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LEHENENGO SEKTOREAREN AZTERKETA

Landa eremuko jarduera ekonomikoak sustatzea guztiz beharrezkoa da sektorearen
biziraupenerako. Baita bere balioaniztasuna (paisaia, kultura, ohiturak, baliabide naturalak...)
balorean jartzea ere.
Nekazaritza jarduera indartzea eta bertako produktuen komertzializazioa hobetzea da hori
lortzeko ardatzetariko bat. Horrela, gure herrietako ustiaketek bere aktibitatea mantenduko
dute eta, era berean, guk bertako produktua, ekologikoa, garaian garaikoa, osasuntsua eta
konﬁantzakoa kontsumituko dugu.
Jarraian, azken bi urteetan Eskolako Agenda 21 programaren barruan hartutako konpromisuak
azaltzen dira. Betetzen al dituzue?
KONPROMISOAK

BAI

EZ

Etxeko argiak eta eskolakoak behar ez ditugunean itzali egingo ditugu eta argi
naturala gehiago erabiliko dugu.
Berogailua eta aire girotua behar direnean bakarrik piztuko ditugu (gradu batek
kontsumoaren %7a suposatzen baitu) eta hauek piztuta daudenean ateak eta
leihoak itxita edukiko ditugu.
Ikastetxeko argi eta ur kontsumoa murrizten saiatuko gara neurri ezberdinak
hartuz (kontsumo gutxiko edo LED bonbillak erabili, kanpainak egin, pegatinekin
gogorarazi), eta iturrien erabilera egokia bultzatuko dugu.
Bide motzak egiteko kotxerik ez dugu hartuko eta ikastetxetik gertu bizi garenok
oinez edo bizikletan etorriko gara.
Garraio publikoa erabiliko dugu bide luzeetan eta inguruko herrietara joateko, eta
kotxea hartu beharra dugunean partekatzen ahaleginduko gara.
Erosketa gehienak herri barneko dendetan egiten saiatuko gara.
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KONPROMISOAK

BAI

EZ

Poltsa edo tupper banaketak egiten direnean erabili behar ditugunak bakarrik
eskatuko ditugu eta ez ditugunak erabiltzen itzuli.
Eskolan ﬁtxak inprimatu eta hainbeste orri gastatu beharrean ariketak ordenagailuan
egiten saiatuko gara.
Hondakinak ondo bereizten eta konposta egiten jarraituko dugu.
Material ekologikoa gehiago erabiliko dugu.
Ikastetxeko nahiz kanpoko berdeguneak eta landaretza zaindu eta errespetatuko
ditugu.
Balio ez duten boligrafo, errotuladore, mugikor, pila, CD ... bilketarako dauden
ontziak erabiliko ditugu eta paper gutxiago gastatuko dugu ondo erabiliz.
Udaletxean antolatzen diren garbiketa eta landaketetan parte hartuko dugu.
Lorategiak eta belardiak errespetatuko ditugu bertara zaborrik ez botaz, landareak
ez puskatuz, zuhaitzak bakean utziz, zakur kakak jasoz, bizikletan derrapeak egiten
ez ibiliz...
Gure etxean dauden landareak ere hobeto zainduko ditugu.
Jatekoa eramateko (ikastetxera, mendira...) ontzi berrerabilgarriak erabilko ditugu.
Oporretara joan behar dugunean, gurasoei urrutira ez joateko eskatuko diegu.
Bertan badaude oporrak igarotzeko toki onak.

Lehenengo sektoreko ekoizpen prozesua gertutik ezagutzeko baserritarrak elkarrizketatuko
dituzue ondorengo puntuen inguruan. Horretarako leku aproposa orain gutxi eraberritu den
Azoka Plaza izan daiteke.
Kontuan izanda 1. sektoreak jarduera ezberdinak hartzen dituela bere gain, baserritar
bakoitza berak burutzen dituen jardueretan zentratuko da.
Ondorengo materiala talde txikitan landu dezakezue. Ondoren, emaitzak zuen gelakideekin
partekatuko dituzue.
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galdetegia
LEHEN SEKTOREA
1.- Adieraz itzazu zure jarduerak:
Abeltzaintza
Baratza
Fruta-arbolak

Baso-ustiapena
Arrautzak

Elaboratuak
Ostalaritza

LEHENGAIEN JATORRIA
HAZIAK
2.- Nola lortzen dituzu haziak:
Haztegi batean

Neuk ereiten ditut

Beste batzuekin trukatzen ditut

3.- Erregistratuak al dira?
Bai

Ez

4.- Aurreko belaunaldiek erabiltzen zituztenak erabiltzen al dituzu?
Bai
Ez
LANDAREAK
5.- Nondik ekartzen dituzu landareak?
ANIMALIAK
6.- Nondik ekartzen dituzu animaliak?
7.- Erabilitako energia mota
Elektrizitatea
Eguzki plakak

Gasa
Besteak (zehaztu)

8.- Nola garraiatzen dira lehengaiak
Kamioian
Furgonetan

Biomasa

Besteak (zehaztu)
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EKOIZPEN PROZESUA/PRODUKTUA
9.- Zer ekoizten duzu?
Edariak

Haragia

Kontserbak

Loreak eta
landareak

Frutak

Arraultzak

Esnekiak

Eztia

Ogia eta
gozoak

Arrain
kontserbak

Barazkiak

Besteak

10.- Nola ekoizten duzu?

Iturria Urola Kostako Ekoizleen Gida - URKOME

Ekoizpen tradizionala
Ekoizpen ekologikoa (Prozesu ekologikoetan oinarritzen da, kutsadura eragingo
luketen kanpo baliabideak baztertuz. Horregatik, nekazaritza ekologikoaren teknikak
muzin egiten die ongarri kimiko, pestizida, genetikoki eraldaturiko organismo eta
orokorrean, naturalak ez diren bestelako gai sintetikoei)
Ekoizpen integratua (sistema hau elikagaiak ekoizteko baliabide eta
erregulazio-mekanismo naturaletan oinarritzen da)

EKOIZPENAREN BIDERATZEA
11.- Nola bideratzen da ekoizpena?
Autokontsumoa
Salmenta (Zehaztu ezazu zure erantzuna ahal duzun gehien salmenta lekuak adieraziz)
12.- Salmenta bideak
Salmenta zuzena baserrian
Azpeitiko azoka
Elikagunea
Sagardotegiak
Denda txikiak
Tokian tokiko produktuak saltzen dituzten
dendak (herrian bertan, eskualdean edo
Euskal Herrian ekoiztutako produktuak
saltzen dituztenak
Merkataritza denda handiak

Kontsumo taldeak
Herriko tabernak/jatetxeak/
hotelak/nekazal turismoak
Jangela kolektiboak
(ikastetxeak/enpresak/egoitzak)
Merkataritzekin erlazionatutako enpresak
Ogi edo beste elikagaien ekoizpenerako
obradoreak
Elikadura industriak
Nekazaritzako produktuen biltegiak / kooperatibak
Besteak
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13.- Nola garraiatzen dituzu salmenta puntuetara?
Kamioian

Furgonetan

Besteak (zehaztu)

HONDAKINEN KUDEAKETA
14.- Osa ezazu ondorengo koadroa
Hondakina

Berrerabili
Bai

Ez

Birziklatu
Bai

Ez

Beste kudeaketa
mota

Modu egokian
kudeatzeko
arazoak

ETORKIZUNARI BEGIRA
Etorkizunerako ildoak
15.- Zeintzuk dira zure asmoak etorkizunerako?
Ekoizteko era berriak erabiltzea
Produktuak berritzea
Salmentarako kanal berriak erabiltzea
Besteak (zehaztu)
Zer egin dezake Azpeitiko Udalak landa eremuko jarduerak sustatzeko?
Eta kontsumitzaileok?
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