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Arabako
nekazariek
Eskalmendiko
finka
esperimentala bisitatu dute nekazaritza laborantza
ekologikoko ekoizpen jardunbide berriak ezagutzeko
Ekoizpen Ekologikoaren Europako Egunarekin bat etorriz, Nekazaritza Sailak
lehorreko eta ureztatutako entseguen balantzea egin du
Gasteiz, 2022ko irailaren 23a. Ekoizpen Ekologikoaren Europako Egunarekin bat etorriz, Nekazaritza
Sailak Eskalmendiko finka esperimentala bisitatzera gonbidatu ditu gaiarekin lotura duten ekoizleak eta
erakundeak. Finka horrek bost lurzati ditu, hektarea erdikoa bakoitza, non entseguak egin baitira
lursailean bertan, ureztatutako artoaren eta ekilorearen laborantza, oloa eta kalitatezko eta ziklo
alternatiboko bi gari barietate aztertzeko.
Bisitaldiaren helburua da orain arte arto eta ekilore laboreekin egindako lanak ezagutaraztea, bai eta
malutatarako olo uztaren eta bi gari barietateren uztaren emaitzak eta laborantza ziklo osoan egindako
lanak ere.
Bisitara Nekazaritza Saileko diputatu Eduardo Aguinaco bertaratu da, eta dagoeneko bildutako olo eta
gari lursailen kostuei buruzko azterlan txiki bat aipatu da, lau laboreen datu guztiekin.
Eskalmendiko finkan, aurreko bi urteetan alpapa landuta egon zen, eta orain labore ekologikoekin
esperimentuak egiteko erabiltzen da. Zehazki, entseguak egiten dira lehorrean eta lur ureztatuan,
laboreek zer zailtasun eta ekoizpen dituzten jakiteko, kalitatea aztertzeko eta kostuen azterketak egiteko.
Esate baterako, Eskalmendiko finkan ez da ongarririk erabili, ez organikorik ez mineralik, lurzati batean
ere.
2021ean, Eskalmendiko finkan agroekologiako eta produkzio sistemetako ekintza talde bat eratu zen,
foru teknikariek eta nekazariek osatua, nekazaritza sektore adimentsua, erresistentea eta dibertsifikatua
sustatzeko.
“Arabako nekazari guztien artean ekoizpen ekologikoko sistemen ezagutza eta aplikazioa zabaldu nahi
ditugu, elikagaiak modu errentagarrian lortzeko, energiaren eta baliabide naturalen erabilera
arduratsuaren bidez, biodibertsitatea mantenduz”, adierazi du Eduardo Aguinaco Nekazaritza Saileko
diputatuak.
Ez da labore ekologikoak dituen finka bakarra; izan ere, Arabako Foru Aldundiko Mahastizaintza
Zerbitzuak finka bat du Guardian, eta bertan, 2013az geroztik, metodo ekologikoarekin eta landare
estalkiarekin landatzen da, higadura saihesteko.
2021eko abenduaren 31n, nekazaritza ekologikoko 157 nekazaritza ustiategi eta 27 abeltzaintza ustiategi
daude inskribatuta Araban, eta 4.664 hektareako azalera dute. Azken hiru urteetan, azalera % 70 handitu
da. Hori Euskadiko azalera osoaren % 59 da, eta funtsezko laboreak larreak, belardiak, bazkak,
proteaginosoak, mahastiak eta zerealak dira.
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