen. Lehenengoa h eze bezain basotsua 
zen, eta, bigarrenean, zcreal-soroak zein mahas
tiak ziren nagusi. Hain zuzen ere, Euskal He
rriko eremu h eze e ta lehorrekin bat zetozen, 
hurrenez hurren. Abeltzaintzari eta artzaintzari 
buruzko liburukian, isurialde hezeagoan koka
tutako lurraldea nabarmendu zen; eta, liburuki 
honetan, nekazaritzarekin lotuago dagoen isu
rialcle lehorragoan kokatutakoa . Hala e re, oso 
kontuan hartu beharra <lago gizarte tradiziona
lean eta, neurri handian, oraindik ere bere ho
rretan dirauen lehen sektorean, abeltzaintza eta 
nekazaritza Euskal Herriko landa-azale ra osoan 
hedatzen direla. 
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Nekazaritza tradizionala 

Euskal Herriko Atlas E.tnografikoaren libu
ruki honetan azaltzen den n ekazaritzak XX. 
mendean füntsean jazotakoa berrikusteko aba
gunea emango digu. Edonola ere, lan honetako 
kapituluetan egiaz tatu ahal izango denez, 
l 960ko harnarkadatik aurrera ezarritako meka
nizazio bizi-hizia baino lehenagoko jarduketei 
emango diegu lehcntasuna. Dena dela, batez 
ere lurraldcko isurialde mediterraneoan gara
tzen den nekazaritza modernoari buruzko in
formazioa ere bildu dugu. Isurialde hori erahat 
nekazaria denez, j arduera honek bertan izan
dako eraldaketak zerikusi handiagoa dauka Es
painiako estatuko eta Europar Batasuneko 
beste nekazari tza-eremu batzuetan garatutakoa
rekin. 

Informazio-emaileen adina zein den eta infor
mazioaren zati hat orain dela zcnbait hamar
kada bildu zela kontuan hartuta, XIX. 
mendearen amaieratik XX. mendearen erdial
dera <loan nekazaritza islatuko dugu batik bat. 

Fig. 3. Laietan Zeanurin (R), 1920. 
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Nekazaritza hori familiarra zen, eLxeko kide 
guztiak inplikatzen zituen, haien adina edo 
sexua edozein zela ere, eta autohornikuntza 
zcukan ezaugarri bereizgarri, edo, gutxienez, 
horixe zen be re joera, ahal zuen bitartean. 

Horretarako, sakon ezagutu behar zen ingu
rune naturala: orografia, lurzoruaren ezaugarri 
edafologikoak, klima, urtaroak eta, azken ba
tean, urtaroctako zik.loak, uraren eskuragarrila
suna eta laborantza bakoitzarekin lotutako 
guztia; esate baterako, lurraren egokitzapena, 
bildu arteko creintza eta osteko biltegiraketa, 
bchar bezalako kontserbazioa bermatzeko mo
duko haldintzetan. 

Jakintza horren corpusa ez zen zurruna, ira
gazkorra baizik, lurra ereiten zuena beti zegoe
lako prest hazi eta teknika berriak erabiltzeko, 
baina ondo funtzionatzen zutela egiaztatzean 
sorlutako enpirismotik. Gizartc modernoak er
deinatu egin duen arrcn, j akintza hori zientifi
koa zen nolabait, saiakuntzaren eta errorcaren 
tcknikan zegoelako oinarrituta. Gainera, meta
garria ere bazen, belaunaldi bakoitzak saiakun-
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tzen bidez lortzen zituenjakintzakjasotako cor
pusean erantsi eta hurrengo belaunaldiari 
igortzen zitzaizkiolako. Metatutako jakinlza 
horri csker, familiek bazekiten zein ziren labo
rantza-mota bakoitzerako lur onenak. 

Lurrarckin ezarritako lotura sakonaren ondo
rioz sortzcn zen jak.itate hori. Izan ere, autohor
nikuntzan oinarritutako ekonomian , lurra 
errespelatu bchar zen ezinbestean, biziraupena 
bera h aren mcnpean zegoen-eta. Hain zuzen 
ere, gaur egun laborantza-lurrak higatu egiten 
direnez, bertan, hondakin kimikoak pilatzen di
rela kontuan hartuta, urteen joan-etorrian be
hinolako nekazaritza-lurrek apurka-apurka 
egiten zt1Len bo bera lantzen zire n neurrian, eta 
belaunaldiz belaunaldi creindakoa zen prezia
tuena. 

Cure landa-ikertzaileck Euskal Herriko lu
rralde osoan sakabanatutako informazio-emaile 
ugarien bidez bildutakoaren ondorioz liburuki 
honetan eskaintzen ditugun tcstuei esker, ba
dago irakurketa interesgarri samarra egiterik, 
baina sarritan haren sakontasuna nekazaritzari 
buruzko hehar besteko jakintza dutenentzat 
baino ez <lago agerian. Atlas hau nolakoa den 
kontuan hartuta, gure asrnoa ez da h emen 
egiaztatutako zenbaitjarduketaren eta jakitate
ren azterketa xehatua egitea. 

Bestetik, jakin hadakigu biltzen ari garen da
tuen oroitzapena, ondare tradizionalaren osa
gaia denean, desagertzen ari dela, datu horick 
ezagutzen dituzten azken nekazariak hiltzen 
diren neurr ian. Hori dela eta, batzuetan badi
rudi liburuki honetan azaltzen dugun informa
zioa zatikatuta dagoela. Arrazoi beraga lik, 
hamarkada ba t barru-edo ezinezkoa izango 
litzatckc hemen egiaztatutako datuak biltzea. 

N ekazaritzajarduerako aldaketak 

XX. mendeko azken hamarkadetan gertatu
tako espezializazio-prozesuaren ondorioz, isu
r ialde atlantikoan aheltzaintzaren zeresana 
areagotu zen, baina esne-hehiena, batez ere, ne
kazaritza tradizionalaren kal tetan. Isurialde me
d iterraneoan, ordea, aurkakoa gertatu zen. 
Ordura arte, bi j arduerak orekatuago egon 
ziren, gizarte tradizionalean abeltzaintza eta ne
kazaritza oso lotuta zeudelako. Nekazaritzako 
zcrcginak egiteko behar zituzten animaliak 
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(gurdi-abereak), eta haien simaurra lurraren 
emankortasunari eusteko elikagarrien iturri na
gusia zen. Restetik, ekoitzitakoaren zati bat ere 
erabiltzen zen ganaduari jateo emateko. 

Nekazaritzajardueran_jazotako aldaketen on
dorioz, gure landa-inguruneak nabarmcn cral
datu <lira, berariazko ekoizpenjardueratik 
harago. 

Gizarte Lradizionalcan, ctxeko kide guztiak 
zeuden inplikatuta lan h orretan, betiere, adina
ren edo gaixotasunaren arabera halakorik egi
terik bazuten. Gaur eguo, gero eta ohikoagoa 
da ctxean lagun batek bakarrik edo oso gutxik 
jardutea lan horretan, gainerakoek beste lan 
batzuk garatzen dituzte-eta. 

Antzina, eskulan asko behar zen nekazarit
zako lanak egiteko, baina hori ez zen ozlopo, 
familiak gaur egungoak baino ugariagoak zirc
lako. Lan batzuk egiteko orduan, e txcan zeu
den baino esku gehiago behar zircncz, geroago 
modu berean itzulitako auzolana garatzen zen. 
Horrela, auzokoen egiturari eusten zitzaion. 
Dena dela, apurka-apurka desagertu egin dela 
esan beharra <lago, gero e ta garrantzi handia
goa duclako etxe bakoitzeko indibidualismoak. 
Nola cdo hala, langileen kopurua murriztu eta 
indibidualismo hori areagotu da makinen ezar
pena gero eta ahaltsuagoa izan den neurrian. 

Landa-auzoetako baserri askok bertan behera 
utzi dute nekazaritzako jarduera. Auzoak 
apurka-apurka "urbanizatu" <lira, eta, eLxeak za
harberritzeko orduan sarritan hiriko irizpidcak 
kontuan hartu direnez, honako haucxcn arteko 
uztarketa-prozesu bitxia gertatu da: hiriko etxe
bizitzetako "erosolasunak" zcuzkan etxea eduki 
nahi zuten landa-biztanleak eta eurena Jan
detxe ideala lortu nahian eraikitzen zuten hir i
tar etorri bcrriak. Horren ondorioz, bi eratako 
etxeck antzekotasun susmagarria dute1

• 

Behinola, ekoizpen-estrategia aniztasunean 
zegoen oinarrituta: era guzt.ietako laborantzak, 
laboran tza bakoitzaren barietateak, hazitako 
animaliak ... Gaur egun, nabarmen hazi da cs
pezializazioa, e reindako produktuei e la erabili
tako teknikei zein makinei dagokiencz. H ori 
dela e ta, biodibertsitatea leh enestcn duen na
turatik bertatik urrundu gara apurka-apurka. 

' Euskal l lel'riko er.xF.ari eta familiari cskainitako ela Alias hau 
haino lehenago argitaratu tako lilmruki batean , aldaketa horiek az
tenzen <l ira. 
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Espezializatzean eta aniztasuna murriztean no
labaiteko "ideien monolaborantza" sortzcn 
dene1., oso zai la da beste ikuspegi batzuk eta 
ekoizteko beste modu batzuk prezia tzca. 

XX. mendean laborantzetan jazotako aldake
ten ondorioz, paisaia bera maila guztietan eral
datu da, eta isurialde atlantikoko kolorea ere 
galdu egin dela esan daiteke. Berlan, hain 
zuzen ere, bcrdc tradizionala nahaslen zen ze
real helducn urrc-kolorearekin, loratutako li
hoarcn kolorc urdinarekin, neguaren amai
crako arbien kolore horiarekin edo tokiko zu
hai tzen udazkeneko kolore ugariekin. Gaur 
cgun, oslera, insignis pinu-.sailen berdintasun 
monolonoa eta kolore berde iluna edo Biz
kaiko zein Gipuzkoako azalera zabaletako pai
saian nabarmentzen diren eukalipto-sailen 
kolore berde margulduagoa da nagusi , nekaza
ritzako eta abeltzaintzako jardueraren porrota
ren erakusgarri. 

Lurraldeko eremu zeh atz batean Jurra ereiten 
duten etxeen kopurua gutxitu egin denez, 
lehen ez bezalako arazoak sortu dira. Oso zaila 
da haziak trukatzea, eta, are txarrago, etxeren 
batek barietate batekoak galtzen ditucncan, 
nekez berreskuratu ahal izango ditu (alde ho
rretatik, auzunea osatzen zuten ctxccn mull
zoak haziak babesten zituen) . Fruta-arbolak 
dituztenean, txorien eraso handiagoa j asaten 
dute. Gainera, nekazaritzarako zein bazkarako 
lurrak bertan bchcra utzi eta, sarritan, haien 
ordez baso-sailak sustatu diren neurrian, fauna 
basatia ugaritu da, e la kalle handiak sortzen 
d itu laborantzetan nahiz fruta-arboletan; esate 
baterako, basurdeak ela orkatzak. 

Hobe da aldaketa batzuk nolabaiteko ironiaz 
jorralzea. Antzina, ezbeharrak edo zorigaitzak 
gerlatzen zirenean, baina, batez ere, lehorteak 
luzeak zirenean edo ekaitzek uzta mehatxupean 
jartzen zutenean, auzokideek bat egin eta tokiko 
izenpeko santuari erregutzen zioten. Urteak 
joan, urteak etorri, egoera aldatu egin da, eta, 
orain, oso bitxia izango litzateke halakorik egi
tea. Dena dela, egoera hori gogora datorkigu 
hete-betean, nekazarien erakundeek administra
zioei Iaguntzak eskatzen dizkietenean eguraldi 
txarraren ondorioz uztan jazotako galcrcn zati 
bat konpentsatzeko asmoz. 

Hazi-barietate berriak eta laborantza berriak 
ezarri dira, baina, aldi berean, agcri-agerikoa 
ere bada egoera batzuk ez dircla alda lu. Hori 
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dela eta, zenbaitjarduketak eta ohiturak gaur 
cgunera arle iraun dute. Adibidez, pisuen eta 
neurrien sistema tradizionala mende bat eta 
erdi geroago ere erabiltzen da, haren ordez sis
lema rnetriko dezimala ezarri bazen ere. Labo
rantzako zenbaitjarduerak ere bere horretan 
<liraute, bakunak bezain eraginkorrak direlako, 
beharbada. Ortuko laborantza ereiteko cdo lan
datzeko asmoz aitzurra hartzen duenak orain 
dela mende asko bezala lan egiten jarraitzen du 
funtsean. Neurri handi batean,jarducra horrek 
iraun egingo du, nekazaritzaren cspczializazioa
ren ondorioz makinen tamaina eta konplexuta
suna apurka-apurka handitu dirclako. Hori <lela 
eta, esparru fisikoari begira cz dago lraktorerik 
erabiltzerik gutxieneko azalera duen lekuan lan 
egitean, beste era batcko faklüreak kontuan 
hartu gabe; esate batcrako, lurrarekin zuzenean 
lan egitean sortutako gogobetetasun intimoa. 

Bestetik, buruaskiak izateko premiarekin lo
tuta, nckcz alda lulako ohituren artean, etxean 
edo tokian-tokian osorik egurrez egindako tres
nck eta lanabesek XX. rnende hetera arte iraun 
zutela nabarmendu beharra dago. Ilarrigarria 
da, benetan, Arabako bi udalerrit.an geroago 
azalduko dugun goldea, bere osagai guztiak egu
rrezkoak baitira; edo oso-osorik egurrezkoak 
diren idi-gurdiak. 

Hasiera batean , teknologia modernoa geldiro 
sartu zen landa-ingurunean, eta, XX. mendea
ren erdialdea haino leh entxeago, eskala han
diagoko "modernizazioa" hasi zen aztcrgai 
dugun eremuan. Mundu-mailan, II. Mundu Ge
rratik aurrera, mekanizazio integrala czarri zen 
h errialde garatuetako nekazaritzako ekoizpe
nean. 

Hala ere, nekazaritzako zcrcginen mekaniza-
1.ioan, lurren zatikako mctaketan, herbiziden 
zein ongani kimikocn crabileran ... oinarritutako 
iraultza horren ondorioz, hirien hedapenaren 
eta eskalako ckonomien eraginpeko eredua sus
tatu zen (baliabidccn, inbertsioen, eskulanaren 
eta ckoizpcn-bideen pilaketa .. . ) . Ordura arte 
curen burua horniLzen zuten landa-inguruneak 
cskulana eta oinarrizko elikagaiak oso prezio 
mcrkeelan zuzkitzen zituzten gune nagusi bi
hurlu ziren. Hori dela eta, landa-inguruneko biz
tanleak lekual<latu egin ziren, et.a nekazaritzako 
ustegiategiak eraldatu egin ziren. 

Bizpahiru hamarkadatan, lan da-ingurunea 
nabarrnen aldatu zen . Gure gurasoek, XX. 
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mendeko lehenengo zatian jaiotako belaunal
diak, ezagutu eta bizi izan zuten gizartea desa
gertu edo aldatu egin zen. Nekazari horiek hazi, 
ezkondu eta familia eratu zuten, eta familia 
hori ezinbestekoa zen tradizioan oinarritutako 
inguruneari eusteko. Edonola ere, belaunaldi 
horren seme-alabak lekuko zuzenak izan <lira 
ganadua desagertu denean, t.raktore zein ma
kina sofistikatuak iritsi direnean eta mendeetan 
metatutako jakitatet.ik jarauntsitako jarduera 
tradizionalak bertan behera utzi direnean. Ilori 
guztiori gutxi ez, eta eraldaketa hori gainditu 
duten nekazariek eta adinagatik euren ustiate
gia laga behar izan duten nekazariek ikusi 
bchar izan dute euren seme-alabek ez dutela 
horrctan lan egiten jarraitu nahi, euren lana eta 
bizimodua hiriaren menpe daudelako, hirian 
bertan bchin bctiko finkatu ez badira. Gainera, 
ez <laude hain latza eta zalantzagarria den lan
jarduera garatzcko prest. 

Gaur egungo egoera 

Azken aspaldion, iraganean ezezaguna zen 
egoera berria sortu da, hau da, nekazarien 
errentan gehitutako laguntzak eta diru-lagunt
zak. Gaur egun, nekazarien diru-sarrerak ez 
datoz bakarrik uzten salmentaren preziotik, ad
ministrazio publikoen diru-laguntzak ere hartu 
behar direlako kontuan. Izan ere, nekazarit
zako usLiategi asko dcfizitarioak izango lirateke 
haiek barik. 

XX. mendeko azken hamarkadctan eta, batez 
ere, Espainiako estatua orduko Europako Eko
nornia Erkidegoan sarlu zenetik, nckazariak 
foru aldundielako, Eusko Jaurlaritzako eta Na
farroako Gubernuko laguntza zein diru-la
guntza handiak jasotzen hasi ziren. Haietako 
asko, gainera, Espainiako ela Franlziako neka
zaritzako ministerioetatik zetozen; baina, balez 
ere, Europar Batasuneko funts erkideetalik. 
Horretarako, aldundiek nekazaritzako usliategi 
guztien fitxa bana dute, eta, bertan, hunako da
tuok azaltzen <lira: titularrak, finkak, ganadu
buruak eta baliabideak, baina, batik bat, 
nekazaritzako makinak. Erregistro horren 
bidez, ustiategiak kontrolatu eta laguntza eko
nomikoen eskabideak bideratzen <lira. Oro har 
eskatu eta ematen <lena NPEtik datar (Nekaza
ritza Poli ti ka Erkidea), eta belarkien laborant-
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zak (zerealak, lekadunak) ela bazka-azalerak 
diLu xede. Lagunlza hori eskalzen duenean, ne
kazariak nekazaritzarako lur-zatien aitorpena 
egin behar du, eta kanpaina horretan zer labo
rantza eta zenbateko azalera ereingo duen adie
razi behar du. 

Ustiategi asko, baina, batez ere, lurrak alokat
zeagatik erren ta gehiago ordaindu behar dute
nak, defizitarioak izango lirateke NPEko 
laguntzarikjasoko ez balute. Beraz, lehen eze
zag1ma zen mendetasuna sortu da. Hala ere, ba
dago ordainik, nekazariek kontrol zorrotza 
jasaten dutelako administrazioko arauei men 
egitean, zigorra jasotzeko mehatxupean. Al de 
handia daga nekazariek aurreko hamarkadetan 
zeukaten nolabaiteko askatasunaren eta gaur 
egun laborantzen inguruan dagoen kontrola
ren artean, ia euren jarduera osoa dagoelako 
ara u pean. 

Adibidez, gaur egun, nekazari guztiek azalera 
landagarriaren zati bat lugorri utzi behar dutc 
derrigorrean, edo lurrari nitrogenoa ematen 
dioten laboranLza proleikoak sartu behar di
Luzle; lekadunak, esalerako. HorreLarako, neka
zari Lza ela ingurumen arloko lagunlza ekono
miko zehatza jasoLzen dute, laborantza guzlie
tarako orokorraz gain. 15 hektareatik gorako 
ustiategi guztiek gutxienez euren azalera osoa
ren % 5 erabili behar dute interes ekologikoko 
azaleretarako: lugorria, nitrogenoa finkatzeko 
laborantzak, oihaneztatutako azalerak edota ne
kazaritzako basogintza. Horrez gain, laboran
tzak dibertsifikatzeko a~moz, NPEn xedatutakoa
ren arabera, ~O hektareatik beherako ustiate
giek bi laborantza desberdin egin behar dituzte 
gutxienez, eta laborantza nagusiaren tamaina 
azalera osoaren % 75 baino txikiagoa izan behar 
da. 30 hektareatik gorako ustiategiek, ordea, 
hiru laborantza desberdin erein behar dituzte, 
eta bi nagusien tamaina azalera osoaren % 95 
baino txikiagoa izan behar da; eta handiena
rena, % 75 baino txikiagoa. 

Laborantza guztietan, nekazarientzat derrigo
rrezkoa izango da "ustiategiko koadernoa" egu
nean edukitzea. Bertan, hain zuzen ere, labo
rantzarako sometan egiten clituzten zcregin guz
Liak azaldu beharko dituzte: lurraren prcstakcta, 
ereinLza, tratamenduak, uzla, produktuen eros
keta, bildutako garauen salmen ta .. . Gainera, 
agintari eskudunek edozein unetan ikuskatu 
ahal izango dute koaderno hori. 
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Aldi berean, administrazioak erdicsten ari 
diren konplexutasun-mailaren erakusgarri ere 
badira aldarrikatzen di tuzten Iege zorrolzak eta 
nekazariek ulertu be harreko hizkera korapilo
tsua. Hurrengo paragrafoa, esaterako, horren 
adibide aparta da. Bertan, hain zuzen ere, 
NPEko azken eraldaketan "baterakuntza" izen 
teknikopeko prozesua nola garatuko den azal
tzen da, eta hamarkada honetako bigarren za
tian eragina edukiko duela hartu beharra dago 
kontuan: 

"Horrez gaincra, kontuan izan hehar duzu 
konbergentziari erreparatu zaiola jakinarazten 
zaizkizun eskubideen behin-behineko balioa zc
hazteko, hau da, hasierako unitate-balioak kal
kulatzeko, eskualdeko batez hesteko balioctara 
gerturatu <lira haiek, modu progesiboan eta 5 
e tapa berdin-berdinean, 2015etik 2019ra. Zure 
eskubideen balioa zure eskualdeko balez bes
teko balioaren % 90etik beherakoa baldin 
bada, eskubide horien balioak igoera progre
sibo bat izango du, harik eta, 2019. urtean, zure 
batez bestekoaren eta eskualdeko batez beste
koaren % 90aren arteko diferentziaren here
neko igoera iritsi arte. Aitzitik, zure eskubideen 
balioa eskualdeko batez bcstekoa baino handia
goa haldin bada, honako hau egingo da kon
bergentzia fin antzatzeko: murriztu egingo da 
201 9an batez bestckolik gorako halioa duten 
ordainketarako cskubideak, baina murrizte 
hori haien balio nominalaren % 30ekoa izango 
da gehiencz ere. Baldin eta, konbergentzia go
ran tz kalkulatu ondoren, ordainketarako ditu
zun cskubideak zure eskualdearen batez 
bestekoaren % 60tik beherako balioa baldin ba
dutc 2019an, batez bestekoaren % 60a irit.siko 
dute 2019an, salbu eta hori egiteak % 30etik go
rako galerak badakarzkie ordaintzaileei. Azken 
egoera hori ematen baldin bada, % 60ra gertu
ratuko da balioa, baina balio horretara iritsi 
gabe. Azkenik, zure eskubideen bal ioa % 90aren 
eta eskualdeko batez bestekoaren artekoa bal
din bada, ez <lira konbergentziaren eraginpean 
izango2• 

Nekazaritzako jarducrak gero eta pisu ekono
miko txikiagoa dauka gizarle osoan. Ilorren on-

2 2015ean Eusko J aurlaritzako Garapen I•:konomiko eta Lehia
kortasuneko Saileko Nekazari tza e ta i\ueltzaintzako Zuzendaritzak 
Euskal Autonornia Erkidegoko ekoizleei bidalii.aku jakinarazpene
tik atera den parag-rafua. 
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dorioz, aldi berean, hiriko mundua gero eta 
urrunago <lago clikagaiak ekoizteko jardueratik 
eta horrekin zerikusia duten faktore guztietatik. 
Jende askorentzat arrunta dajanari-dendetan 
zenbait fruta cla ortuari aurkitzea neguan, la
borantzen urtarotasuna ere kontuan hartzen ez 
dutelako. 

Edonola ere, badago kontraesanik, zenbat eta 
txikiagoa izan nekazaritzako jarducraren pisua, 
orduan eta interes sozial handiagoa dagoelako 
tokiko produktuak eskaintzen diluzten nekaza
ritza-azoketan parte hartzeko. Izan ere, haie
tako batzuk benetako ekitaldi jendetsuak <lira 
gaur egun; esate baterako, Bilboko eta Donos
tiako Santo Tomas eguneko azokak edo Gerni
kako urriko azken astelehenekoa. Azoka 
horietan eta hain ospetsuak ez diren beste bat
zuetan, are agerikoagoak <lira folklorizazioaren 
frnomenoa eta aurrezki-kutxen babespeko sal
tokiek zehaztutako nolabaiteko estandarra. 

Era berean, sustapena areagotzeko asmoz, 
hainbat azoka "monografiko" ere egiten <lira. 
Bertan , udalerrian edo eskualdean ezaguna 
den tokiko produklu zehatz bat da nagusi, eta 
produktu horren zabalkundetik harago <loa 
helburua, turismoa erakart.zeko beste faktore 
bat direlako eta zerbitzuen sektoreko eslablezi
menduetako kontsumoa suspertzen dutelako. 

Administrazioek zenbait laborantza laguntzen 
bidez sustatzeko kanpainak garatzen dituzte, eta, 
bertan, aholkularitza teknikoa eta diru-laguntzen 
bidczko babes ekonomikoa ematcn dituzte, bes
teak besle. Diru-laguntza horici hellzen dieten 
ekoizleen kopurua aldagarria da. Laguntza ho
riek eleten direnean, laborantza batzuek bere 
horretan diraute, eta beste batzuk zeharo desa
gertu edo bazt.erreko ekoizpen bihurtzen <lira. 
Isurialde atlantikoan, esaterako, bere horretan 
dirauen kiwiaren laborantza edo bertan behera 
utzitako konferentzia-barietateko madariaren la
borantza <lugu. 

Halaber, nabarmcndu behar da nekazaritzan 
dihar<lutenen kopumak behera egin duen neu
rrian, era guztietako nekazaritza-elkarteak sortu 
direla eta administrazioek.iarduera horrekin lo
tuta dituzten organigramak gero eta konplcxua
goak direla. 

T .anda-ingurunean, elikaduraren arloko bu
ruaskitasuna gero eta txikiagoa denez, nekaza
ritzako ekoizleen etxeetan ere nekazarilzako 
elikagaigintzak ekoitzitako eta merkatuan ero-
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Fig. 4. Zizel-goldearekin goldaketan . Argandoita (A), W03. 

si tako gcro eta elikagai gehiago <laude. Tokiko 
ekoizpenak hiriguncctako elikaduran daukan 
zeresana testigantzazkoa da ia. Horrez gain, 
gcro e ta urrunago gaude j aten ditugun elika
gaien sorlekutik. Egoera horri aurre egiteko 
asmoz, kontsumitzaileak kontzicntziatzeko eta 
tokiko produktuen garrantzia nabarmentzeko 
kanpainak cgiten <lira, eta nekazarien zenbait 
erakundek "elikaduraren burujabetza" eta an
tzeko kontzeptuak ere defendatzen dituztc. 

Egia csan, gizarteak gero eta kezka handiagoa 
dauka elikagaiekin lotutako gaien inguruan ; zer 
baldintzatan ekoizten diren, esaterako. Gai
ncra, oraindik interesdunak gutxi badira ere, 
badago industriak estandarizatutakoetatik 
urrun eta liburuki hone tan azaltzcn ditugun 
tradizionaletatik hurbilago <lauden ekoizpen
moduetarako lekurik. 

Ikuspegi etnografikotik kontuan hartu beharre
koak 

Gure Janda-gizarteak beheajo du oso hamar
kada gutxian, Europa bateratu eta industriala-

ren zati hanclienean jazo den bezala. Gure ka
suan, baina, batez ere, isurialclc atlantikoan eta 
isurialde mediterraneoko udalerri handien in
guruan, industriaren, hirigintzaren eta komu
nikazio-bideen arloko hazkuntza ezin han
diagoa izan zenez, nekazari tzarako lur oncnak 
okupatu ziren (eta orain<lik ere okupatu egiten 
dira), baina, batik bat, alubioi-ibar urrietakoak. 

Lurraren inguruko lehia handia dcnez, neka
zaritzan jardun nahi duten gazteentzat edo ne
kazaritzarako darabilten lur-azalera handitu 
behar duten gazleentzat oso zaila da lur berriak 
eskuratzea, urbanizatzeko asrnoz erosi nahi di
tuztenek askoz prezio handiagoa ordaindu de
zaketelako haien trukc. 

I-Iiriko mundua da bizimoduaren zeinjokabi
clearen estandarra zehazten duena, eta bertako 
mentalitatca zein ikuspegia berriak clira erahat. 
Antzina ingurune industrialctara lekualdatu 
ziren landa-inguruneko biztanleek euren landa
mcntalitatea eraman zuten bertara. Gaur egun, 
ostera, erabateko pendulu-mugimen dupean, 
hirietatik landa-ingurunera itzultzen dircnak 
edo bertara bizitzera lehen aldiz doazenak dira 
bizitzaren ikuspcgi hiritarra landa-mundura <la-
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ramatenak. Ilori guztiori gutxi ez, eta gure ad
ministrazioek ezaugarri horiek lehenesten di
tuen irizpide berdintzailea hartzen dute 
kontuan, Iegeak egiteko o rduan. Beharbada, 
azken hori da nekezen ulertzen dena gurea be
zain industrializatuta eta urbanizatula dagoen 
gizartean, hau da, aldaketa-prozcsua hcdatu 
egin da, eta lurraldearen zati handi bat hartu 
du mendean, baina, alcli berean, sakon aldatu 
ditu landa-munduan bizi direnen mentalita
teak. Prozesu horri "modernizazioa" esaten 
diote. T7.ena edozein dela ere, argi <lago aldake
t.ak sakonak izan direla. Hala ere, ezin da ukat.u 
aldaketa asko onuragarriak ere izan direla, 
baina, batez ere, oinarrizko zerbitzuen arloan; 
esate baterako, edateko ura, argi elektrikoa, 
errepideak, komunikazioak... Aldi berean, 
ordea, esan beharra <lago landa-ingurunearen 
ezaugarri bereizgarriak ziren balio asko galdu 
egin clircla. 

Hiriko munduak landa-ingurunearen alclean 
daukan lehentasunaren isla sinbolikoa ere bada 
lehenengoarentzat "lurzorua" <lena "lurra" iza
tea bigarrenarentzat. 

Oso kontuan hartu behar dugu ondo u lertu
t.ako nekazaritza munduan lurrarekin zein bi
ziarekin sakon lotuta egoteko modua ere 
badela, eta ez dela halabeharrezkoa aditz ber
bera erabiltzea lurra lantzeko eta nork bere 
burua lantzeko. 

Nekazarilzako j arduera modernizalzeko pro
zesua nolabaiteko ameskeria izan da. Hasteko, 
lan-modu tradizionalak zaharkituta zeudcla eta 
"lchiakorragoak" ziren beste batzuk lortu behar 
zirela adierazi zen. Antza denez, inor ez zen 
konturatu landa-gizartearen biziraupenerako 
estrategia auzokoen arteko elkartasunean ze
goela oinarrituta eta beretzat arrotz samarra 
zela lehiakortasuna. Horren ondorioz, kasu 
onenean, herrietan, auzokideek bertan behera 
utzi dute nekazaritzako jarduera, eta haietako 
batek guztien lurrak alokatu edo erosi egin 
ditu. Makinaz eta, batzuetan, zorrez beteta, 
lehen guztien anean lortzen zuten beste edo 
gehiago ekoizten du, apurka-apurka inten
tsiboagoa eta industrializatuagoa den eredua
ren bitartez. Gainera, pentsaerari begira, gero 
eta urrunago ere badago bere auzokicleengan
dik, eta, etorkizunari begira, ekoizle moduan 
daukan biziraupena ziurgabea izango da beti. 

Gaur eguo, nekazaritzan ezartzen den j a-
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kintza teknikoa da. Dena dela, ezin dugu ahaztu 
batzuetan jakin tza hori zuhurrak edo ha.in zu
hurrak ez diren interes komertzialcngatik sus
tatzen dela eta haien h elburua negozio-modu 
berriak irekitzea dela. Eredu intentsibo bezain 
industrializatuen aurka <lauden nekazariek lo
kiko jakitate tradizionalctatik edaten dute. Edo
nola ere, nekazaritza-industriako puntako 
teknikak igortzen clituen munduko informazio
sare berberak ere nekazaritza familiarrarekin 
lotutako era guztietako jakintzak eta nekaza
ritza-esperientziak eskuralzeko aukera ematen 
die. 

Landa-inguruneko ekoizleek oso goiz jasan zi
luzten globalizazio ekonomikoaren eta tokiko 
merkatuen hausturaren ondorioak. 1 Iori dela 
eta, ez da harritzekoa horren aurkako erant
zuna globala izana. Dena dela, merkatu ekono
mikoetako eta nekazaritza-industriako joera 
berdintzailearen aldean, era guztietako labo
rantzak eta kulturak errespetatzea da haien 
asmoa. 

Nekazaritzako ustiategien tamaina apurka
apurka hazi den n eurrian, nekazaritzako jar
duera bertan behera u tzi dute nen kopuruak 
gora egin du, gero eta konplexuagoa delako, 
errentagarritasuna urria delako e ta erretirat
zeko a dina iris ten zaienean jaraunslca izan nahi 
duen ondorengorik ez dutclako. Nolanahi ere, 
horrek ez du esan nahi lurrarekin egin dako 
lana behin betiko baztertzen dutenik. Oro har, 
etxerako elikagaiak ekoizten jarraitzen dute 
bertatik hurbilago dagoen lursail edo baratze
ren batean. Isurialde atlanlikoan, gauza ber
bera gertatu da abeltzaintzarekin, baina, 
oraindik ere, asko <lira baratzea landatzen j a
rrailzen dutenak. 

On tas un ekonomikoko garaian, baratzeko jar
duera horrek atzera egiten du, lan horretan 
egindako ahalegina handiegia delako era guztie
tako elikagaiak erosteko aukera edukit.a. Krisialdi 
ekonomikoetan, ordea, etxeko janari-ekoizpena 
suspertzen da, familiaren <liru-sarreren behera
kadari aurre e gin nahian. 

Krisietan ere, nekazaritzara itzultzen <lira 
errentagarrit.asun handiagoa eskaintzen zuten 
sektoreengatikjarduerok bertan behera utzi zi
tuztenak, sektore horiek atzeraldi ekonomikoei 
aurre egiteko zailtasunak dituztenean. Alde ho
rretatik, lurra bizirauteko bermea izan da beti
danik. 
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Azken aspaldion ere, landa-ingurunearekin 
familia-lotura urruna duten edo inolako lotura
rik ez duten gazteak hurbildu <lira nckazarit
zako jarduerara. Ezin dutc nckazaritzako 
j arduera profesionala gaur ulcrtzen den mo
duan garatu, lurra cskuratzea oso zaila delako 
eta euren eskura cz <lauden inbertsio ekono
miko handiak cgin behar dituztelako. Autohor
nikuntzarako jarduerak garatzen dituzte bara
tzean, eta soberakoa tokiko merkatuetan jar
tzen dute salgai. Oro har, nekazaritza ekologi
koko teknikak darabiltzate ekoizpenjarduera 
hori garatzeko. 

Bestetik, lurra duen jendea ere bere elika
gaiak landatzen hasi da "zer jaten duenjakitea
rren", hau da, ahal duen neurrianjaten dituen 
elikagaien ekoizpena kontrolatzearren, nekaza
ritza-industriak erabilitako metodoak gero eta 
zalantzagarriagoak direlako. 

Alde horretatik, pe ndulu-mugimendurik ere 
badago, eta, bertan, antzinako jarduerak berres
kuratzen ari <lira, baina, ulertzeko modukoa 
denez, garai modernoetara egokituta. l 980ko 
hamarkadaren amaieran etxeko elikadurari bu
ruzko atlaseko lehenengo liburukia amaitu ge
nuenean, ogia ez zen etxeko erara egiten. 
Harrezkero, elikagai horren ekoizpena apurka
apurka "industrializatu" egin da, merkatu egin 
da, eta kalitatea ere galdu du nabannen. Hori 
dela eta, azken urteotan, ogia arLisauen erara 
egiten hasi gara berriro, eta, horretarako, ant
zinakoen antzekoak diren irinak darabiltzagu, 
baita behinolako "ore ama" bera ere. 

Hiriguneko zenbaiL udalerritako aldirictan, ba
ratzeak atondu <lira, landatuak izatcko beha
rrezko eskakizun guztiak bctetzen dituzte eta 
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interesduncn artcan banatzen <lira. Hirien eta 
biztanle-gune handien inguruan betidanik egon 
denjoeraren kontrolpeko bertsio antolatua dira. 
Bertan, hain zuzen ere, inork erabiltzen ez zituen 
lur-zatiak atontzen ziren laborantza-leku mo
duan, eta, oro bar, landa-ingurunetik emigratu
tako jendeak landatzen zituen. Antzina, uda
lerrietan bertan, handienetan ere, norberaren 
kontsumorako produktuak landatzeko bara
tzeak zeuzkaten, eta bertako toponimia zein 
kale batzuen izenak <lira horren adierazgarri. 

Azken batean , gaur egun, aldaketa sakonak 
<lira nagusi. Hemen azaldutako eta, neurri ba
tean, adin handiagoko informazio-emaileen 
oroimenean bakarrik gordetako nekazaritza tra
dizionalak ez du luzaroan iraungo. Nekazaritza 
profesionalizatuak dirau bizirik, gero eta inten
tsiboagoa eta industrializatuagoa da, eta labo
rantza-soroetatik urrun gertatutako gorabehera 
politiko zein ekonomikoen craginpcan dago . 
Hala ere, dena galduta ez dagoela uste duten 
mugimenduen arabera, ez dirudi gure historia
rekin eta lurraldearekin hain lotuta dagoen jar
ducra hau, bizimodu hau, bchin betiko dcsa
gertuko denik. Liburuki honen bidez, ageri
agerian utzi nahi dugu gure landa-inguruneko 
bizilagunek eta haien arbasoek ezagutu eta ga
ratutako nckazaritzarcn eskala gizatiarragoa 
izan zela eta ikuspegi holistikoagoa eduki zuela. 
Berran, hain zuzen ere, etekina ez ezik, azken 
batean jaten ematen digun bizia lantzeko pro
zesuan oinarritutako jardueran inplikatuta <lau
den izaki bizidunen eta faktore fisikoen sare 
konplexua ere hartzen zen kontuan. 




