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GOIERRIKO LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA

Goierriko Belardien

Kudeaketarako Gidaliburua





Aurkibidea



Imajinak inoiz baino indar handiagoa duen garai hauetan, arduratzekoa da lurraldeari
eman diogun aldaketa ikusteak. Orain artean, paisaia osatzen duten lur horiek,
nekazaritzari esker mantendu dira, eta bertan, belardiak izan dira giltzarrizko
elementu. Hauek desagertze eta baztertze egoera batera doazela ikustean, argazki
paregabe horren barrenean dagoen herri izaera arriskuan jartzen dugula jabetzen
gara. Hauen atzetik identifikazio eta bizi ohitura batzuk gordetzen direla jakinik eta
belardien mantenua abeltzaintzan oinarriturik dagoela dakigunean, ezinbesteko zaigu
hauei aparteko gizarte onarpen eta babesa ahalbidetzea.

Abeltzainen ikuspegitik, ordea, egun belardiak ematen duena nahikoa ez dela dirudi,
abereak duten elikadura kostuan ez duela garrantzirik. Ganaduaren produkzioa,
kanpotik datozen elikagaietan oinarritzera jo da: pentsua, kontzentratua, arta berdea,
alpapa...Aldiz, belarra ekoiztea jarduera nekagarria da, askotan terreno desegokian,
makinari azpiegitura, eta lan askorekin lotzen dena. Gizarte ohiturekin erkatzen
badugu, udaberri eta udaran, denak aisiari erreparatzen diotenean, lanera joan
behar, giro ona denean ordu mordoa sartuz, horretara soilik jarrita, eguraldiari
begira beti. Abeltzaina barne borroka batean aurkitzen da, baserriko baliabideak,
lurraren zaintza, etxeko ekonomia, eta beste maila bateko beharren artean: aisia,
oporrak, gizarteratzea…

Lehen bazen usterik, non abererik ez zegoen baserria ez zen BASERRI. Hau horrela
ez bada ere, bere zentzua zuen. Baserria, famili muin eta bizi toki izateaz aparte,
lantoki ere bazen, eta ondorioz, nahikotasun bat ziurtatzera begira, gizakia eta
lurraren arteko zikloa ixteko, ezinbesteko zen aberea. Lurretik ekoiztearen ondorioz
ateratzen ditugun elikagai eta mineralak, berriro bertara bueltatzea eskatzen du, eta
hori abereen simaurraren bitartez ematen da nagusiki.

Egun berriz, abereen elikagai asko kanpotik dator, eta bertako lurretik ateratzen ez
den bazkak sorturiko simaur eta purina irensteko, “ ezkutatzeko ” sistemaren parte
bihurtu dira belardiak, belaze, larre eta bazka guneak. Garai batean beharrezko ongarri
izatetik, pilatzen doan gehiegizko purin kopurutan, ingurumen arazo bilakatzen da.
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Hitzaurrea
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Belardietara Gerturatuz
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Naturalki, Gipuzkoako larreak mantendu
ezean basotu egingo lirateke, zurezko
landareei pasoa emanez, gurean hariztiak
kasu gehienetan. Hasera batean belardi
hauen sorrera, hauste edo aldaketa
naturalen ondorioz ematen zen, ala nola
sua, elur jauzi eta haizeteak utzitako baso
une argituetan. Animalia belar jaleak bertan
larreratzeak, basoko landare hazien
garapena ekidinez mantentzen zen sistema
bihurtzen da eta gizona abeltzain
bilakatzean, hutsune hauek bazka leku gisa
erabiltzen eta garatzen hasten da.





Belardien Produkzio Baldintzak
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Urteko eta urtaroko belar ekoizpenaren gain eragina duten klima faktore nagusien
artean tenperatura, argia eta ura aurkitzen dira.

Tenperatura:
Hostoen hazkuntzaren gain du eragina. Orokorrean, zonalde epeletako laboreek
beren hazkuntza, tenperatura 5 edo 6 ºC-tara jaisten denean edo 37ºC gainditzen
denean gelditzen dute. Hazkuntza hoberena 25 eta 31 ºC bitartean ematen delarik.

Argia:
Landareen hazkuntza, jasotzen duten argi kopuruarekin loturik dago, aldi berean
hau hostoek betetzen duten azalerarekin loturik dagoelarik. Honegatik, belardi baten
hazkuntza-tasa hostoek betetzen duten azalerarekin batera handituko da.

Ura:
Landareen arnasketa eta transpirazioarekin lotua, eskuragarri izateak, tenperaturarekin
batera urteko eta urtaroko ekoizpenaren gain eraginik handiena duen faktorea da.
Orokorrean, landareen garapena hobea izaten da lur hezeetan lehorretan baino.

3.1
Klima
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Belardi baten ekoizpen ahalmenaren gain, eragina duten edafologia faktoreen artean,
lurzoruaren ezaugarri fisiko (testura, egitura) eta kimikoak (pH, N, P, K, Ka, Mg…)
bereizi behar dira.

Goierri eskualdeko belardi gehienak lur astunekoak dira, buztintsuak, testura finekoak,
beraz:

· Lurra lantzeko zailtasunak izaten dituzte.

· Ur-euspen handia dute, buztinen ehunekoa handia bada lurzorua istiltzeko 
arrisku handia dagoelarik.

· Aire eta urarekiko iragazkortasun txikia izaten dute egitura on bat ez dutenean.

· Elementu elikagaiak (N, P, K) xurgatzeko ahalmen handia dute.

· Gai organikoaren euspen handia dute.

Lurzoru astunetan gerta daitezken ekoizpen galerak gaizki drainaturiko lurzoruaren
istiltze bati edo lurzorua heze dagoenean eragindako gehiegizko larratze edo laborantza
makineria astunen ondorioz lurzoruaren trinkotze bati zor zaizkie. Honexegatik
garrantzitsua da istiltze arriskua duten belardietan drainatze lan egokiak egitea
eta ahal den heinean lurzorua oso heze dagoenean lursailean ez sartzea edo sarrera
saihestea.

Landareen garapen onerako ezinbestekoa da lurzoruan dauden elikagai erabilgarrien
kontzentrazioa egokia izatea. Lurzoru baten emankortasun maila batez ere lurzoru
motaren, ongarritze historikoaren eta larratzearen bidez animaliek egiten duten
elikagaien birziklatzearen araberakoa da.

Landareen hazkuntzarako ezinbestekoak diren elikagaiak 17 dira. Kopuru handiagoan
behar direnak, ekoizpena gehien muga dezaketenak, N, P, K, Ka, eta Mg dira.
Lurzoruaren emankortasun maila txikia bada, elementu elikagai guztiak ez daude
landarearentzat erabilgarri eta beharrezkoa da ongarritze jardueretara jotzea.

Hemen ere erliebeak eragina du, esposizio, eta pendizak, lur azpiko harkaitz amarekin
batera, lur sakon eta emankorragoak edo urriagoak izango dira. Ipar isurialdeko
malda azpian lur sakon eta hezeagoak; hegoaldeko gain belardietan, lur eskasia, ur
euspen kaxkarrekin jasotzen dira.
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3.2
Edafologia
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Elikagaiak kopuru egokian egoteaz
gain, landareentzat eskuragarri den
moduan egon behar dute. Horretarako
garrantzitsua da lurzoruaren azidotasun
maila ezagutzea, honek elementu
mineralak oztopatzea eta aluminio
metaketak sorturiko landare toxikotasun
arazoak sortzea ekartzen baitu. Hau
pH bitartez jakiten da.

Gipuzkoako Foru Aldundiak “Gipuzkoako abeltzaintza hondakinen kuantifikazio eta
karakterizazioa ” izeneko lan bat argitaratu zuen (2006), bertan Gipuzkoako 1.623
lur laginen analisiak jasotzen direlarik. Gipuzkoa mailan lorturiko batezbesteko
balioak (pH=6,4; P=43 mg/l; K=277 mg/l) Goierri mailan eginiko behaketan lorturiko
balioen oso antzekoak dira. Lan honek abeltzaintza ustiategietatik soberan gelditzen
den minda kopurua dela eta Gipuzkoako belardiek jasaten duten gehiegizko ongarritzea
baieztatzen du.

Goierriko 80 lur sailetan
eginiko analisiek gehiegizko
ongarritzea adierazten dute.
Ondorioz salinizazio arazoa
ekar dezake, Gipuzkoan 1623
lur laginen artean emaniriko
datuen antzekoa.
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Belardien Erabilera

4
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Hausnarkari guztiak larratzen jakinda jaio
badira ere, hauek, larrean sortutako
eragina aldakorra da. Animalia-espezie
bakoitzak eta momentuan azaltzen duen
egoera fisiologikoaren arabera, behar
nutrizio ezberdinak ditu, gustukoen dituzten
belarrak eta erabiltzen dituzten larratze
moduak ezberdinak izanik. Beraz,
nahitaezkoa da baserritarrek larreen
kudeaketa-planifikazio egokia egitea,
belardien eta ganaduaren ekoizpena,
denboran zehar, luze mantendu nahi
baldin badute, behintzat. Belardiak
baliatzeko modu nagusienak hurrengoak
lirateke. 4
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Korterako
4.2





15

Ontze egokia  gauzatzeko aholkuak:

Lehorketa bateratu eta ahalik eta azkarren egin. Gutxi gora behera 3 eguzki
aldi jasota.

Moztera sartzeko momenturik onena, eguraldia lagun, gramineoa bada nagusi
hauek loratzen direnean, eta lekadunak nagusi direnean, hirusta adibidez,
hauek loratuta daudenean.

Posible den heinean lekurik hezeenetatik hasi ebakitzen, lehorrago dagoenarekin
batera bildu ahal izateko.

Aldizkako iraulketa bidez, eta belarra ongi zabalduz lehorketa erraztu. Ahalik
eta denbora gutxienen, eguzkiak erre gabe, egun berean edo gehienez 2tan,
tarteko bustialdirik gabe, euri eta basura ekidinez. Euriak birritan jo ezkero
balio nutritiboa %40 bat jaisten da.

Euria egingo duela aurreikusten bada, ilarak edo zuhatzak egin.

Arriskurik gabe gordetzeko %15-20-ko eduki lehorra (E.L) lortzen saiatu. Bi
eskuez belar piloa estutu eta tolestean apurtzen bada seinale %18 tik
berako,gordetzeko prest.

Belar idor fardoak ongi eraikitako eta aireztaturiko instalazio estalietan gorde.

·

·

·

·

·

·

·
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Siloratze egokia gauzatzeko aholkuak:

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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Kalitatezko belar onduaren ezaugarriak ondorengoak
lirateke:
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Larraketa

5
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5.1
Larratze Librea
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5.2
Larratze Ziklikoa
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Belarraren altuera

Behientzako

Ardientzako

Sarrera

10-15 cm

5-10 cm

Irteera

3-4 cm



Behar baino denbora gehiagoz, belarra hazten uzteak, kalitatea, proteina - hosto
kopurua murriztea dakar (zakarragoa - zurtoin gogortuak nahiz belar kopurua ),nahiz
belar kopurua igotzen den.

Larratzeko, erreferentziazko azalera 0,3 hektarea ALUko eta urteko litzateke (1 ALU
edo UGM = 1 behi = 0,6 biga = 7 ardi). Beraz, 5 ha larratzeak 16 behi buru inguru
onar ditzake. Komeni da larratzerako erabilitakoaz gain ustiategian gelditzen diren
belazeak kortetako ere erabiltzea.

Larreko belarra berreskuratzeko ezinbestekoa da larratze etenaldia finkatzea. Hemen,
faktore garrantzitsuena ustiategiak duen larre-sail kopurua da, honek ahalmentzen
du larratze txandakatua egitea. Larre sailak gutxi badira abeltzainari ezinezkoa zaio
malgutasunez aritzea, hau da, hauekin jokatu edo adaptatzea txanda pasa eginez eta
larrea berreskuratzen denean berriro bueltatuz.

23

Adibidez:

· 30 behitako lote bakarra kudeatzen bada larratzeko soilik 9 hektarea beharko 
lirateke (30 UGM x 0,3 ha UGMko).

· 4 egunetako egonaldiarekin, udaberrian 9 sail beharko lirateke eta udaran berriz
16. Beraz udaberrian eta udazken garaian 7 sail kortetarako erabili daitezke.

Kalkuluetarako erabili ohi den formula:

Zelai kopurua =
Lursailera bueltatzeko denbora

talde bakoitzeko egonaldia

+ larretze talde kopurua
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Talde

bakoitzeko

egonaldia

2 egun

3 egun

4 egun

5 egun

6 egun

(30/2)+1=16

(30/3)+1=11

9

7

6

1 lote 2 lote

17

12

10

8

7

1 lote 2 lote

30 egun 60 egun

31

21

16

13

11

(60/2)+2=32

(60/3)+2=22

17

14

12

Lursailera bueltatzeko denbora

Zelai kopuruaren kalkulurako taula:



Ustiategi batean aurkitu daitezkeen bi belazeen arteko egoera erabat ezberdin izan
daiteke laiotza edo eguteran egon, lur hotza edo beroa izan, egindako ongarriketa
edo maldaren arabera. Belardiaren egoerak agintzen du, baina abeltzainak bere
irizpidea erabili behar du belardien kudeaketa egokia egiteko, ez dago beti errotazio
orden berdina eraman beharrik. Adaptazioa-malgutasuna da kudeaketa sistema
hoberenen ezaugarri nagusia. Esate baterako belarraren egoera ezin hobea izanik,
lurra hezeegia egoteagatik traktorea edo animaliak sartzeko prest ez dagoenean.
Kasu honetan komenigarria da egun batzutan ur hori drainatzen uztea, eta ez ganadua
sartzeagatik, gero hanka zuloak estaltzen ibiltzea.

Nola bizkortu edo moteldu (luzatu) daiteke zikloa?

25

Baserritarrak belardien kudeaketa erraztearren lursail kopuru gutxi ezartzeko joera
dauka, talde bakoitzeko egonaldia luzatuz. Baserritar batek, lote bakoitza 4 egunetako
egonaldia duen ekoizpeneko talde bat eta jarraian errekria eta antzuen beste bat
gobernatzen baditu, udaran 17 lursail beharko dira baina sortutako belar berria 2.
taldeak jateko arrisku handia dago, lursail bakoitzean 8 egunetako egonaldi jarraia
bai dago. Kasu honetan hobeago litzateke lursail kopurua 32ra handitzea talde
bakoitzaren egonaldia 2 egunetara murriztuz.

1

2

3

4

5

6

7

8

Korteko lursailak

Larratzeko lursailak
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Udaberrian kortetarako ditugun belaze batzuk larratzerako errotazioan sartzen
direnean zikloa luzatuko da, sail berdinera bueltatzeko denbora gehiago dago, udara
aldeko belarra berreskuratzeko etenaldia luzatu egiten da. Sistema, konpentsatuz
errekuperazio aukera gehiago du, eta baserritarrak kudeaketarako malgutasun
handiagoa.

Lursail gehiago kortetarako gordetzen baditugu, lursailera bueltatzeko denbora
mozten da, zikloa aurreratuz. Lur sailak presio gehiago dauka.

Beste aukera bat animaliei lursail-kanpoko janarekin elikatzearena da.
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Ongarriketa

6
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6.1
Nola Dago Lurra Nire Belardian?
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Aholkuak lur laginak hartzerakoan:

· Garaia: Batez ere irailetik abendua bitartean, belardiaren azken erabilera eman
ondoren. Azkeneko ongarriketa edo purin, simaur banaketatik gutxienez 3 hilabete
pasa ondoren.

· Sakonera: 5-7 cm, zelaian zehar “Z” – eginez han-hemenka hartu eta nahastuta.

· Laginorde kopurua: 25 laginorde hektareako poltsa bakarrean. Lursailak bakarra
bezala hartu, erabilpen eta maneiu berdina duenean.

· Maiztasuna: 4 urtetik behin.
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Hemen, kalkulurako adibide, eredu batzuk, belardien erabileran, korte edo mistoa
eta larratzekoa den baitan:

A kasua:
P eta K egokitzat jotzen diren mailan badaude mantentze ongarritze bat egitea besterik

ez da beharko.

6.3
Nola Zuzendu Lurra, Ongarriketa Bitartez?

56+ (50-(0,42* K
2
O)* 1,2046

56+ [(50- (0,42* K
2
O) 2] *1,2046

56

Ebaketa/Mistoa 100 205

Erabilera
P

2
O

5
(kg/ha/urteko)

K
2

O

(kg/ha/urteko)

Larratzea 59 56

59+(32-2* P
2
O

5 
)*2,2914

59+[(32-2* P
2
O

5 
) /2] *2,2914

59

Erabilera Urtea K
2
O

(kg/ha/urteko)

1

2

3

1

2

3

P
2
O

5
(kg/ha/urteko)

100+ (32-2* P
2
O

5 
)*2,2914

100+ [(32-2* P
2
O

5 
)/2]* 2,2914

100

205+ (50-(0,42* K
2
O)* 1,2046

205+[(50-(0,42* K
2
O)2] *1,2046

205

Ebaketa/Mistoa

Larratzea



Elementu ongarrien ekarpena (N, P, K…) modu organikoan (minda, simaurra) edo
modu mineralean egin daiteke. Ongarri mineral sinpleek (potasio kloruroa, superfosfato
sinplea…) elementu bakar bat ematen dute (N, P edo K) eta ongarri mineral
konposatuek gutxienez 2 edo 3 elementu ematen dituzte (15-15-15, 6-14-8…).

Ongarri mineralen aberastasuna aditzera emateko 3 zenbakiko adierazpena erabiltzen
da. 15-15-15 ongarriak zera esan nahi du: 100 kg ongarriko, hurrenkera honetan
honako hau duela: 15 kg N, 15 kg P

2
O

5
 eta 15 kg K

2
O.
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Jarraian ohiko ongarri organikoek ematen dituzten N, P eta K batezbesteko balioak
azaltzen dira:

Ardi simaurra (10.000 kg)

Behi minda (10.000 l)

Ongarri organikoa

Behi simaurra (10.000 kg)     

N P
2
O

5
K

2
O

80 kg

15 - 30 kg

20 kg

25 kg

80 kg

55 kg

2,5 - 10 kg 40 - 60 kg

40 kg
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Larratzen diren lursailetan udaberriko hazkuntza sustatzeko 40-50 N kg/ha bota,
udaberriko larratze intentsibo bakoitzaren ondoren 30-40 N kg/ha eta iraila-urrian,
azken etekina ateratzeko 30 N kg/ha.

Ebaketa egiten den lursailetan, edo mistoak direnetan, lehen ebaketari mesede
egiteko 60-80 N kg/ha bota, lehen ebaketa horren ondoren beste bigarren bat egin
nahi bada 50-80 N kg/ha eta larrearen birsortzea bultzatu nahi bada 30-50 N
kg/ha.

Nitrogenodun ongarritze gehiena udaberrian aplikatuko da.

Mugikortasun txikiko elementu bat izanik, urte guztiko P ongarriketa udaberriko
lehen etekinerako hondoko ongarritzea egiterakoan N eta K-kin batera aplikatzen
da.

Urteko K beharrak urteko 100 K
2
O

5
 kg/ha baino txikiagoak badira, fosforoaren

antzera hondoko ongarritzean aplikatzen da. Potasio beharrak handiagoak badira,
100 K

2
O

5
 kg/ha hondoko ongarritzean aplikatuko dira eta beste guztia ondorengo

aplikazioetan.

Potasiodun ongarritzea:

Fosforodun ongarritzea:

·

·

·

·

Orokorrean, emandako aholkuak kontuan izanda ongarritzea belardiaren beharretara
ahalik eta gehien egokitu behar da.

·

Nitrogenodun ongarritzea:



Karearen erabilera:

Lurzoruaren  pHa baxua bada, azidoa alegia ( pH-a < 5,5) mineral batzuk disolbaezinak
bihurtzeko arriskua dago, hau da, landareek ezin dituzte elementu horiek asimilatu.
Aluminioa, aldiz pH baxuetan ere disolbagarria da, landareek xurgatu eta toxikotasun
arazoak sor ditzakeelarik.

Horretaz gain, prozesu askoren artean nitrogenoaren finkapen eta mineralizazioan
parte hartzen duten mikroorganismoen aktibitatea ere gelditu egiten da pH baxuekin.
Ondorioz belardiaren ekoizpenaren eta kalitatearen murrizketa bat ematen da.
Gauzak horrela, lurzoruaren pH zuzenketa ezinbestekoa da. Azidotasun arazo hau
zuzentzen ez bada, beste edozein hobekuntzak (ereitea, ongarritzea…) ez du efekturik
izango.

Lur analisiek ematen duten Al (aluminio) portzentaiaren arabera bota beharreko
kare kopurua, erabiltzen den kareztatze motaren arabera, ondorengoa da:
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% Al Kaliza

(t/ha CO 
3
Ca)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

<5

5 - 10

10 - 14

14 - 21

21 - 26

26 - 33

33 -  38

38 - 46

46 - 52

52 - 59

>59

Kare bizia

(t/ha CaO)

Kare itzalia

[t/ha Ka(OH)
2 

]

0

0,3

0,6

0,8

1,1

1,4

1,7

1,9

2,2

2,5

2,8

0

0,4

0,7

1,1

1,5

1,8

2,2

2,6

2,9

3,3

3,7
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Kareztatzeari buruzko aholkuak:

·

·

·
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Belar Txarren Kontrola

7

Belar txarrak, animalien gustuko ez diren belarrak izan daitezke, bai eta ekoizpena
murrizten edo balioa kentzen dieten espezie botanikoak. Hauek bere zentzua eta
interesa badute ere, hostozabal izanagatik, kolonizadore, ugalkor izateak bazka
espezie interesgarriagoen kaltetan hartzen dira, nahiz lur motaren indikatzaile eta

elikagai osagarriak izan daitezkeen.
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Metodoak

Prebentiboak

Nekazaritzakoak

Mekanikoak

Kimikoak

Aholkaturiko jarduerak

· Makineriaren garbiketa.

· Sail hertzeetako garbiketa.

· Kutsaturiko zonaldeetan azienda sartzea saihestu.

· Belar txarrik ez duten simaur eta mindak erabili

  konposta esate baterako.

· Foku edo jatorrien aurretiko identifikazioa.

· Itxiturak landare hesi iragaitzez egin.

· Belarra ereitea. Sarriago, dentsitate altuagoan.

· Ongarritzea, belar produktiboak bultzatuz.

· Barietatearen hautaketa, iraunkorragoak.

· Sega.

· Laborantza, jorran, eskuekin, aitzurrarekin.

· Herbizidak (belar hilkariak, produktu fitotoxikoak)
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·
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·
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Zein lur mota edo zein egoeratan aurkitzen den sail bat, bertan azaltzen zaizkigun
landare motengatik estimatu genezake. Hau beti horrela ez bada ere, baten edo
besteen presentzia anitza adierazle biologiko garrantzitsua dugu. Hau, landare jakin
baten beharrak lur horretan hobekien egokitzen denean ematen da. Askotan ekonomikoki
interesik ez dutenez, belar txar modura tratatzen ditugu, hauen desagertzea bilatuz.

7.1
Belar Indikatzaileak
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Belardien Hobekuntza

8

Beste espezie batzuk

< % 15

% 15 - 30

> % 30

  % 30 - 70

·Erabilera

·Berrereintza

·Erabilera

·Ongarritzea

·Herbizida selektiboa

·Herbizida selektiboa

   < % 30

   ·Herbizida

   ·Ongarritzea

   ·Erabilera

   ·Berrereintza

   ·Berrereintza

Graminea eta lekadun onenen %
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Laborantza murriztua + ereitea:

Lurzoru sakonetan eta lur franko eta istiltze arriskurik gabeko lurretan egin daiteke,
edo gehiegizko hezetasuna deuseztatu nahi dugun nolabaiteko hezetasuna duten
lurrazal buztintsuetan. Lur-lantze mota honek lurraren egitura gutxiago aldatzen du,
beraz, lurraren higadura arriskua txikiagoa da. Urratsak:

· Oso azaleko lur-lantzea: disko-arearekin, areekin etab.

· Ereitea eta alperra pasatzea.



Laborantzarik gabe + ereitea:

Teknika hau batez ere azaleko lurretan eta malda duten lurretan gomendatzen da:

· Aurretik dagoen landare-estalkia gutxitzea: ardiekin larratuz, aurreko larratzearen
ebaketa latza eginez edo ereitea baino hilabete bat lehenago eta belarrak 6-10 
cm-ko altuera duenean Roundup-a aplikatuz (produktuaren 2litro 100litro uretan
disolbatu hektarea bakoitzeko).

· Makineria espezifikoa erabiliz zuzeneko ereitea.

Azaleko berrereintza:

Azaleko lurretan eta malda handia duten lurretan (%20 baino handiagoa) egiten da.
Ereiteko hazia ahurtaraka (purraka) botatzen da eta ondoren animaliekin larratu
egiten da haziak lurrarekin kontaktuan jar daitezen.
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Berrereintza egiteko aholkuak:

·

·

·

·

·

·

Ereiteko metodoak: Ereiteko makinarekin (espezifikoa edo zereala ereitekoa),
ongarritzeko makina, purraka (aziendak lurra zanpatzea).

Herbizidaren batekin tratamenduren bat egin bada, 3 aste beranduago egin
ereitea (herbizidaren efektuak argi eta garbi ikus daitezkeenean).

2 cm-tara azaleko ereitea.

Zuzeneko ereitea, ongarritze makinarekin edo purraka eginiko ereitean, ereiteko
dosia %20a handitu.

Malda handiko zonaldeetan, makineria sartu ezin daitekeen zonaldeetan, gogor
larratu, hazi-nahasketa aplikatu eta utzi haziak abereek lurpera ditzaten.

Alperra edo area pasatu ereiteko makina edo ongarritze makinarekin erein
ondoren, hazia lurrarekin kontaktuan egon dadin.
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Belardiak familia botanikoetako kide diren espezie ezberdinekin osaturik daude.
Ekoizpenaren eta kalitatearen ikuspuntutik bi familia dira interesgarrienak: gramineak
eta lekadunak .

Belardien ereiteko unean ohikoenak bi landare multzo hauen nahasketak dira eta
hau egiteko arrazoiak honako hauek dira:

8.1
Belardien Hobekuntza eta Berrikuntza

·

·

·

Belardietako graminea eta lekadun nagusien Ezaugarriak:

+ +

+

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+ +

+ + +

+

+ + +

+ +

+ + +

+

+ + +

+ + +

+ + +

+

+ + +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+

+ +

+ + +

+ + +

+ + +

+ +

+

+

+

+ + +

+

+ +

+ + +

+ + +

Espeziea

Llollobelar (Raigras) italiarra

Llollobelar hibridoa

Llollobelar Ingelesa

Alka- belarra

Arrauka altua

Larre-oloa

Larre-Pleotza

Hirusta zuria

Hirusta gorria

Alpapa

Lotoa

Erabilera

Larratzea      Berdean      Siloratzea      Ontzea
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Barietateak  hautatzeko irispideak

·Ezartzeko azkartasuna

·Iraunkortasuna

·Ustiapenean malgutasuna

·Malgutasuna.
·Gaixotasunei erresistentzia

·Hosto leuna.·Malgutasuna

·Hotzari erresistentzia.
·Iraunkortasuna

·Goiztiartasuna

·Azienda egokitzea, neguko haziera

·Iraunkortasuna

·Iraunkortasuna



Iraupen Motzeko Belardiak

Udako laboreekin txandakatua. Ereitea:

irailean. Udazkeneko bazka berdean eta

udaberrikoa berdean edo siloratua.

Ereitea: udazkenean. Segaturiko belardia,

berdean elikatzeko eta udaberrian

siloratzeko ebaketa bat edo bi. 2 urteko

iraupena.

Ereitea: udazkenean. Segaturiko belardia,

berdean elikatzeko eta udaberrian

siloratzeko ebaketa bat edo bi. 3 urteko

iraupena.

Monofitoak

Polifitoak

1

2

3

-Llollobelar italiarra

·Llollobelar italiar ez

 alternatiboa

·Hirusta Gorria

·Guztira

·Llollobelar hibridoa

 italiar motak

·Hirusta Gorria

·Guztira

30 kg/ha

20 kg/ha

10 kg/ha

30 kg/ha

20 kg/ha

10 kg/ha

30 kg/ha

·Alpapa

·Llollobelar ingelesa

·Hosto ertain edo 

 handiko Hirusta zuria

·Guztira

·Llollobelar ingelesa

·Llollobelar hibridoa 

 ingeles edo bitarteko 

 motakoa

·Hosto ertain edo  

 handiko Hirusta zuria

·Guztira

· Llollobelar ingelesa

· Alka belarra

· Hirusta zuria

Udaberrian erein ohi da eta nagusiki segatu

egiten da, berdean elikatzeko. 3-5 urteko

iraupena du.

Ereitea: udazkenean hobeki. Larratzeko

belardia, siloratzeko ebaketa posible bat

udaberrian. 5 urte baino gehiagoko

iraupena.

Larratzeko belardia, siloratzeko ebaketa

bat edo bi udaberrian. Oso azkar ezartzen

da eta siloratzeko aurrekoak baino bolumen

handiagoko ebaketak ematen ditu. 5 urte

edo gehiagoko iraupena.

Batez ere larratzeko erabiltzen da eta

udaberrian siloratzeko ebaketaren bat.

Llollobelar ingelesa udan lehorteengatik

beheratzen den zonaldetarako egokia da.

Monofitoak

Polifitoak

1

2

3

4

30 kg/ha

30 kg/ha

3 kg/ha

33 kg/ha

20 kg/ha

10 kg/ha

3 kg/ha

33 kg/ha

20 kg/ha

10 kg/ha

3 kg/ha

Iraupen Luzeko Belardiak
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Datozen ataletan Kantabriar isurialdean eta Galizian belardiak ereiteko egokien
diren belardiko espezieen nahasketak laburturik agertzen dira. (SEEPak
gomendaturikoak).

Sailkapena belardiaren iraupenaren (iraupen motza edo luzea) araberakoa da.
Iraupen motzeko belardiek (1-3 urte), iraupen luzekoek (3-5 urte) baino ekoizpen
handiagoa edukitzen dute eta nagusiki siloratzeko ebaketak egiten zaizkie. Iraupen
luzekoak, berriz, larratzeko erabili ohi dira.
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Ekonomia Belardietan

9

Zer balio dezake belardi batek?

Ikuspegi asko daude baloratzerakoan, nor berak hura zaintzen pasatzen duen denbora,
gutxienez bai, zenbat buru hauste eta haserre askotan.

Belardiaren balioa aztertzerakoan, produzitzeko duen gaitasun potentziala faktore
ugariren baitan dago: ur puntuak, mekanizagarria (malda gutxikoa), lurraren
sakonera, babestua, itxiturekin, egutera, azalera handikoa, gertutasuna, bidea
bertaraino e.a.
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Bada ordea bestelako baloraziorik, ordaintzen ez dena. Gehiago edo gutxiago jabetuta,
belardietaz ondo asko gozatuz, gizarte onura bezala onartzen dena. Onura horiek,
jadanik, hasiak dira administrazio desberdinetatik ekonomikoki bideratzen. Hauek
diru laguntza modura ematen dira, eta egun, oraindik laguntza kopurua sinbolikoa
dela esan daiteke.

Jarraian, hausnarketa modura, ikuspegi anitzetatik baloratu beharko liratekeen
zenbait gai:

·

·

·

·

·

·

Paisaiaren aldetik, zer balio du ikusmira zoragarri bat izateak?, bista ederretaz
gozatzea, bidezidor eta urrutiko herriak, mendi tontorrak, belaze eta basoak elkar
barneraturik ikustea?, inguruko gea eta bertan ezartzen diren elementuen ulertzea,
ohartzea?

Ingurumenaren aldetik, zer balio du bertan dauden izaki bizidun, ugaztun, hegazti,
narrasti, intsektu, eta abarrek?Zenbat, liken, alga eta belar espezie ez produktiboek?
Zer balio du, elementu desberdin hauek elkar lanean lortzen duten ingurumen
onura?, belardi sistemak betetzen duen karbono fijazioak, nitrogeno atmosferikoaren
fijazioak, ur filtro lanak, lurra higaduratik babesteak, zenbat?

Kultura eta aisiaren aldetik, belardiek ere hizkuntza, toponimia, lurraren erabilera,
lan mota eta lantze ohiturak, herri kirolen oinarri, bizi modu jakin batetik eratortzen
den izaera, pentsaera, bizierak, ospakizunak...jasotzen dituzte bere baitan.
Erromeriak, ibilaldiak, ikuskizun, kontzertu, lehiaketak, sega apustu, besterik gabe
eguzkia hartu, udaberriko zizak bildu, txanpiñoi, eta barrengorriak...denak daude,
besteak beste, zelaien erabilerarekin lotuak.

Hezkuntzaren aldetik, ekosistemen funtzionamendua azaltzeko, moxorro eta
belarrak ezagutzeko, herbarioak, insektarioak eta abar luze bat egiteko lagungarri
eta maiz jotzen den gune dira.

Lurralde antolaketa batetik, hiria eta landa eremuaren arteko zubi, transiziorako
elementu esanguratsuena dugu. Zonalde urbanoen ingurua, periferia leuntzeko
eta hiritarren bizi kalitateari atxikia. “ Gipuzkoa hiriak ” osatzen duen mosaiko
horren nortasun eta ezaugarri.

Turismoaren ikuspegitik, sortzen edo ahalbidetzen duten paisaiagatik, argazkitarako
eta erreklamo gisa erabili ohi dira, goran aipaturiko beste hainbat erabilerekin bat aisi
eskaintza zabal bat ematen dutelarik. Horren adibide“Gipuzkoa zein berdea ” kanpaina
genuke.
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9



9.1
Belar Ekoizpenaren Balorazio Ekonomikoa
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   Arta

berdea

   Arto

  gozoa
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Belar ekoizpen edo produkzio maila:

Belar ekoizpenari buruzko datuak ez dira nahi bezain zehatzak. Hori dela eta, lan

honetarako erabili diren Goierriko 10 baserrietako beste zenbait datuetatik abiatuz,

belarraren ekoizpen teorikoa estimatu ahal izan da.

Horretarako, ondorengo bi kontzeptu hauen arteko aldea kalkulatu da:

 (Urte guztiko forraje beharrak  -  Kanpotik erositako forrajea)

Forraje erosketa (zenbat eta zein motatakoa) gestio tekniko-ekonomiko datuetatik
atera ahal izan da eta, eguneko forraje kontsumoei dagokionez, hauek dira, txosten
honetarako erabili direnak animali motaren arabera:

Behiak

Bigaiak eta txahalak

Ardiak

Bildotsak

        10  kg. Gai lehor

3,5 kg. Gai lehor

1 kg. Gai lehor

0,5 kg.Gai lehor

Jarraian, 10 baserrietatik ateratako bataz besteko emaitzak azaltzen dira:

Urteko forraje beharrak:  285.256 kg. G.L.
Urteko forraje erosketak: 114.373 kg. G.L.

Urteko etxeko belar ekoizpena:170.883 kg/G.L.
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Belarraren balioa kalkulatzerako garaian normalean baloratzen ez den koste bat
kontutan izan da, baserritarraren lana hain zuzen ere.  Horretarako Lurgintzak 2002.
urtean Goierriko baserri batean belar silo lanetan igarotako denbora (purina
zabaltzen, belarra mozten, bolak egiten, bolak garraiatzen eta abar) aztertu zuen,
non lortutako ondorioetatik, 0,8 ordu eta 47 minutu pasatxo behar zen bola bakoitza
egiteko.  Beraz, belar lanetan iragandako denborari dagokion kostua ezartzeko
aipaturiko datuaz gain, baserri bakoitzak ekoiztutako bola kopurua eta Belarmendi
Elkarteak erabiltzen duen esku lanaren prezioa erabili dira.

Estimatu diren ustiategi bakoitzeko animalien urteko forraje beharrak aldakorrak
izan daitezke, razio batean sartu daitekeen forraje kopuruaren arabera.  Hala ere
ustiategi guztietan kalkulatutako urteko forraje beharrak, ustiategiko belardi
ekoizpenarekin kontrastatu egin dira, emaitza sinesgarriak emanez.  Izan ere, teorikoki
estimatu diren Hektareako belar produkzioak (6.074 G.L. Tona bataz beste),
errealitatearekin bat datozela esan daiteke.

Beste era batera esanda, lan honetan kalkulatu diren animalien forraje beharrak,
benetako kontsumoaren inguruan dabiltza ziurrenik eta horregatik, erositako forraje
kopuruarekin asetzen ez diren beharrak;  hau da, etxeko forrajearekin osatutakoak,
belar produkzio teoriko maila onargarrietara daramatza.

Azken batean, Hektareako 6.074 Gai Lehor kg.-ko bataz besteko produkzioaren
barruan, lur sail guztiak daude, larrerako nahiz korterako erabiltzen direnak.

Esate baterako, baserrietako lur sail guztien %45-a mekanizagarria balitz (7.400
kg.-ko belar produkziokoak) eta gainontzeko %55-a larrerako sailak balira (5.000
kg.-ko belar produkziodunak adibidez), batezbesteko emaitza, Hektareako 6.080 kg.-
koa izango litzateke;  hemen ateratakoaren oso antzekoa hain zuzen ere.

Dena dela, esan beharra dago, txosten honetarako erabili diren zenbait baserritako
datuen arabera, bataz besteko belar produkzioa hektareako 5.000 kg. ingurukoa izan
dela eta beste batzutan berriz, ia 7.000 kg.-koa.
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Lurgintzak eta Abelur-ek azken urteotan egindako zenbait txostenetan azaldutako
belar produkzioen emaitzak ere, txosten honetan azaldu berri denaren tankerakoak
izan dira.

Beraz, berriz ere, lan honen metodologiaren ondorioz lortutako belar produkzio
maila, ontzat emateko modukoa dela esan daiteke.

Bestalde, baserritarrak bere lanaren truke eta hainbat baliabide erabiliaz produzitzen
duen belarraren balioa, oso garrantzitsua da: guztira 25.462€ bataz beste.

Balio hau, animalien beharrak osatzeko kanpotik ekarri beharreko ordezko forrajearen
kostua izango litzateke, etxeko forrajea egiteari utziko balitzaio.
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Kalitatea hobetuz eskuragarri dauden teknologi berriak erabili daitezkelako: belar
haziak ereiteko sistemak adibidez.

Gestioa hobetuz, erabilpenaren baitan belar produkzioa emankorragoa izan
daitekeelako lan honetako zenbait aholku jarraituz.

Gastuak murriztuz makinari zerbitzuak hobeto antolatu daitezkeelako, bide batez
baserritarraren inbertsio beharrak murriztuz.

·

·

·
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Hiztegia eta oinarrizko

azalpenak
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12
Hiztegia eta oinarrizko azalpenak

ALU: Abere Larrien Unitatea (UGM:Unidades de Ganado Mayor): 500Kg behia,
3.000 UF/urteko jaten dituena bere mantenu eta ekoizpenerako (500Kg dun
behiaren pisu metabolikoa litzateke UGM 1).

Are: Arrastelu (rastra o rastrillo).

Baso klimatikoa: Espazio jakin batean, naturan bere kabuz ematen den landareen
bilakaera eta elkarren arteko konplexutasun egoerarik gorenena. Lur hutsetik
tapizatze fase desberdinetan ematen den begetazio suzesionalean (garapenean,
botanikoki espezie batek beste gorengo bati pasoa ematen dionean, ala nola
txilardiak oteari, oteak elorriari...adibidez) ematen den azken etapa da.

Belardia: Belarra berez edo ereinda hazten den lur-eremua, normalean laua.
Hezea, berdea eta belar ugarikoa. Gizonak edota abereak larratzearen ondorioz
sortutako, ebakiaz edo larratuta erabili daitekeena. (Gaztelaniaz Prado).

Belar soroa: Abere-bazkarako belarra hazten den saila, normalean gutxi-asko
landua. Ohizkoenak sega-belardiak dira. Modu intentsiboan erabilia eta
makinagarria. Bi edo gehiagoko espezierekin osatua, gramineo eta
lekadunak.Denborarekin, larre edo belardietan bilaka daitezke. (Gaztelaniaz
pradera).

Belar txarra: Belardietan animalien bazkarako interes gutxi azaltzen duten
belarrak. Hauen kopurua areagotzeak galera ekonomikoa suposatzen du
baserritarrarentzat.

Belardi iraunkorra: Denboran zehar luzaroan ematen dena, 4-5 urtez gorakoak
 orokorrean

Belardigintza: Belardi bilakatzea, ereitea.

Berezko belardi: Naturan berez eman dena, edo sortua.

Bibelarra: Lehendik moztu aldi bat izan duen eta moztear dagoen belarra.

Ebakialdi: Belarraren moztu aldia.

Istildu: Urez estali, lurra lohitu, putzu-tu

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·



Larrea: Abereak bazkatzen diren leku belartsu eta irekia. Berezko belar espezieez
osatua, zurezko landareak ere izan ditzake. Udara aldean lehortzera jotzen du
eta oro har estentsiboan larratze bitartez erabilia. (Gaztelaniaz pastizal edo
pasto).

Larre menditarra, mendi larrea: Estaia edo maila menditarrean aurkitzen den
larrea. Udarako bazka aprobetxatzera begira, abereekin modu estentsiboan
larratzen da. (Gaztelaniaz pastizal montano).

Larre-belardia: Soilik abereekin ustiatzen dena. (Gaztelaniaz pastizal de diente,
prado de diente).

Larratu, alhatu: Abereak larrera botatzea, ematea, bidaltzea.

Larredi, larrebelardi: Ikuspegi ekologikoan ekosistemari erreparatuaz egiten den
belardiaren izendatzea.

Momentuko abere karga: Urtebete azpitik larrean erabilitako ganadu kopuruari
erantzuten dio. ALU/ha eta urteko (larratze denborako).

pH: Gai baten azidotasun edo basikotasun maila neurtzen du. Eskala 1etik 14
bitartera doa, neutroa 7 hartzen da, honen azpitik azidotasunera jotzen du eta
gorantz basikotasunera.

Pisu Metabolikoa: (Aberearen pisua)0,75 =1 UGM= (500) 0,75 = 105,7 kg.

SEEP: Sociedad Española para el Estudio de los Pastos.

Transhumantzia: Artzaina eta abereak larre berrien bila eginiko bidai luzea.
Orokorrean udako mendialdeko larreak.

Trastermitantzia: Transhumantzia motza edo gertukoa, orokorrean lurralde
barrukoa.

UF ( Unidad Forrajera ): Bazka  unitatea, ganaduaren elikadura beharrak
kalkulatzeko erabiltzen da.

UF( Unidad Fertilizante ): Ongarri unitatea da, fertilizante unitatea, N bukaera
Nitrogenoarena adierazten du UFN. Azaltzen den zenbakia Kg kantitateari
erreparatzen dio milakako unitateetan. Adb: 170 UFN =170 N da.

Ur-euspen: Ura gordetzeko, erretentziorako gaitasuna.
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