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Lan ildo horren bueltan hasi ziren elkarrekin Euskal Fondoa eta Bizi Baratzea proiektua, eta lehen liburuxka bat
argitaratu genuen, 2017an, eskola-baratzeen lanketa eta
erabilpen didaktikoari buruz. Hala, liburuxka hartan proposatzen diren erremintetako baten garapena da argitalpen hau, agenda formatua duena, eta horren xedea da
euskal ikastetxeen esku jartzea eskola-baratzeak landu
eta dokumentatzeko tresna praktiko bat.

Zergatik baratze bat eskolan? Zein ekarpen egiten ditu
eskola-baratzeak Hezkuntza Curriculumean? Jakintza-alor
anitz gauzatzeko ikasketarako tokia da baratzea. Konpetentzia guztiak jorratzeko baliabide bikaina da zuentzat: elkarlana, komunikazioa, balore jasangarriak, elkarbizitza, ekintzailetasuna eta disziplina barruko helburuetan oinarritutako
ikasketak, besteak beste.

eskola-baratzeko
agenda

Ilargiak bi ziklo nabarmen ditu: ILBERRI-ILZAHAR, betetzen
eta hustutzen ikusten duguna eta ILGORA-ILBEHERA,
zerumugan gora eta behera ikusten duguna.

ILBERRI-ILZAHAR zikloa

2018-2019

Ilargia handitzen, eta txikitzen, ikusten dugu,
ziklo ezagunena da, ikusgarriena.
forma duenean handitzen ari da eta aldiz
forma duenean txikitzen ari da.

ika s t u r tea

ILARGI BETEA

eskola-baratzeko agenda

Berebizikoa da txikitatik lantzea elikadura burujabetza eta
kontsumo arduratsua; bereziki, gazteen artean ohitura
kritikoak eta jarrera ekintzaileak bultzatzeko orduan. Bide
horretan, EAThink proiektuaren helburua da haur eta nerabeekin ikastetxean lantzea gaur egungo elikadura ereduaren interdependentzia globalak eta elikadura eredu
iraunkorrak, nola eta, batez ere, metodologia parte-hartzaileak aplikatuz eta arazoen ebazpenean oinarritutako
estrategiak erabiliz.
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zuen ikastetxeko baratzea
landu, zaindu eta goxatzeko
gida-liburua

Lurraren inguruan ematen duen biran, ilargiak goruntz eta
beheruntz egiten du, hau da, bere orbitaren itxurazko altuera
ostertzarekiko aldatu egiten da.
ILGORA
Egunetik egunera ilargiaren orbita gero eta gorago
ikusten dugu, zerumugarekiko.
ILBEHERA
Egunetik egunera ilargiaren orbita gero eta beherago
ikusten dugu zerumugarekiko.
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· Asteroko ilargiaren egoera ulertzeko, solapa hau astearen parera eraman.
· Ilargiaren zikloak eta landareekin egiteko asteroko lanak ikusteko miatu:
wwww.bizibaratzea.eus Bertako berriak jaso nahi badituzu buletinean izena eman.
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EAThink:
elikatu mundu bidezkoago bat
Berebizikoa da elikadura burujabetza eta kontsumo arduratsua txikitatik lantzea, batez
ere, gazteen artean ohitura kritikoak eta jarrera ekintzaileak bultzatu nahi baditugu. Bide
horretan, EAThink proiektuaren helburua da haur eta nerabeekin gaur egungo elikadura ereduaren interdependentzia globalak eta elikadura eredu iraunkorrak lantzea
ikastetxean, nola eta, bereziki, metodologia parte-hartzaileak eta arazoen ebazpenean
oinarritutako estrategiak erabiliz.
Lan ildo horren bueltan hasi zen elkarrekin Euskal Fondoa eta Bizi Baratzea proiektu honetan, eta lehen liburuxka bat argitaratu genuen 2017an eskola-baratzeen lanketaz eta
erabilpen didaktikoaz. Oraingo honetan, argitaratzen dugun agenda hau liburuxka hartan
proposatutako erremintetako baten garapena da, eta honen xedea da euskal ikastetxeen
esku jartzea eskola-baratzeak landu eta dokumentatzeko erreminta praktiko bat.
Ez da makala ikastetxean baratze bat lantzeak dakarren erronka, baina ez dira gutxi horrelako hezkuntza proiektuak gauzatzera animatu diren ikastetxeak eta pertsonak. Ideia
berri, egiteko modu ezberdin eta helburu anitz topatu ditzakegu eskola-baratze horietan
guztietan, eta, denak baliagarri izanda ere, ikasgelan elikadura lantzen lagundu dezaketen hainbat materialen erreferentzia bideratu nahi dizuegu agenda hau erabiliko duzuenoi:

EAThink I. liburuxka: ikas unitateak. Euskal Herrian eta Europako beste herrialdetan irakasleek
garatu dituzten ikas-unitateez osatua. Webgunean azken urteetan sortutako ikas-unitate berriak
ere topatuko dituzue.

EAThink II. liburuxka: tailerrak. Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleekin elikadura ereduaren
interdependentzia globalak tailerretan lantzeko
material guztia elkartzen duen liburuxka.

EAThink III. liburuxka: eskola baratzea. Ikastetxean baratzea landu eta zaintzeko informazio
baliagarria dakarrena. Bizi Baratzearekin elkarlanean argitaratua.

Horiek guztiak topatuko dituzue www.euskalfondoa.org/eu/eathink webgunean. Espero
dugu material horiek guztiak erabilgarri izatea, eta denon artean mundu bidezkoago bat
elikatzea.
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Eskola baratzearen agenda,
zertarako?
Ikastetxeetan egiten direnean, taldean eginak izaten dira baratzeak. Ikasleak, irakasleak, gurasoak, laguntzaileak eta beste jende askok parte hartzen dute baratze baten
egunerokoak osatzen duen istorioan.
Istorio hori, bere egunerokoan, komeni da moldatu eta sortu ahala nonbaiten jasotzea.
Hurrengo batean, ikasle berriak etorriko dira baratzera; edo beste irakasle batek hartuko du ardura; edo guraso talde bat azalduko da. Eta baratzearen historia eta istorioak
ondo dokumentatu baditugu (bideoak egin, gertatzen dena argazkietan bildu eta egiten ditugun urrats guzti-guztiak idatzita jaso), errazagoa izango da dena etorkizunean.
Horretarako da agenda hau: gure eskola-baratzearen istorioa jasotzeko.
Agendak hiru helburu ditu:
1. Landareei eta baratzeko lanei buruz gure inguruan entzuten edo irakurtzen
ditugun esaerak, ohiturak eta abar jasotzea.
2. Astez aste baratzean egin behar diren lanen berri izatea.
3. Guk egiten ditugun lanak ahalik eta zehatzena jasotzea: zein landare-aldaera
erabili dugun, zein lan egin dugun, noiz erein, landatu edota kimatu behar dugun,
eta abar.
Hiru horiekin agenda osatzen badugu, gure baratzeko entziklopedia egiten hasiak
gara.
Geure baratzean gertatzen dena hor bakarrik gertatzen da. Eta, jasotzen badugu,
erraztu egingo dugu baratze horren etorkizuna eta bertan aritu behar dutenen
lana. Horregatik, denok ulertzeko moduan jaso behar dira agendan idatzitakoak: gero
etorriko denarentzat, agian baratzeaz ezer ez dakien eta ikasi nahi duen ikasle, irakasle, guraso eta bizilagunentzat.
Baratze bakoitza bat eta bakarra da. Etengabe berritzen eta sortzen ari den unibertso bat. Urte batzuez jasotzen badira baratze horretako lanak, ekintzak, gertakariak
eta abar, baratze horretako entziklopedia ikaragarria izango dugu. Emaitza onak eta
txarrak, denak dira ikasgai, baldin eta ondo jasotzen badugu nola, non, noiz, zein hazi,
zein ongarri, eta abar.
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Baratzea 8 urratsetan
Zortzi urrats horiei buruzko informazio osoagoa nahi baduzue, deskargatu
euskalfondoa.org webgunetik EAThink III. liburuxka: eskola-baratzea.

1. ONDO AUKERATU TOKIA
Baratzea, non?
Landareek oinarrizko hiru gauza behar dituzte gogoz hazteko: lurra, ura eta eguzkia.
Izan dadila lurra bizia, ura tamainan eta argi ahalik eta gehiena. Ez da komeni ez haize
tokia izatea ezta izotza bilduko den bailara zokoa ere. Inguruak ere eragiten du: etxeko
animaliak, aziendak, fauna basatia, jolasguneak...

Eta lurrik ez badugu?
Lursailik ez den tokietan ere egin daiteke baratzea: terrazan, balkoian, plazan, nonahi.
Erabil daitezke ontziak, potoak, mahaiak eta abar. Horiek abantaila nabarmenak dituzte: nonahi jar ditzakegu, beroak eta lehorrak dira hezetasunari eta gaitzei errazago
eusteko. Arazoa ere izan daitezke, ordea, lehorteak jo diezaieke, eta ureztaketa askoz
ere gehiago zaindu beharko dugu.

2. BARATZEAK NOLAKO ITXURA IZANGO DU?
Nolako baratzea egingo dugu?
Toki hezeetan, itsasaldeko Euskal Herrian, adibidez, komeni da lurraren maila altxatzea, gehiegizko hezetasunari ihes egiteko. Horretarako, mugatutako edo tontortutako
taulenak egin daitezke. Toki lehorretan, aldiz, sakondu egin beharko dugu agian, ur
apurra biltzeko.
Lurrik ez dugun tokietan, jar daitezke mahai gaineko taulenak. erabiltzailearen araberakoa izango da garaiera.
Taulenaren edo mahaiaren sistemak abantaila ugari du: ez dugu lurra zanpatuko,
eta emankortasuna sustatuko dugu; gainera, lursail osoa erabiliko dugu. Lan guztiak
emankorra den zatian soilik egin beharko ditugu. Bestalde, taulenaren edo mahaiaren
neurriak muga batzuk ditu. Zabalera: bi aldeetatik erdira erraz iristeko modukoa izan
behar du; metro bat zabal da egokiena.
Baratzea osatzeko, ez ahaztu gauza gehiago beharko ditugula, hala nola hazitegia,
tresnen txokoa eta luartokia.

3. LURRA DA DENA
Baratzeko lurrak nolakoa behar du?
Garrantzitsua da haren egitura fisikoa. Onena omen da buztina, mala edo mausarra
eta hondarra edukitzea, 1-2-2 proportzioan. Buztinari eman hondarra, karea eta simaurra edo luarra. Hondarrari, berriz, simaurra edo luarra.
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Lurraren izaera kimikoa eta egoera zein den jakiteko, pH-a neurtu dezakegu. Neurria
0tik 14ra doa, eta erdikoari neutroa esaten zaio; 7 zenbakia, alegia. 7tik behera lurra
azidoa da, eta 7tik gora, alkalinoa. Landare gehienek pH neutroaren inguruko lurra nahi
dute. Neutro horretatik asko urruntzen denean (5etik behera edo 8tik gora), arazoak sor
daitezke. Hortaz, pH-a igo nahi bada, karea ematen da, eta, jaitsi nahi bada, simaurra.

Lurra nola osatu?
Lurrari bizia eman behar diogu, landareak erraz elikatu eta osasuntsu bizitzeko. Horretarako, urtero-urtero ongarri organikoak gehitu behar zaizkio: simaurra, luarra edo
konposta, orbela, lurrustela, zizare-lurra... Horrek lurra harrotu eta jakiz eta mikroorganismoz osatuko du. Lur bizia izango da.

4. TRESNAK? OINARRIZKOAK
Zein tresna?
Tresna egokiek lana errazagoa eta seguruagoa egingo digute. Hau izan daiteke oinarrizko tresneria: aitzurra, aitzur txikia, lurreko eskuarea, pala eta eskuzko tresneria
(landagailua, guraizeak...).
Aparteko materiala ere beharko dugu: hesolak, makilak, lokarriak, ureztailua, espraia,
ontziak...
Tresneria behar bezala zaindu behar da: erabili ahala, garbitu eta jaso toki aproposean.

Baratzetik ikasteko, baratzea dokumentatu
Ezertan hasi aurretik, ondo erabakita eduki behar dira bi gauza hauek nola egingo
ditugun:
1. Etiketatzea. Ereiten dugun hazia edo ekartzen dugun landarea ondo identifikatuta
eduki behar dugu: etiketak, makilatxoak, ontzietan zinta itsaskorra... Beti jaso hiru
gauza: landarearen izena, egindako lana eta eguna.
2. Dokumentatzea. Baratzean egindako lan guztiak bertan etiketatzeaz gain, beste
nonbait jaso behar dira; eskuartean duzun gida honetan, adibidez.

5. AUKERATU HAZI ETA LANDARE EGOKIAK
Landarea nola sortu?
Baratzean landareak izateko, lau bide ditugu:
• Hazitegian hazia ereitea. Babesa eta giro gozoa dituen toki batean egin behar da
hazitegia. Berotegi txiki baten itxura izango du, lurrari eta aireari heze eusteko.
• Hazia baratzean bertan ereitea. Landare batzuk hala sortzen dira (baba, ilarra,
artoa, babarruna, leka, perrexila, ziazerba, azenarioa...).
• Aldaxkak edo begiak landatzea. Landareen zatiak landatu ahal dira: marrubia,
orburua, baratxuria, loreak...
• Landaretxoa eskuratu eta landatzea. Landaretxoak erostekotan, komeni denez
bertako baldintzetara egokitutako landareak izatea, inguruan eskuratu.

Baratzea 8 urratsetan
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Plangintza laguntzailea
Baratzean landareak indartsu eta osasuntsu izateko, asko lagunduko digu plangintza
egoki bat izateak. Horrek arazoak atzeratuko ditu, tratamenduak murriztu, lana erraztu, uzta hobetu... Komeni da hiru bide, behintzat, jorratzea:
• Txandakatzea. Landare familia bakoitzak elikagai batzuk hartzen ditu lurretik eta
beste batzuk han geratzen dira (ikusi 17. orrialdea).
• Nor norekin. Barazki bakoitza noren aldamenean jartzen den, onura edo kaltea
ekar diezaiokete elkarri (ikusi 16. eta 17. orrialdeak).
• Landare laguntzaileak. Landare gehienek elkarri laguntzen diote, eta elkar
hartze hori bideratzeko era asko dituzte. Baratzeak inguruan behar lituzke lore,
sendabelar, usain-belar, zuhaixka eta abar. Ekosistema txiki baten antzekoa
bihurtu behar dugu baratzea (ikusi 100. eta 101. orrialdeak).
- Izurriteak uxatzeko: izpilikua, salbia, mota-belarra, isipu-belarra, mendak,
erromeroa, txortaloa, kalamua, errefau mina, albahaka, kaputxina,
asentsio-belarra, baltsamo-belarra...
- Izurriteak bereganatzeko: kaputxinak zorriak erakartzen ditu; horrela, bera trata
dezakegu izurria zabaldu aurretik.
- Polinizatzaileak erakartzeko: izpilikua, borraja, erromeroa, salbia, mitxoleta,
ezkaia, zinia, martorria, mihilua, oreganoa, mendaroa, porru-tipula, ezamihilua
edo aneta, aster generoko loreak...
• Laguntzaile kuadrilla. Laguntzaileen artean animaliak ere baditugu. Horiek
ingurunea orekatzen dute, eta, intsektuak eta abar neurrira ekarriz, baita izurriteei
eusten ere. Halakoak erakartzeko, jarri baratzearen aldamenean zuhaixkak eta
zuhaitzak, harri-pilak, putzuak, landare-hesiak, egur-metak eta abar.

6. ZER JAN NAHI DUGU?
Erabiliko duguna bakarrik jarri. Horrek lana erraztuko digu. Hona hemen errazetan
errazenak diren barazkien hainbat adibide, zalantzati eta hasiberrientzat:
	URAZA edo letxuga. Hostoa jaten diogu
	ZERBA edo azelga. Hostoa jaten diogu
	ERREFAUA. Sustraia jaten diogu
	ERREMOLATXA. Sustraia eta hostoa jaten diogu
BABA. Leka eta hazia jaten diogu
MARRUBIA. Fruitua jaten diogu
	ALBAHAKA. Hostoa jaten diogu
	TIPULINA. Burua eta hostoa jaten dizkiogu
BARATXURIA. Burua eta hostoa jaten dizkiogu
PATATA. Tuberkulua jaten diogu
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7. ZAINDU. ZER LAN HARTUKO DUGU?
Baratze bakoitza unibertso bat da, eta, bakoitzean, desberdina da lanen plangintza. Hala
ere, lan nagusiak antzekoak dira.
• Lurra irauli? Onena lurra irauli gabe lantzea da. Lurraren geruzak eta
mikroorganismoak errespetatuko ditugu. Lurra ahal den gutxiena zanpatu behar da,
harro eta bizi egon dadin.
• Landatzea. Aitzurrarekin zuloa edo ildoa egingo dugu. Landatu ondoren landarearen
sustraia eta lurra ondo itsasteko, inguruko lurra zanpatu eta sakon ureztatuko dugu.
• Ureztatzea. Lurreko baratzea gutxi ureztatu behar da. Mahaietakoa edo ontzietakoa,
berriz, maiz, lurretik aparte daude eta. Hala ere, kontuz ureztatu: hobe izango da,
beti, gutxi ureztatzea gehiegi baino. Gogoan izan: gaitzek hezetasuna behar dute.
• Jorratzea. Landareen inguruko lurra harrotu egin behar da, eta belarrak kendu, landareari
lur pixka bat emanez. Hori da jorratzea. Berozaleak diren landareei kalte gehiago egiten
diete inguruko belarrek; esaterako, tipulari, piperrari eta tomateari. Horiei maizago kendu
belarrak, baina eskuz, zauririk ez egiteko. Freskozaleak direnei, berriz (uraza, eskarola,
porrua...), mesede ere egingo die belarrak, eta, indartutakoan, ez kendu.
• Lurreztatzea. Oro har, jorratzeko orduan lurreztatzen da: jorratzean harrotzen dugun
lurra zortenaren inguruan pilatu behar da, azaleko sustraiak indartzeko, landareari
hobeto eusteko eta azaleko patatak eta abar estaltzeko.
• Azpiak egitea. Landareen azpiko aldean lurra zerbaitekin estaltzea da. Edozein
hondakin organiko erabil daiteke: lastoa, belar ondua, inaurkina, garoa, orbela, papera,
azala... Horrekin belarrak ateratzea eragozten da, eta lurrari hezeago eusten zaio.
• Kimatzea. Oso landare jakinak kimatzen dira, tomatea adibidez. Libre utzita, zarba
eta adar asko emango lituzke, eta, energia lore eta fruitu askotan banatu beharko
lukeenez, fruituak txikiak geratuko lirateke.
• Arbatzea. Landare gehienak gai dira bere buruari eusteko. Batzuk, ordea, beste
zerbaiti helduta luzatzen dira (ilarra, leka...). Beste batzuek luzatu eta erortzeko
arriskua dute (baba, piperra, tomatea...). Landare horiek euskarriren batekin arbatu
behar dira.

8. UZTA GOZATU
Uzta ospatu beharra dago
Gozatu baratzeko lanean eta baratzekoak jaten. Ekintza berezia bihurtu behar dugu uzta.
Biltzen hasi aurretik, beti garbitu behar dira eskuak. Erabiliko dugun saskiak edo ontziak
ere garbi egon behar du. Jasotzen dugunari garrantzia eman behar zaio. Banatu baratzeko mozkinak; jende guztiak eskertuko du zure ahalegina, eta, batez ere, partekatu haurrekin baratzeko uzta; hori da etorkizuna.
Euskal Herri atlantiarra paradisua da, baratzearen aldetik begiratuta: ez du hotz handirik egiten, ezta bero eta lehorte zakarrik ere. Eta onena, bi udaberri ditu: udaberria eta udazkena.
Hegoaldeko Euskal Herrian, aldiz, negu hotzak eta uda bero eta lehorrak izaten dira. Bakoitzean saioak eginez, ikasiko dugu geure baratze onena nola egin. Gogoan izan, baratze
bakoitza etengabe berritzen eta birsortzen ari den unibertso bat da.
Oharra: eskola baratzeko uzta nola erabili eta harekin zer egin jakiteko ideia batzuk dituzue 98. eta 99. orrialdeetan.

Baratzea 8 urratsetan
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Fruta-arbolekin
nahiz lorategiekin
hasi nahi dutenentzat
Oro har, lurrarekin lanean hasteko, baratzea da lehenengo bururatzen zaiguna. Baratzea eskola ederra da, baina ez bakarra. Bestelako landare asko dago, eta horiek ere
merezi dute.
Asko ikasten da fruta-arbolekin bezala lorategiekin ere. Bi alor horiek zeharo desberdinak dira baratzearen aldean. Baratzeak arreta eskatzen du etengabe: erein, landatu, landu, ureztatu, uzta, lurra prestatu, berriro landatu... Fruta-arbolek eta lorategiek
beste abiadura bat dute. Kasu horietan, helburua ez da beti uzta jasotzea, eta jatea
ez den beste gauza batzuk ematen dizkigute. Horiek eskuratzeko, ordea, nahikoa da
lana lasaiago egitea, eta tarte handiekin jokatzeko aukera ematen duenez, ez dute
sortzen baratzeak batzuetan eragiten duen estutasuna. Fruta-arbolek eta lorategiek
denbora ematen digute; hau da, lasaitasuna, eta beste patxada batean aritzeko
egokiera lanak egiteko orduan.

Fruta-arbolak
Fruta-arbolak etxeko animaliak bezalakoak dira. Arbola txikia dela landatzea da ohikoena; hazten ikusten da, eta, urte luzez biziko denez, denboraren poderioz ondo
ezagutuko dute elkar arbola eta zaintzailea. Horrek ikaragarrizko aukerak ematen ditu:
segituan ikus daiteke arbolaren egoera ona den edo ez, zaintza lanak luzerako egiten
dira. Fruituak emateko zikloa hilabeteetakoa da, eta loretik abiatu eta uzta jaso arteko
bide hori ikusgarria bezain ikasgarria izango da.
Fruta-arboletan izugarrizko aukera dago, eta, errazetan errazenak proposatzeko asmoz, hona hemen aukera batzuk: Euskal Herri atlantiarrean sagarrondoa da errazena. Euskal Herriaren hegoaldeko lur lehorretan aranondoa izaten da. Eta, osatzeko,
hotz ikaragarriak egiten ez dituen tokietan pikondoa.
Hirurak zein baino zein errazagoak dira zaintzen. Landatuko dugunean, eman tokia; ez jarri leku estu batean edo eraikuntza baten ondoan ez eta beste zuhaitz batzuekin tarte txikian edo itzalpean. Arbolen aldaerarik txikiena landatzen delarik ere,
eman gutxienez 5 x 6 m2-ko tartea bakoitzari. Zaintzea erraza izan dadin, oinarrizkoa
da arbola ondo bizitzea, eta, horretarako, nahitaezkoa da nahiko lur eta nahiko eguzki
izatea. Tokia izanez gero, bakoitzetik aldaera bat baino gehiago jarri, eta, gogoa izanez gero, beste mota batzuetako fruta-arbolak ere bai. Ez zarete damutuko.

12

2018-2019ko ikasturtea

| eskola-baratzeko agenda

Lorategia
Lorategia gauza ederra da. Baratzeak eta fruta-arbolak uzta biltzeko jartzen ditugu.
Lorategiak, aldiz, beste uzta mota bat dakarkigu: estetikoa, begiestea, paisaia
geurera ekartzea, usaimena eta abar.
Lorategi bat egitea bezalako plazer gutxi da. Sigmund Freudek ez zuen alferrik esan:
“Denbora alferrik galdu dut; bizitzako gauza garrantzitsu bakarra lorazaintza da”. Izan
ere, lorategi bat egiteko orduan zenbat gauza lantzeko aukera dugun! Diseinutik hasita, adibidez, bideak, ikuspuntuak eta perspektibak, egiturak, formak, koloreak, usainak, loraldi zikloak eta abar luze bat. Lorategiaren mantenua ere lan dotorea da; ikaragarrizko poza eta asetasuna dakar buruan den horrelako asmo bat burutua ikusteak.
Eta gozamena ez da tomate bat jaten dugunean bezain denbora laburrekoa. Gozamena luzea da, egunerokoa, etengabekoa.
Eskola-baratzearekin batera eskola lorategi bat lantzera animatzen bazarete,
gure proposamena da landare egokiak jartzea erleak eta beste intsektu polinizatzaile batzuk erakartzeko, lagungarriak baitira baratzean nola, hala fruta-arboletan
eta lorategian ere. Polinizazioaz gain, oso interesgarriak dira, hala berean, beste intsektu laguntzaile batzuk ere erakarriko dituzten landareak edo kaltegarriak uxatzen
dituztenak. Hona zerrenda bat: tajetea, intsusa, izpilikua, borraja, dalia, mendaroa,
ahuntz-praka, oreganoa, zinia, garraiska, bitxilorea, ekinazea, erromeroa, ezkaia, katu
menda, salbia sendakaria, martorria, mihilua, azpelarra, urrebotoia, aster generokoak,
althea, neguko ezkila-lorea, geranio basatiak, ilena, alisuma, ekilorea, kleomea, heliotropoa eta mitxoleta.

Fruta-arbolak eta lorategiak
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Noiz erein, landatu eta uzta bildu
BARAZKIAK ETA HILABETEAK

01

02

03

04

05

06

07

Albahaka

Ocimum basilicum

Alberjinia

Solanum melongena

Angurria

Citrullus lanatus var. lanatus

Apioa

Apium graveolens var. dulce

Apio-arbia

Apium graveolens var. Rapaceum

Ardi-mihia

Valerianella locusta

Arto gozoa

Zea mays convar. sacchrarata

Aza

Brassica oleracea var. capitata

Aza gorria

Brassica oleracea var. capitata f. rubra

Azalorea

Brassica oleracea var. botrytis

Azenarioa

Daucus carota subsp. sativus

Baba

Vicia faba

Babarruna

Phaseolus vulgaris

Babarrun zuri berria
Phaseolum vulgaris

Baratxuria

Allium sativum

Borraja

Borrago officinalis

Brokolia

Brassica oleracea var. italica

Bruselaza

Brassica oleracea var. gemmifera

Daikon arbi zuria

Raphanus sativus

Erremolatxa

Beta vulgaris subsp. conditiva

Errefautxoa

Raphanus raphanistrum

Erromaneskua

Brassica oleracea var. botrytis

Errukula

Diplotaxis tenuifolia

Eskarola

Cichorium endivia

Ilarra

Pisum sativum

Kardua

Cynara cardunculus

Krispeta artoa

Zea mays var. everta

Kuia erraldoia

Cucurbita pepo
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BARAZKIAK ETA HILABETEAK

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Kuia luzea

Cucurbita moschata

Kuiatxoa

Cucurbita pepo

Kukulua

Lactuca sativa var. longifolia

Leka

Phaseolus vulgaris

Luzokerra

Cucumis sativus

Marrubia

Fragaria x ananassa

Martorria

Coriandrum sativum

Meloia

Cucumis melo

Mendaroa

Origanum majorana

Mihilua

Foeniculum vulgare

Orburua

Cynara cardunculus var. scolymus

Oreganoa

Origanum vulgare

Patata

Solanum tuberosum

Perrexila

Petroselinum crispum

Piperra

Capsicum annuum

Porrua

Allium porrum

Porru-tipula

Allium schoenoprasum

Potimarron kuia

Cucurbita maxima var. Hokkaido

Tipula

Allium cepa var. cepa

Tipuliña

Allium cepa var. cepa

Tomatea

Lycopersicon esculentum

Txikoria

Cichorium intybus

Uraza

Lactuca sativa

Zerba

Beta vulgaris

Ziazerba

Spinacia oleracea
Barazkien haziak noiz erein
Barazkiak noiz landatu
Uzta noiz jaso
Kontserbatzeko teknika berezirik gabe jateko moduan

Noiz erein, landatu eta uzta bildu
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ALBERJINIA
APIOA
ARBIA
ARTOA
AZA
AZALOREA
AZENARIOA
BABA
BABARRUNA
BARATXURIA
BORRAJA
BROKOLI
BRUSELAZA
ERREFAUA
ERREMOLATXA
ERRUKULA
ESKAROLA
FRUTA-ARBOLAK
ETA ZUHAIXKAK

ILARRA
KUIA
KUIATXOA
LEKA
LUZOKERRA
MARRUBIA
MELOIA
MIHILUA
ORBURUA
PATATA
PIPERRA
PORRUA
TIPULA
TOMATEA
TXIKORIA
URAZA
ZAINZURIA
ZERBA
Ziazerba
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• Elkartze egokiak, elkarri laguntzen diote.
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APIOA
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Nor norekin
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Txandakatzea
NOR
NOREKIN
ALBERJINIA
APIOA
ARBIA
ARTOA
AZA
AZALOREA
AZENARIOA
BABA
BABARRUNA
BARATXURIA
BORRAJA
BROKOLI
BRUSELAZA
ERREFAUA
ERREMOLATXA
ERRUKULA
ESKAROLA
FRUTA-ARBOLAK
ETA ZUHAIXKAK

ILARRA
KUIA
KUIATXOA
LEKA
LUZOKERRA
MARRUBIA
MELOIA
MIHILUA
ORBURUA
PATATA
PIPERRA
PORRUA
TIPULA
TOMATEA
TXIKORIA
URAZA
ZAINZURIA
ZERBA
ZIAZERBA

Lursail batean landare bat izan
ondoren berdina edo tankerakoa
jartzen badugu bi arazo izango
ditugu: landare horien gaitz eta
izurriteak bertan izango dira
eta arazoa gero eta okerragoa
bihurtu; baita, lurretik antzeko
janariak beharko dituzte.
Landareak txandakatzea da
irtenbidea. Landare gehienek
askoz ere hazkunde hobea dute
aurrez erabat desberdina den
landare bat bizitu den lurrean.
Kontutan izan:
• Ziklo luzea izan duten
landareak ez errepikatu inoiz,
urte batzuk igaro arte.
• Familia bereko landareak ez
jarri segidan.
• Ongarri premiaren arabera
hautatu, asko jan duenaren
ondoren gutxi behar duena.
• Landareari aprobetxatzen
diogun zatiaren arabera
txandatu:
1. sustraia edota erraboila
2. zarba edota hostoa
3. lorea edota fruitua

Iturriak: “Le poireau préfère les fraises”, Hans Wagner, Terre Vivante 2001
“Asociar cultivos en el huerto ecológico”, Claude Aubert, La Fertilidad
de la Tierra 2017

Nor norekin / Txandakatzea

17

Ilargiaren eragina
Landareen bizimoduak ezin alde egin die Lurrean Eguzkiak eta Ilargiak sortzen dituzten eraginei. Egun eta gau elkar eragiten ari dira hirurak: Eguzkia, Ilargia eta Lurra.
Lurrean ikusgarriena den ondorioa itsasoaren etengabeko gorabehera da.
Ilargiak eragina du landareengan; ikerlarien lanen emaitzek hala diote. Ez du, noski,
eguzkiaren argi kopuruaren edo tenperaturaren edo sasoien aldaketen eragina, baina
bere maila nabarmena da: aldaxka bat edo txerto bat errazago itsasteko, ziklo laburreko landareen garapena atzeratzeko, negurako jasotzen ditugun jakiek irauteko...
Ilargiak bi ziklo nabarmen ditu: ILBERRI-ILZAHAR, betetzen eta husten ikusten duguna eta ILGORA-ILBEHERA, zerumugan gora eta behera ikusten duguna.

ILBERRI-ILZAHAR zikloa
Ilargia handitzen, eta txikitzen, ikusten dugu, ziklo ezagunena da, ikusgarriena. forma duenean handitzen ari da, eta aldiz forma duenean txikitzen. Lurraren inguruan
egiten duen errotazioaren ondorio da, eta ziklo horretako bira bat betetzeko 29,53
egun inguru behar du; zehazki, 29 egun, 12 ordu, 44 minutu eta 2,9 segundo.
ILBERRI: Ilargia ikusten
ez den unetik hasi eta
egunetik egunera ilargia
handiagoa ikusten dugun
tartea. Ilargi berritik beterako tartea. Ziklo honen
eraginak landareen bizitasuna eta erresistentzia areagotzen ditu.

ILZAHAR: Ilargi betea
ikusten dugun unetik hasi
eta egunetik egunera
ilargia txikiagoa ikusten
dugun tartea. Ilargi betetik
berrirako tartea. Ziklo honen eraginak landareen
bizitasuna eta erresistentzia apaltzen ditu.

ILGORA-ILBEHERA zikloa
Lurraren inguruan ematen duen biran, ilargiak gorantz eta beherantz egiten du, hau da,
bere orbitaren itxurazko altuera aldatu egiten da ostertzarekiko. Ziklo horretan bira bat osatzeko 27,3 egun inguru behar ditu; zehazki, 27 egun, 7 ordu, 43 minutu eta 11,5 segundo.
ILGORA: egunetik egunera
ilargiaren orbita gero eta gorago
ikusten dugu, zerumugarekiko.
Ilargia gora doa. Tarte horretan
landarearen izerdiak errazago
hartuko du goranzko joera.
Horrek landarearen garapena
sustatuko du. Ziklo laburreko
landareetan, lorea bultzatzen
du, eta fruituak eta haziak samurrago emango ditu.
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ILBEHERA: egunetik egunera ilargiaren orbita gero
eta beherago ikusten dugu
zerumugarekiko. Ilargia
behera doa. Tarte horretan, landareak zailago
izango du garatzea, eta
izerdiari eta energiari sustraietan, zuztarrean, hostoetan eta erreserbetan
eusteko grina izango du.
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Landareengan eragina duen mugimendua gorakoa eta beherakoa
da. Horri helduko diogu, beraz.

Ilbeherako lanak

Ilgorako lanak

• Hostoa, sustraia, zuztarra, tuberkulu edo
erraboila baliatuko diegun barazkiak erein
eta landatu.
• Lurra landu.
• Ongarritu.
• Inausi.
• Jasotzeko diren barazkiak bildu.
• Erreserbak bildu (patata, baratxuria, tipula...)
• Luarra eta simaurra maneatu.

• Lorea fruitua edo hazia
baliatzen diegun barazkiak
erein eta aldatu.
• Freskoan jateko barazkiak,
loreak eta fruituak jaso.
• Haziak bildu.
• Usain-belarrak jaso.
• Sendabelarrak jaso.

Ilbeherak izerdiari behean heltzen dionez, landarearen bizitzari eutsi egingo dio, galga emango
balio bezala, eta zikloaren hasierako atalak indartuko ditu: sustraia, zuztarra, hostoa, erreserbak...
Mozkin horiek kentzen dizkiegun landareak lantzeko sasoia izango da ilbeheran. Oinarrian, lan
hauek egin behar dira:

Ilgorak landarearen garapena
sustatzen du, bizitza bizkortuko balio bezala, eta zikloa
aurreratzera edo tontortzera
joko du, lorea, fruitua eta hazia
ematera. Mozkin horiek kentzen dizkiegun landareak lantzeko sasoia da. Egitekoak:

Bestelako eraginak
Ilargiak bira ematen dio lurrari 27,3 egunetik; hau da eguzki sistema osoaren paretik
igarotzen da. Areago sakonduta, Maria Thun eta biodinamikan lanean ari direnen ondorioei jarraituta, bira horretan, 2-3 egunetik behin lau elementuei lotutako eraginetik
igarotzen da: sua-lurra-argia-ura.
Suak edo berotasunak fruitua eta hazia sustatzen ditu. Lurrak edo hotzak sustraiari
laguntzen dio. Argiak edo aireak lorea sustatzen du. Urak edo hezetasunak hostoa eta
orria indartzen ditu.
Ikerketa batzuek diotenez, Lurrak Eguzkiaren inguruan egiten duen orbitaren planotik
Ilargia igarotzen denean, nodoak deitzen zaien horietan, eragin nahaslea du, eta lan
berezirik ez egitea gomendatzen dute. Ezta Ilargiaren orbita eliptikoan Lurretik gertuen
den unean (perigeoa) eta urrunena den unean (apogeoa) ere.
Gida honetan, Ilargiaren bi ziklo nagusiak azaltzen dira astero: ILBERRI-ILZAHAR eta
ILGORA-ILBEHERA.
Gorantz doala, beherantz datorrela, berritzen ari dela edo zahartzen, ilargiaren eskutik ez mirakulurik espero. Garrantzitsuena lanak ongi egitea da: hazia edo landarea ondo hautatzea, lurra azaroan edo sasoian izatea, ongarritzea, garaiz ereitea,
ureztatzea, ongi zaintzea...
OHARRA: Ilargiaren eragina ikasleekin batera ikertzeko, saio eta proba batzuk egitea
proposatzen dizuegu. Ikusi 32. orrialdea.

Ilargiaren eragina
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ilbehera

A A

Euskal Herriko

klimaren mapa

Itsasaldekoa
Iparraldeko mendikoa
Hegoaldeko mendikoa
Trantsiziokoa
Mediterranearra
Muturreko mendialdeoa

Lur sail bakoitza bat eta bakarra da. Baratze bakoitza, soro bakoitza, sagasti bakoitza,
lore bakoitza, baratze bakoitza, baso bakoitza, bat eta bakarra da. Mendia, pendiza,
zelaia, erribera... Toki guztiek dute berezi egiten duten ezaugarriren bat.
Lur sail guztiak batez ere bi baldintzari lotuta daude: lurra bera eta klima. Lurrak bere
osagai fisiko-kimikoak ditu, baina baita norabidea ere: nora begira dagoen, egutera
edo ospela, haize-tokia edo haize-babesa... Klimak ere zeresan ikaragarria du. Landareek behar-beharrezko dituzten bi elementu baldintzatzen ditu, ura eta argia. Eta,
klimaz hitz egiten hasita, zenbat klima ditu Euskal Herriak? Eta zenbat mikroklima?
Hori guztia kontuan hartuta, ikaragarrizko ausardia behar da landareekin egin behar
diren lanak (noiz erein, noiz landatu, uzta noiz bildu...) zein garaitan egin behar diren
esateko. Baina nonbaitetik hasi beharra dago, eta, lantzen dugun lurra non dagoen,
arabera pentsatzen jartzeko, Euskal Herriko klimaren mapa bat proposatzen dut. Horrekin, bakoitzak bere kontuak atera ditzala. Zenbat eta Bizkaiko golkotik gertuago,
orduan eta negu eta uda epelagoak, eta lanerako aukera hobeak. Landareek denbora gehiago izango dute bere zikloak osatzeko ere. Lurraldean zenbat eta barrurago,
orduan eta zakarragoak izango dira klimaren baldintzak: neguak hotzagoak eta
udak beroagoak; ondorioz, landareek bere bizimodua osatzeko egun gutxiago izango
dituzte; zenbait landare neguko hotzetik babestu beharko dira, eta zikloak azkarragoak izango dira.
Baldintza horien arabera erabaki beharko da lanak noiz egin (erein, landatu...). Erabakia tokian-tokian hartu beharko da. Lurrak eta klimak aginduko dute, baina garrantzitsua da gure lanen emaitzak jasota uztea, zein aldaera erabili ditugun,
zein ongarri, noiz landu eta abar, hurrengoan erabakiak hartzeko. Horretarako
da agenda hau. Gure baratzeak, bere lurra eta bere klima baititu.

Ilargiaren zikloak / Euskal Herriko klima
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eskola-baratzearen helburuak
Ikasturte hasieran, komeni da ondo zehaztea gure eskola-baratzearekin lortu nahi ditugun
helburuak. Hemen duzue helburu horiek jasotzeko tokia. Gogoratu ikasturte amaieran emaitza horiek ebaluatzeaz!
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Ebaluazioa: helburua lortu dugu? zergatik? zer aldatu behar da?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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Helburua lortzeko beharrak
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.............................................................................................................................................
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Eguneroko lanen erregistroa
Komeni da idatziz jasotzea baratzean egiten dugun guztia. Hemen oinarrizko zerrenda
bat, agenda honetan jaso ditzakezuen datuena:

EGUNEZ EGUN
• Gogoan izan: beti apuntatu ekintzaren eguna eta ordua.
• Interesgarria da, baita ere, jakitea zenbat denbora igarotzen dugun lan bakoitza
egiten. Zenbat landarerekin zenbat ordu, edo zenbat metro koadro lantzen ditugun
zenbat ordutan.

> Lurra
• Jaso lur hutsean egiten ditugun lan guztiak: noiz aitzurtu dugun, noiz belarrak kendu,
noiz ongarritu...
• Lurrari zerbait eransten diogunean, idatzi zer erantsi diogun; ongarria, karea,
asun-ura eta abar, baita nondik eskuratu dugun eta zenbat erabili dugun ere.

> Landareak
• Apuntatu nondik eskuratutako haziak erein edo landatu ditugun eta zein aldaera edo
barietatekoak diren, baita zenbat erein edo landatu ditugun ere, eta noiz.
• Egiten diren ekintza guztiak idatzita utzi: jorratzearena, belarrak kentzearena, arbatzearena,
kimatzearena, ureztatzearena, tratatzearena, belar-urak ematearena, eta abar.
• Ureztaketaren kasuan, jaso idatziz zenbat ur erabiltzen den.
• Tratamenduak eginez gero: apuntatu zein produktu erabili dugun, noiz eta zer
maiztasunekin.
• Uzta jasotzen denean: jarri oharretan zenbat landare bildu ditugun, nolako itxura
duten eta zenbat kilo diren. Eta ea landare horietatik hurrengo urterako haziak aterako
ditugun. Uzta biltzen dugunean, berriz, zenbat egun igaro diren landarea erein edo
landatu zenetik.

> Apartekoak
• Intsektuentzako tranpak jartzen badira, hori ere apuntatu.
• Polinizatzaileak, txoriak edo bestelako animaliak erakartzeko habiak edo beste zerbait
jartzen bada, jaso oharren orrietan.
• Baratzean ikusten ditugun animaliak idatzi edo marraztu koadernoan: tximeletak,
erlastarrak, txoriak, sugandilak, eta abar.
• Birziklatutako edo berrerabilitako materialen bat erabiltzen badugu, nondik datorren jaso.
• Luartokia badugu, idatzi behar dugu nola kudeatzen dugun, zein egunetan eta zein
material tipologia gehitu diogun. Zenbat denbora behar den luarra osatzeko eta zein
emaitza lortzen den.
• Osagarriak izan daitezkeen materialak ekartzen badira, idatzi zenbat eta nondik ekarri
ditugun: orbela, lastoa, simaurra, makilak, kanaberak...
• Belar-urak prestatuz gero, ez ahaztu erabilitako kantitateak eta denbora apuntatzea.
• Eguraldi-estaziorik baldin badago ikastetxean edo inguruan, bildu eta jaso horko datuak ere.

Eskola-baratzearen helburuak / Erregistroa
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Udazkeneko
baratzearen planifikazioa
Egin baratzearen plano bat eta
apuntatu taulena bakoitzean zer
erein, landatu edo jarriko duzuen.
Eskuinean duzuen listan ikus
dezakezue zer izan kontuan.
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Landare-aldaera
Erein edo landatu
Kantitatea
Noiz landatu
Non lortu
	Ureztaketa mota
	Uzta noizko espero de

n
Aurreikusi daitezkeen
tratamenduak eta lanak
(kimatzea, ongarritzea
…)

Beharrezko materialak
Lanen arduradunak
Eta ez ahaztu…
Landare laguntzaileak
Luartokia
Intsektarioak
Hazitegiak

Udazkeneko baratzearen planifikazioa
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iraila
Baratzea
EREIN
Kanpoan: *baba, *ilarra, *errefaua, *errukula, *eskarola, *ziazerba, *erremolatxa, *perrexila, perraitza edo apoperrexila, ardi-mihia, kertxuna edo berroa, martorria, mendaroa, azenarioa, tipulina eta tipula zuria eta gorria.
Berotegiran: tipulina, arbi zuria, *errefaua, *uraza, *eskarola, *txikoria, *kukulua, *ziazerba, borraja, azenarioa eta apio-arbia.

LANDATU
Kanpoan: *porrua, *aza, azalorea, romaneskoa, brokolia, *uraza, *kukulua, *eskarola,
*txikoria, orburua, kardua, *erremolatxa, mihilua, *apioa, apio-arbia, *zerba, ziazerba,
*borraja eta toki hotzetan *marrubia.
Berotegian: *uraza, *eskarola, *txikoria, *kukulua, *ziazerba, *borraja, *mihilua, *apioa
eta apio-arbia.

APARTEKO LANAK
Taulenen bat edo baratzeko zatiren bat neguan hutsik izango badugu, erein ongarri
berdea: oloa, zekalea, zalkea edo txilarra edo txirta... Ongarri berdea udaberrian ebaki eta lurrari emango diogu, edo kanpora atera, eta luartutakoan erabiliko dugu, ongarri
bezala. Lan hori azaroaren hasiera bitartean egin daiteke.
Belar finak eta usaindunak ugaltzeko, zatitu edo aldaxkak egin: porru-tipula, oreganoa, mendaroa... Lan hori urri arte egin daiteke.

(*) Landare hauek besteak baino errazagoak dira lantzeko. Hasiberriek emaitza hobeak lortzeko egokienak.
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Sagar uztaren sasoi onena da.

Sagar desberdinak dastatu eta muztioa egiteko aukera polita.

		3
astelehena

GOGORATU: “EAThink: bertokoa jan, mundua buruan” tailerrak eskatzeko
epea irekita. LH eta DBHrako, dohainik. Info +: euskalfondoa.org/eu/eathink

		4
ilgora

asteartea

		5

ilbehera

asteazkena

		6
osteguna

		7

ilzahar

ostirala

20:03 ilargi

berria

akt ikoa”
“Eskola-baratzeak eta horien erabilpen dideskutik.
ikastar oaren hasiera Jakoba Errekondoren u
EHUko on line ikastar oak. Info +: uik.eus/e

		8
larunbata
		
9
igandea

2018ko iraila

UDA
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iraila
Fruitu-baratzea
Kontuz usteltzen diren fruituekin. Uzta sasoi guztian zaindu behar dugu hori. Sagarrondoan eta aranondoan, batik bat. Jeneralean, gaitzen bat duten adierazle dira. Hortaz, bildu arbolpetik, eta, inola ere, ez bota luarraren edo simaurraren pilara, negua
epelean non igaro emango genioke gaitzari eta. Ahal den azkarrena suari eman edo
sakon lurperatu.
Aranaren eta sagarraren fruituak heldu ahala, haziak jaso eta bizi-bizi edukitzeko, hondarretan geruzatu edo estratifikatu. Azpian zuloak dituen ontzi batean, jaso hondar
geruza artean, eta utzi ontzia kanpoan, negura arte. Euriak busti behar du, eta, asko
lehortzen bada, ureztatu. Otsail aldera hondarretatik atera eta erein.
Sagarraren uzta eta pikondoarena bete-betean izango dira. Sagarra kontserba daiteke
bere horretan lehortzen utzita. Pikua ez, pikua heldu ahala baliatu behar da; jan daitekeena baino gehiago bada, kontserbatu marmeladan edo konfituran.

Lore-baratzea
Belar finak eta usaindunak ugaltzeko, zatitu edo aldaxkak egin behar zaizkio: erromeroa, salbia, ezkaia, garraiska, izpilikua... Urrian ere egin daiteke.
Edozein landareren haziak jaso nahi baldin baditugu, bildu eta ondo lehortu ondoren,
jaso argirik sartzen ez den ontzi batean. Otsail-martxo aldera ereingo ditugu. Hori
udazken osoan egiteko lana da.
Irail-urrietan, beste landareekin ere aldaxkak egin eta ugaritzeko garaia da: arrosa,
hortentsia, geranioa, fuksia...
Sustraiak lodiak edo errizomak dituzten landareak (kala, irisa, nartzisoa, asterra, doronicuma, zitori arrunta...) atera, banatu eta landatu egin behar dira.
Neguko loreen erreboilak landatu, orain hasi eta abendu arte: idi-bihotza, mugeta, hiazintoa, nartzisoa, irisa, fresia...
Irail-urrietan, kimatu hostoa galtzen duten hesiak.
Hostaiari eusten dioten landareak landatzeko sasoia hasiko da hilaren bukaera aldera:
koniferoak, ezpela, gorostia... Baita igokari guztiak ere.
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Masustaren uzta onenean izango da,
bildu eta marmelada egin!

		10
astelehena

GOGORATU: “EAThink: bertokoa jan, mundua buruan” tailerrak eskatzeko
epea irekita. LH eta DBHrako, dohainik. Info +: euskalfondoa.org/eu/eathink

		11
ilbehera

asteartea

		12
asteazkena

		13
ilberri

osteguna

		14
ostirala

		15
larunbata
		
16
igandea

A zentroak ikastet xeetan
Adi Gasteiztar rak! Vit oria-Gasteizko CEeko diru laguntzak
eskola-baratzeen alor reko jarduerak garatz luzapena 4963
eskatzeko garaia da. Telefonoa 945 161616

2018ko iraila

UDA

29

iraila

Udazkeneko ekinozioan eguzkilorea
atean jartzen da etxea babesteko.

		17

astelehena

GOGORATU: “EAThink: bertokoa jan, mundua buruan” tailerrak eskatzeko
epea irekita. LH eta DBHrako, dohainik. Info +: euskalfondoa.org/eu/eathink

		18

ilbehera

asteartea

		19

ilgora

asteazkena

		20

ilberri

osteguna

		21

ostirala

		22
larunbata
		23
igandea
30

n da!
Udazkena 03:55ean haste
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Hotzarekin hegaztiak toki beroagoen bila abiatuko dira. Hemengoak

hegora eta iparretik honera. Itsasoan sanga ikustea ez da zaila.

		24
ilberri

astelehena

04:54 ilargi

BETEA

		25
asteartea

		26
ilgora

asteazkena

		27
ilzahar

osteguna

		28
ostirala

		29
larunbata
		
30
igandea
2018ko iraila

UDAZKENA
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urria

Ilargiaren eragina neurtzeko
saio proposamena
Ilargiaren eraginik ote dagoen jakiteko saioak edozein tokitan egin daitezke. Zuk zeuk
egin ditzakezu ikastetxean. Hemen proposatzen dizugun saioa ILGORA-ILBEHERA
aldaketaren eragina neurtzeko saioa da.
Saioa egiteko, lantzen oso erraza den landarea aukeratu dugu: uraza edo letxuga.
Uztan, urazaren hostoak baliatzen ditugu, eta horren arabera moldatu da saioa. Uraza
landareak landatuko dira proposatutako egunetan, aldeko eragina duten egunetako
batean, kontrako eragina duten egunetako batean eta desegokiak diren egunetako
batean. Bakoitzean uraza kopuru bera, eta ahal bada hazi eta aldaera berekoak landatu. Hiru landaketak ahalik eta gertuen egin, lur bertsua izan dezaten. Biltzeko moduan
direnean, bildu uztaren itxurari buruzko oharrak eta pisatu urazak.
Ikastetxearen baratzea toki oso hotzean badago, saioa urazarekin egin beharrean,
eskarolarekin egin daiteke.

32

LANDATU
URAZA

ALDEKO
ERAGINA

KONTRAKO
ERAGINA

UNE
DESEGOKIA

Egunak

Urriak 4 edo 12

Urriak 22
edo 23 goiza

Urriak 5, 6
edo 17 goiza

Emaitzak
Pisua eta oharrak

............................

............................

.............................

............................

............................

.............................

............................
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............................

............................

.............................
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Mahatsaren bilketa nagusia hilabete honetan egiten da,
mahatsa jateko edo bere muztioa edateko aukera.

		1
astelehena

		2
ilgora

asteartea

ilbehera

		3
asteazkena

		4
ilzahar

osteguna

		5
ostirala

		6
larunbata
		
7
igandea
2018ko urria

UDAZKENA
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urria
Baratzea
EREIN
Kanpoan: *baba, *ilarra, tipulina, tipulatxa, tipula zuria eta gorria, *baratxuria, *ziazerba, *eskarola, *perrexila, porrua, *errefaua eta kertxuna edo berroa.
Berotegiran: tipulina, *errefaua, *uraza, *eskarola, kukulua, *ziazerba, *baba, *ilarra,
perraitza edo apoperrexila eta tipula zuria.

LANDATU
Kanpoan: *eskarola, *ziazerba, *tipulina eta *marrubia.
Berotegian:*porrua, *eskarola, *txikoria, *uraza, *kukulua, *borraja eta *ziazerba.

APARTEKO LANAK
Karduak, apioak, eskarolak eta zuritu behar direnak estali: lurrez, paperez...
Bildu kuiak izotzak etorri aurretik, eta jaso belar ondu gainean. Kontuz, bildu txorten
eta guzti; bestela, txortenaren txulotik usteltzen hasiko da.
Landare usaindunak eta belar finak ugaritzeko, zatitu edo egin aldaxkak: porru-tipula, oreganoa, mendaroa...
Luarraren garaia da: libre diren sailetan eta urte bat baino gehiago irauten duten
sailetan, marrubidian eta abar, erruz banatu ongarria. Luarrik ez bada, erabili edozein
ongarri organiko: simaurra, zizare-lurra... Abendu artean egin lan hori. Beste aukerarik
ez badago, urtarril-otsailetan.

(*) Landare hauek besteak baino errazagoak dira lantzeko. Hasiberriek emaitza hobeak lortzeko egokienak.
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Giroa hozten hasten denean

muxarrak hibernatzera ezkutatuko dira.

		8
ilzahar

astelehena

		9
asteartea

ilberri

051:48 ilargi
berria

		10

ilbehera

asteazkena

		11
osteguna

		12
ostirala

		13
larunbata
		
14
igandea
2018ko urria
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urria
Fruitu-baratzea
Zaindu usteltzen diren fruituak. Gaitzen edo izurriteen babesleku dira. Ikusi iraileko
lanetan. Ahal den azkarrena suari eman edo sakon lurperatu.
Fruta-arbola berriak sortzeko haziak jaso nahi baditugu, aranaren eta sagarraren fruituak ondo heldu ahala, haziak kendu eta geruzatu, egoki kontserbatzeko. Geruzatzeko, ikus iraileko lanak. Fruitu lehorrak (hurra, intxaurra, arbendola...), berriz, erori ahala
geruzatu. Gero, otsail aldera, atera hondar artetik, eta erein.
Sagarraren uzta bete-betean izango da; pikondoarena amaitzen. Sagarra kontserba daiteke bere horretan lehortzen utzita. Betiere toki egurastu, lehor fresko eta ilun batean
zabal-zabal eginda. Pikua ez, pikua heldu ahala baliatu: jan, edo kontserba gozoak egin.
Hostajea galtzen ez duten fruta-arbolak landatzeko sasoia da: ahuakateondoa, mizpira japoniarra, zitrikoak...

Lore-baratzea
Eguna asko laburtu eta hotzak etorri aurretik, belar finak eta usaindunak ugaltzeko,
zatitu edo aldaxkak egin behar dira: erromeroa, salbia, ezkaia, garraiska, izpilikua...
Udazken osoan, edozein landareren haziak jaso nahi baldin baditugu, bildu eta ondo lehortu ondoren, jaso argirik sartzen ez den ontzi batean. Otsail-martxo aldera ereingo ditugu.
Lorategiko landareen aldaxkak egin eta ugaritzeko garaia da: arrosa, hortentsia, geranioa, fuksia...
Neguko loreen erreboilak landatzeko sasoia da abendura arte: idi-bihotza, mugeta,
hiazintoa, nartzisoa, irisa, fresia...
Kimatu hostoa galtzen duten hesiak, hotz handienak etorri aurretik.
Landatu hostajeari eusten dioten landareak: koniferoak, ezpela, gorostia... Baita igokari guztiak ere.
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Kattagorriak negurako biltegia

fruituz betetzen arituko dira burubelarri.

		15
ilbehera

astelehena

ilgora

		16
asteartea

		17
asteazkena

ilberri

Arabako Ingurugela: eskola-baratzeei buruzko formazioa Jakoba Errekondoren eskutik.
Zientzia, teknologia eta ekintzailetza programan parte hartzen duten ikastetxeetarako.

		18
osteguna

		19
ostirala

		20
larunbata
		
21
igandea
2018ko urria

UDAZKENA
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urria

Euskal Herri atlantiarreko uzta nagusien

garaia da: artoa, babarruna eta kuia.

		22

ilgora

astelehena

		23

asteartea

ilberri

		24

asteazkena

Gipuzkoako Ingurugela: eskola-baratzeei buruzko formazioa Jakoba Errekondoren eskutik.
Zientzia, teknologia eta ekintzailetza programan parte hartzen duten ikastetxeetarako.

ilzahar

		25

osteguna

		26

ostirala

		27
larunbata
		
28 Ordu aldaketa! 03:00etan 02:00 izango dira
igandea
38

2018-2019ko ikasturtea

ilargi 18:46
BETEA

| eskola-baratzeko agenda

Udazkenaren hasieran trikuak hibernazioari edo

negukatzeari ekingo dio, aurrez prestatu duen habian.

		29
ilgora

astelehena

ilbehera

		30
asteartea

		31

ilzahar

asteazkena

		1
osteguna

		2
ostirala

		3
larunbata
		
4
igandea
2018ko urria-azaroa
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azaroa
Baratzea
EREIN
Kanpoan: *baba, *ilarra, *baratxuria, ardi-mihia, udaberriko aza, *errefaua, *perrexila,
*udaberriko porrua, *tipulina eta *tipula gorria eta *zuria.
Berotegiran: azalorea, *errukula, *ziazerba, *borraja, *neguko uraza eta *eskarola.

LANDATU
Kanpoan: *eskarola, *borraja, *ziazerba, *udaberriko aza, *tipulatxa, *tipulina eta *porrua.
Berotegian: *eskarola, *neguko uraza, *kukulua, *tipulina, *zerba eta *ziazerba.

APARTEKO LANAK
Sail guztiak ongarritzeko sasoia da: simaurra, luarra, zizare-lurra... Eman urtebete
baino gehiago irauten duten landareei ere. Lur zatiren bat landareekin badugu, bildu
eta gero ongarritu beharko da. Ahal bada, abendu artean egin lan hori; beste aukerarik
ez badago, otsai arte ere egin daiteke.
Marrubi saila txukundu eta landare gazteekin berritzeko sasoia da. Landareen artean
gazte berriak sortuko ziren; zaharren bat galdu bada, jarri gazte horietako bat. Gainontzeko gazteak atera, eta, nahi bada, landatu beste sail bat. Ongarriketa nagusia egin.
Hiru urtez behin, atera landare guztiak, eta berritu gazteenekin marrubidi osoa, ahal
izanez gero beste toki batean, gaitzei eta izurriteei ihes egiteko. Lan hori martxo aldera
arte egin daiteke; hotza egiten badu, egin udaberriaren epela hastean.
Hotz handia den sasoi osoan, babestu orburuak eta karduak lurrarekin edo lastoarekin, belar onduarekin edo beste zerbaitekin.

(*) Landare hauek besteak baino errazagoak dira lantzeko. Hasiberriek emaitza hobeak lortzeko egokienak.
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Ongarriketa nagusiak egiteko sasoia da.
Lurra sasoian egotea da azaroa.

		5
astelehena

		6

ilzahar

asteartea

ilberri

17:03 ilargi
berria

		7
asteazkena

Bizkaiko Ingurugela: eskola-baratzeei buruzko formazioa Jakoba Errekondoren eskutik.
Zientzia, teknologia eta ekintzailetza programan parte hartzen duten ikastetxeetarako.

		8
osteguna

ilbehera

“Nekazal Kultura Eskoletara” topaketa Donostiako Cristina-Enea Fundazioan.
Ikastetxeetan elikadura eta nekazaritza ekologikoaren inguruan garatutako egitasmoen
inguruko jardunaldia. Ingurugelak, Cristina-Enea Fundazioak eta Landaolak antolatua.

		9
ostirala

		10
larunbata
		
11
igandea
2018ko azaroa

UDAZKENA

41

azaroa
Fruitu-baratzea
Heldu da sagar uztaren amaiera. Aukeratu oso-osorik eta mardul daudenak, jasotzeko: jarri toki fresko, ilun, lehor eta egurastuan. Gauza bera egingo dugu negurako
jasotzeko gainontzeko fruituekin: hur, intxaur, mizpira, kiwi...
Elorri beltzaren basaranak edota gurbitzak ere orain izango dira onenak.
Hazitarako jaso nahi ditugun aleak orain bereiz ditzakegu. Horretarako, usteltzen utziko ditugu mamitsuak diren fruituak, eta, gero, horien hazia jaso. Hazi horiek jarri erreka-hondarretan geruzatuta, eta eduki kanpoan. Fruitu lehorrak erori ordurako, jarri
hondarretan geruzatuta.
Pikondoa landatzeko sasoia da. Baita zitrikoak eta ontzian datorren edozein ere: hurritza, ahabia, mahatsondoa, mugurdiondoa, andere-mahatsondoa...
Pikondoa toki hotzean bizi bada, babestu: ahal izanez gero, jarri estalkia; bildu enbor
nagusia oihaletan, eta azpian simaur berri geruza eder bat, lurra eta arbolaren azpia
berotu ditzan. Gauza bera egin zitrikoekin, ahuakateondoarekin, eta hotzak kalte egin
diezaiokeen edozein fruta-landarerekin.

Lore-baratzea
Babestu hotzarekin sufri dezaketen landareak: asentsio-belarra, oreganoa eta mendaroa, garraiska... Horretarako, jarri inguruan simaur berria edo edozein ongarri organiko
(orbela, lastoa...). Urteko adarrak galdu dituztenen sustraiak estali ongarri horiekin,
udaberrian indar handiagoz berrituko dira eta. Negu osoan eduki babesean, martxo
aldera giroa epeltzen hasi arte.
Hotz handia den tokietan, atera lurpeko erraboilak; lehortu, eta jaso: daliak, gladioloak...
Babestu loreontzietako landare ahulak. Baita hotzarekin sentiberak diren zuhaitzak
eta zuhaixkak ere. Behar izanez gero, jarri estalki harro bat gainean, betiere, landareak ukitzen ez dituela.
Landatu negu-udaberrietan loratuko diren erraboilak: idi-bihotza, mugeta, hiazintoa,
lilipa, irisa, fresia, azpelarra...
Zuhaitz, zuhaixka eta hesi landatzeko garaia da. Hostailari eusten diotenak, batez ere: izpilikua, erromeroa, ezkaia... eta baita gorostia, basaerramua, ezpela, koniferoak, huntza, banbua, kamelia eta arrosondoa ere. Orain egin ezean, martxoaren
amaieran edo apirilean egingo da.
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Fruituak nabarmen ikusten dira: gorriak batez ere.

Hegaztiek erraz antzeman eta janez bere haziak banatuko dituzte.

		12
astelehena

		13
ilgora

asteartea

		14

ilberri

asteazkena

		15
osteguna

		16
ostirala

		17
larunbata
		
18
igandea
2018ko azaroa
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azaroa

Laboreak ereiten dira,

azaroa hazia ereiteko aroa da.

		19

astelehena

		20

asteartea

ilgora

		21

asteazkena

		22

ilberri

osteguna

		23

ilargi 061:40
BETEA
ilzahar

ostirala

		24
larunbata
		
25
igandea
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Karnabak eta txio arruntak ikusiko ditugu,

landarez landare hazi bila.

		26
ilbehera

astelehena

		27
asteartea

		28

ilzahar

asteazkena

		29
osteguna

		30
ostirala

		1
larunbata
		
2
igandea
2018ko azaroa-abendua
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abendua
Baratzea
EREIN
Kanpoan: *baba, *ilarra, *baratxuria, *udaberriko aza, *perrexila eta *udaberriko porrua.
Berotegiran: ardi-mihia, azalorea, azenarioa, *errefaua, *errukula, *ziazerba, *neguko
uraza eta *eskarola.

LANDATU
Kanpoan: *marrubia, *tipulina eta *tipulatxa.
Berotegian: *eskarola, *ziazerba, *udaberriko aza eta *neguko uraza.

APARTEKO LANAK
Ongarri organikoa botatzeko sasoia da: simaurra, luarra, zizare-lurra... Lur zatiren
batean barazkiak badaude, gero ongarritu beharko da uzta biltzean. Lan hori egin,
ahal dela, urtea amaitu aurretik egin.
Marrubi saila txukuntzeko sasoia da. Landareren bat galdu bada, jarri tartean sortu diren berrietako bat. Ongarritu. Hiru urtez behin, atera landare guztiak, eta gazteenekin
marrubidi osoa berritu; ahal izanez gero, beste toki batean, gaitzei eta izurriteei ihes
egiteko. Lan hori martxo aldera arte egin daiteke; hotza egiten badu, egin udaberriaren
epela hastean.
Babestu orburuak eta karduak edo lurrarekin, edo lastoarekin edo belar onduarekin,
negu osoan.

(*) Landare hauek besteak baino errazagoak dira lantzeko. Hasiberriek emaitza hobeak lortzeko egokienak.
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Huntza loratzen da. Gainean dituzten zuhaitzek
hostoa galtzean eguzkia ikusiko du eta loratu.

		3
astelehena

		4
ilbehera

asteartea

		5
asteazkena

		6
ilzahar

osteguna

		7
ostirala

ilberri

08:21 ilargi
berria

		8
larunbata
		
9
igandea
2018ko abendua
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abendua
Fruitu-baratzea
Atera ereiteko bereizita ditugun fruitu aleetako haziak. Jarri haiek erreka-hondarretan
geruzatuta, eta eduki kanpoan. Fruitu lehorrak, berriz, jarri erori ordurako hondarretan
geruzatuta.
Pikondoa toki hotzean bizi bada, babestu: ahal izanez gero, jarri estalkia; bildu enbor
nagusia oihaletan, eta jarri azpian simaur berri geruza eder bat, lurra eta arbolaren
azpia berotu ditzan. Egin gauza bera zitrikoekin, ahuakateondoarekin eta hotzak kalte
egin diezaiokeen edozein fruitu landarerekin.
Zitrikoen fruituen emana etorriko da orain: limoiondoarena, laranjondoarena, mandarinondoarena, arabisagar arbolarena, pomelondoarena... Baita kakiondoarena ere.
Landatu Sagarrondoa eta aranondoa bezala hostaila galtzen duten fruta-arbolak eta
zuhaixkak. Kontuz izotzarekin, eta ez landatu egun hotzetan. Landatutakoan, ondo
zanpatu sustraien arteko lurra, zirrikiturik utzi gabe, hotza sustraietara irits ez dadin.
Otsailera arte egin daiteke landaketa lan hori.
Ongarritu fruta-arboladiak, orain egin ongarriketa organikoa: simaurra, luarra, zizare
-lurra... Aurrez ongarritua bada, hilabete igaro ondoren, zabaldu daiteke errautsa edo
karea, 75-100 g/m2. Hori negu guztian egin ahal da. Zenbat eta lehenago, eta hobe.
Fruta-arbolaren enborra eta adar nagusiak zuritu daitezke karesnez edo kisu-gesalez.
Karesnea egiteko, kontu handiz ibili: erre egiten du, eta jantzi eskularruak eta betaurrekoak. Plastikozkoa ez den ontzi batean, jarri hiru parte ur eta parte bat kare bizi.
Beti ordena horretan. Ondo nahasi, eta utzi irakiten ordu pare batez. Lodiegi badago
eman ur gehiago, eta batez ere, euririk ez den sasoian eman. Kareari esnea, buztin
hautsa eta behi kaka nahas dakizkioke. Orain hasi eta otsail erdira arte egin daiteke
hori, ez gero.

Lore-baratzea
Hotzarekin sufri dezaketen landareak babestuta eduki: asentsio-belarra, oreganoa eta
mendaroa, garraiska... Negu osoan zaindu behar dira. Ikusi azaroko lanak.
Babestu, baita ere, hotzaren kalteak jasan ditzakeen eta loreontzietan dauden landare
ahulak, sentiberak diren zuhaitzak eta zuhaixkak eta abar. Ikus azaroko lanak.
Azken aukera dugu negu-udaberrietan loratuko diren erraboilak landatzeko: idi-bihotza, mugeta, hiazintoa, lilipa, irisa, fresia, azpelarra...
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Landare ahulak babestu: estalki bat jarri,
etxearen aldamenera eraman...

		10
astelehena

		11

ilgora

asteartea

		12

ilberri

asteazkena

		13
osteguna

Vitoria-Gasteizko CEA zentroak ikastetxeetan eskola-baratzeen alorreko jarduerak
garatzeko diru laguntzen epearen itxiera. Telefonoa 945 161616 luzapena 4963

		14
ostirala

Opor aur reko oharrak
hur rengo orr ialdean!

		15
larunbata
		
16
igandea
2018ko abendua
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abendua

Opor aurreko oharrak

da aurrea hartzea.
Neguko oporrak datoz, eta komeni
da izango aparteko arazorik.
Fruta-arboletan eta lorategian ez
izan behar ditugun lan batzuk.
Baratzean, aldiz, badira kontuan

Fruta-arbolak eta lorategia
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abendua

Neguko solztizioan mihura etxeetan
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		24

astelehena

		25

ilzahar

asteartea

		26

ilbehera

asteazkena

		27

osteguna

		28

ostirala

		29
larunbata
		
30
igandea
52

2018-2019ko ikasturtea

| eskola-baratzeko agenda

Hotza egiten duenean txantxangorria gure ondora
etorriko da etxeetara, lorategietara...
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urtarrila
Baratzea
EREIN
Kanpoan: *baba, *ilarra, *apioa, * freskotarako baratxuria, *udaberriko aza eta azalorea, *erremolatxa, *mihilua, *perrexila, *zerba, *tipula eta *udaberriko porrua.
Berotegiran: arbi zuria, azenarioa, *borraja, *errefaua, *errukula, *ziazerba, *neguko
uraza, *kukulua, *eskarola, tomatea, piper berdea eta gorria eta alberjinia.

LANDATU
Kanpoan: *tipulina, *tipulatxa, *udaberriko aza.
Berotegian: *ziazerba, *kukulua, *tipulina, *tipula gorria eta *neguko uraza.

APARTEKO LANAK
Sail guztiak ongarritzeko sasoia da. Zabaldu eskura dugun ongarri organikoa: simaurra, luarra, zizare-lurra... Lur zatiren bat landareekin badugu, gero ongarrituko dugu,
landareak biltzean.
Lur sailen batean pH-a oso txikia bada, eman daitezke errautsa eta karea. Errautsa
edo karea ematekotan, beti eman ongarri organikoa bota eta handik hilabete batera.
Kare asko behar denean, zabaldu 200 gramo metro koadroko, eta, urtero emanez
gero, 75-100 gramo metro koadroko.
Marrubi saila berritzeko sasoia da, landareen artean sortu diren berri ttikiekin osatzekoa. Orain ongarritu marrubi saila. Hiru urtez behin, atera landare guztiak, eta aldatu
marrubidi osoa landare berri gazteenekin; izan bedi beste toki batean, gaitzei eta izurriteei ihes egiteko. Hotz handia egiten badu, martxorako utzi lan hori.
Negu osoan, hotz handia egiten duen tokietan, babestu orburuak eta karduak edo lurrez edo lastoz edo belar onduz.

(*) Landare hauek besteak baino errazagoak dira lantzeko. Hasiberriek emaitza hobeak lortzeko egokienak.
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Zuhaitzen eta zuhaixken hostoak zurrunbiloak eginez
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Neguko baratzearen
planifikazioa
Egin baratzearen plano bat, eta
apuntatu taulena bakoitzean zer
erein, landatu edo jarriko duzuen.
Eskuinean duzuen listan ikus
dezakezue zer izan kontuan.
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Landare-aldaera
Erein edo landatu
Kantitatea
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…)

Beharrezko materialak
Lanen arduradunak
Eta ez ahaztu…
Landare laguntzaileak
Luartokia
Intsektarioak
Hazitegiak

Neguko baratzearen planifikazioa

57

urtarrila
Fruitu-baratzea
Sagarrondoa eta aranondoa bezala, orain landatzen dira hostajea galtzen duten fruta-arbola eta fruitu-zuhaixka gehienak. Lan hori egin daiteke martxoaren erdialdera
arte. Aranondoak otsail erdira arte. Kontuz izotzarekin; ikusi abenduko lanak.
Ongarritu fruta-arboladiak, eman orain ongarri organikoa: simaurra, luarra, zizare-lurra... Dagoeneko ongarrituak badaude, zabaldu daiteke errautsa edo karea hilabete
igaro ondoren, 75-100 gramo metro koadroko.
Fruta-arbolen enborrak eta adar nagusiak karesnez zuritzeko sasoia da. Ikusi nola
egiten den abenduko lanetan.
Fruta-arbolaren enborra eta adar nagusiak karesnez edo kisu-gesalez zuritu daitezke.
Otsailaren erdialdera arte egiteko lana da, ez geroago. Ikus abenduko lanak.
Has daiteke inausten aranondoa bezala goiz mugituko diren fruta-arbolak ere. Lehenik, ekin azkarren mugituko direnei: aranondoa, gereziondo, elorri beltza, abrikotondoa...
Zitrikoen emana. Babestuta edukiko ditugu, txapela tankerako babes harro batekin,
baita enborra eta adar nagusiak ere oihal batekin bilduta eta lotuta. Hotzaldi handiak
espero badira, estali azpiak simaur berriz; ingurua epelduko dio horrek, irakiten duen
artean.

Lore-baratzea
Babestu hotzarekin sufri dezaketen landareak: asentsio-belarra, oreganoa eta mendaroa, garraiska... Jarri inguruan simaur berria edo beste edozein ongarri organiko
(orbela, lastoa...). Estali ongarri horiekin urteko adarrak galdu dituztenen sustraiak,
udaberrian indar handiagoz berrituko dira.
Ongarritzeko garaia da. Urteetan bizitzen diren landareen azpiko aldean, zabaldu ongarri organikoa. Baita belardietan, zuhaitzetan, zuhaixketan, igokarietan eta bestetan
ere. Zabaldu udaberrian landatu nahi diren sailetan ere.
Landatzeko garaia ere bada. Beraz, orain landatu neguan hostoa galtzen duten
zuhaitz, zuhaixka, igokari eta hesiak. Kontuz izotzarekin; izotz egunetan ez egin landaketarik. Negu guztian egin daiteke, baina, zenbat eta goizago egin, hobe.
Babestu loreontzietako landare ahulak. Baita hotzarekin sentiberak diren zuhaitzak
eta zuhaixkak ere. Behar izanez gero, jarri gainean estalki harro bat, landareak ukitzen
ez dituela. Zaindu babesgarri hori negu guztian.
Landatu negu-udaberrietan loratuko diren erraboilak: idi-bihotza, mugeta, hiazintoa,
lilipa, irisa, fresia, azpelarra...
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Elurra egiteko aukera dago. Honek urez hornituko ditu
lurpeko ur biltegiak, gero baliatuko direnak.
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otsaila
Baratzea
EREIN
Kanpoan: *baba, *ilarra, *apioa, alberjinia, *freskotarako baratxuria, *goizeko patata,
*udaberriko aza eta azalorea, *erremolatxa, *kukulua, *mihilua, *perrexila, piper berdea eta gorria, *txikoria, udako brokolia, *udaberriko uraza, *ziazerba eta *zerba.
Berotegiran: arbi zuria, azenarioa, *borraja, *errefaua, *errukula, *ziazerba, *neguko
uraza, *kukulua, *eskarola, tomatea, piper berdea eta gorria eta alberjinia.

LANDATU
Kanpoan: *marrubia, *tipulina, *tipulatxa, *tipula zuria eta gorria, *borraja, *udaberriko
aza eta *porrua.
Berotegian: *erremolatxa, *ziazerba, *zerba, *orburua, *kukulua, *tipulina, *tipula gorria, *udaberriko porrua eta *udaberriko uraza.

APARTEKO LANAK
Oraindik ez badago ongarritua, garaiz gaude. Tarteren bat landarez hustu badugu,
erruz eman ongarri organikoa hurrengoak jarri aurretik (simaurra, luarra, zizare-lurra...).
Sail libreetan, hala behar badute, karetzeko sasoia da. Karea bera edo errautsa erabil daiteke. Urteetan karetu ez den sailean, 200 gramo metro koadroko, eta, urtero
karetzen bada, 75-100 gramo metro koadroko. Ez eman batera simaurra eta karea;
utzi ilargialdi bat batetik bestera.
Udazkenean ongarri berdea erein badugu, hemendik aurrera, ebaki daiteke sail hori,
erabiltzen hasteko. Nahasi lurrarekin ebakitako landareak; edo baztertu, luarra egiteko, eta ondutakoan ongarri ederra izango da. Hori apirilera arte egin daiteke.
Arbatu ilarrak, eta sartu makilak babari, bere horretan ilaraka, edo sokaz helduta luzeka. Zaindu arbatzearena bi barazki horien sasoi osoan, ekain aldera arte.

(*) Landare hauek besteak baino errazagoak dira lantzeko. Hasiberriek emaitza hobeak lortzeko egokienak.
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Pinuaren beldar prozesionarioaren prozesioa ikusiko dugu.
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otsaila
Fruitu-baratzea
Landatu hostaila galtzen duten fruta-arbolak eta zuhaixkak. Izotz egunetan, ez landatu. Landatutakoan, ondo zanpatu lurra, zirrikiturik utzi gabe, hotza sustraietara irits ez dadin. Nola egin
jakiteko, ikus abenduko lanak.
Ongarritu. Bai ongarri organikoa eta bai karea eman daitezke orain. Biak batera ez; utzi ilargialdi bat.
Zuritu enborra eta adar nagusiak karesnez edo kisu-gesalez. Esnea, buztin hautsa eta behi kaka
nahas dakizkioke kareari.
Inausketa sasoia da, batez ere goiz mugituko diren aranondoetan, muxiketan, abrikotondoetan,
gereziondoetan eta udareondoetan. Baita fruitu-zuhaixketan ere. Arbola batetik bestera igarotzean, desinfektatu lanabesak (guraizea, zerrotea, labana...), lixibaren parte bat eta uraren bi
dituen nahasketan bustita. Moztutako adarrak txikitu egin ditzakegu, eta luartokira bota. Aurreko
urtean gaitzen bat izan badute, sutara.
Etorri da zitrikoen emana. Babestuta edukiko ditugu, txapela tankerako babes harro batekin,
baita enborra eta adar nagusiak ere oihal batekin bilduta eta lotuta. Hotzaldi handiak espero baditugu, estali azpiak simaur berriz; horrek epeldu egingo du ingurua irakiten duen artean. Laguntzeko, ikus urtarrileko lanak.
Ugalketa garaia ere bada. Orain txertatu aranondoa bezala berdin goiz mugituko diren fruta-arbolak ere. Sasoi honetan, txotxeko txertoa egiten da.
Fruitu-zuhaixken aldaxkak landatzeko garaia da; izerdia mugitzera doan garai hau baliatzen da
horretarako. Apirilaren hasiera arte egin daiteke lan hori.

Lore-baratzea
Ongarriketa organiko nagusia egiteko azken aukera, bai simaurtzeko bai aurrez simaurketa egindako tokietan karea emateko ere. Hortentsiak, txilarrak, errododendroak eta azaleak lur azidozaleak dira; beraz, ez eman karerik.
Babestu hotzarekin sufri dezaketen landareak: asentsio-belarra, oreganoa eta mendaroa, garraiska... Jarri inguruan simaur berria edo edozein ongarri organiko (orbela, lastoa...). Estali,
ongarri horiekin, urteko adarrak galdu dituztenen sustraiak; horrela, indar handiagoz berrituko
dira udaberrian.
Landatzeko garaia da. Beraz, orain landatu behar dira neguan hostoa galdu duten zuhaitzak,
zuhaixkak, igokariak eta hesiak. Kontuz izotzarekin, izotz egunetan ez egin landaketarik. Ahalik
eta azkarrena egin lan hori.
Babestu loreontzietako landare ahulak. Baita hotzarekin sentiberak diren zuhaitzak eta zuhaixkak
ere. Behar izanez gero, jarri estalki harro bat, landareak ukitzen ez dituela. Ikus azaroko lanak.
Eutsi babesgarri horri negu guztian. Toki epeletan eta itsas aldean, has daiteke babesa kentzen
giroa hobetzen hasten denean.
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otsaila

Zikoina etorriko da.
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urubia, ontza, basakatua, horma-txoria, otsoa, belatz handia,

arranoa, zapelatza, koartza eta abar ugaltzeko lanetan sartu dira.

		25
astelehena

		26

ilzahar

asteartea

		27
asteazkena

		28
ilbehera

osteguna

		1
ilgora

ostirala

		2
larunbata
		3
igandea
2019ko otsaila-martxoa

NEGUA

67

martxoa
Baratzea
EREIN
Kanpoan: *baba, *ilar motza eta lekatarakoa, alberjinia, arbi zuria, azenarioa, *borraja, *apioa, apio-arbia, *freskotarako baratxuria, Brusela aza, azalorea, romaneskoa,
*goizeko patata, *erremolatxa, *errukula, *kukulua, *kuia, *kuiatxoa, *perrexila, piper
berdea eta gorria, *mendaroa, *porrua, tomatea, *txikoria, udako brokolia, *ziazerba
eta *udaberriko uraza.
Berotegiran: alberjinia, ardi-mihia, azenarioa, *errefaua, *leka altua, *kuiatxoa, luzokerra, *udaberriko uraza, *kukulua, *eskarola, piper berdea eta gorria eta tomatea.

LANDATU
Kanpoan: *orburua, *marrubia, *apioa, *tipulina, *tipulatxa, *tipula zuria eta gorria,
*borraja, *mihilua, *zerba, *ziazerba, *udaberriko aza eta *porrua.
Berotegian: *erremolatxa, *borraja, *zerba, *orburua, tomatea, piper berdea, *kukulua, *tipulina, *tipula zuria eta gorria, *udaberriko porrua eta *udaberriko uraza.

APARTEKO LANAK
Landare usaindunak ereiteko, banatzeko eta landatzeko sasoia da: albahaka, oreganoa, mendaroa, mendak... Maiatzaren erdia aldera arte egin daiteke lan hori.
Negu partean ongarri organikoa banatu dugun sailetan errautsa edo karea emateko
azken aukera.
Sailen batean udazkenean ereindako ongarri berdea baldin badaukagu, ebaki. Eman lurrari landare horiek (utzi lurrazalean usteltzen, edo lurperatu, pixka bat landuz), edo utzi
bazterrean luartzen; bestela, nahasi pixkanaka luar pilari, gero ongarri gisa erabiltzeko.
Sailen bat garbitu eta landu nahi badugu, zopizartu; hau da, azal-azaletik moztu belarrak eta luarraren pilara eraman. Asko bada, utzi aparte usteltzen, edo erantsi pixkanaka luarretara.
Arbatu ilarrak, eta sartu makilak babari, bere horretan ilaraka, edo sokaz helduta luzeka.
Hotzagatik udazken-negu partean marrubidia txukundu ez badugu, orain txukundu.
Ikusi azaroko lanak.

(*) Landare hauek besteak baino errazagoak dira lantzeko. Hasiberriek emaitza hobeak lortzeko egokienak.
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martxoa
Fruitu-baratzea
Loraldi ikusgarriak hasiko dira. Lehenengoak, aranondoa bezala hezurra duten fruitua ematen
dutenenak: muxika, arbendolondoa...
Pikondoa ugaltzeko sasoia da: moztu metro beteko adarra, eta sartu zanga batean, mutur biak
begien bistan geratzen direlarik. Estali lurrez, eta ondo zanpatu. Udaberri-udako egun beroenetan ureztatu. Apirilaren erdia aldera arte egin dezakegu.
Hasi landatzen neguan hostaila galtzen ez duten fruta-arbolak: mizpira japoniarra, ahuakateondoa, zitrikoak, gurbitza, olibondoa, feijoa... Lurra ez bada berotu, utzi gerorako. Apirilean
ere egin daiteke lan hori.
Ongarritu. Simaur handienak emanak beharko lukete, baina, ez bada horrela, azken aukera
dugu. Lehendik simaurtuak ditugunak karetzeko sasoia ere bada.
Inausteko garai onena da hau. Zuhaitz batetik bestera igarotzean, desinfektatu lanabesak (guraizea, zerrotea, labana...), lixibaren parte bat eta uraren bi dituen nahasketan bustita. Moztutako adarrak txikitu egin ditzakegu, eta luartokira bota. Goiz mugitu direnak otsailean inausi
ditugu, eta martxoan, geroxeago mugitzen direnak inausiko ditugu; sagarrondoak, batik bat.
Baita fruitu-zuhaixkak ere. Ikus otsaileko lanak.
Txertatu sagarrondoa eta hura bezala berandu mugituko diren fruta-arbolak (udareondoa, gereziondoa, mizpira...). Zotzeko edo adarreko txertoa egiten da orain.
Landatu fruitu-zuhaixken aldaxkak: mugurdia, ahabia, arakatza...

Lore-baratzea
Landare usaindunak erein, banatu eta landatzeko sasoia da: izpilikua, ezkaia, erromeroa,
asentxio-belarra... Orain egin ereintza. Landaketa, berriz, maiatzera arte luza daiteke.
Landatu udan loratuko diren erraboilak: peonia, dalia, gladiolo, lilium, kana, begonia... Apirilean
ere egin daiteke, baina, zenbat eta lehenago landatu, hobe.
Babesean erein udako sasoiko loreak emango dituzten ziklo laburreko landareak: tajetea, ilena, kaputxina...
Hasi landatzen toki epeletan hostailari eusten dioten landareak: konifero, gorosti, erramu, ezpel...
Giroa epeldu ahala, atera landareak babesetik. Inausi eta ongarritu edo luberritu: hortentsia,
geranio, fuxia, arrosondoa, peonia, igokariak...
Belardia eta soropila sortzeko, orain ereiten da hazia. Soropila areatzeko garaia da; harrotu lur
gainean belar artean pilatu diren belar kondarrak, eta ebaki lurrazala; horrela, sustrai berriak
eman eta indarrean errotzeko aukera ematen zaio belarrari. Belardia jantzi egingo da; trinkoagoa eta beteagoa etorriko da belarra udaberrian. Ereindakoetan bezala areatutakoetan, ura
eman beharrezkoa denean. Toki hotzetan, apirilean egin beharko da lan hau.
Tokirik gozoenetan belarra mozten hasi beharko da.
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Erleeak jaten dituzten liztor asiarrak agertuko dira. Orain ukabilaren
tamainako habiak egiten dituzte. Harrapatzeko tranpak jarrri.

		11
astelehena

		12

ilberri

asteartea

		13
asteazkena

		14

ilbehera

ilgora

osteguna

		15
ostirala

		16
larunbata
		17
igandea
2019ko martxoa

NEGUA
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martxoa

Egunak berotu ahala, erleak

eultzetik ateratzen hasiko dira.

		18

ilbehera

astelehena

		19

asteartea

		20

asteazkena

ilberri

ria
Udaber
n
22:59ea
da!
hasten

ilargi 02:43
betea

		21

ilzahar

osteguna

		22

ostirala

		23
larunbata
		24
igandea
72

Egon adi! Laster egin dezakete Zientzia, Teknologia eta Ekintzailetza
programan 2019-2020ko ikasturtean parte hartzeko deialdia.
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Udaberriko ekinozioan landare babesleak jasoko dira:

erramua, basaerratza edo ezpelkoa, olibondoa, palmondoa...

		25
astelehena

		26
ilzahar

asteartea

		27

ilgora

ilbehera

asteazkena

		28
osteguna

		29
ostirala

		30
		31
Ordu aldaketa! 02:00etan 03:00 izango
dira
igandea
Egon adi! Laster egin dezakete Zientzia, Teknologia eta Ekintzailetza
programan 2019-2020ko ikasturtean parte hartzeko deialdia.
larunbata

2019ko martxoa

UDABERRIA

73

Udaberriko baratzearen
planifikazioa
Egin baratzearen plano bat eta
apuntatu taulena bakoitzean zer
erein, landatu edo jarriko duzuen.
Eskuinean duzuen listan ikus
dezakezue kontuan zer izan.
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Landare-aldaera
Erein edo landatu
Kantitatea
Noiz landatu
Non lortu
	Ureztaketa mota
	Uzta noizko espero de

n
Aurreikusi daitezkeen
tratamenduak eta lanak
(kimatzea, ongarritzea
…)

Beharrezko materialak
Lanen arduradunak
Eta ez ahaztu…
Landare laguntzaileak
Luartokia
Intsektarioak
Hazitegiak

Udaberriko baratzearen planifikazioa
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apirila
Baratzea
EREIN
Kanpoan: *porrua, *aza, *aza gorria, Brusela aza, azalorea, romaneskoa, brokolia,
arbi zuria, *errefaua, *apioa, apio-arbia, *errukula, ardi-mihia, *uraza, *kukulua, *zerba,
*borraja, azenarioa, *kuia, *kuiatxoa, luzokerra, *patata, tomatea, alberjinia, piper berde eta gorria, *martorria, *oreganoa, *mendaroa, *erremolatxa, *perrexila, *albahaka,
*mihilua, *eskarola, *leka *txikoria eta *ziazerba.
Berotegiran: azenarioa, *apioa, *babarrun motza, *leka motza eta altua, luzokerra,
tomatea, alberjinia, piper gorri eta berdea, meloia eta angurria.

LANDATU
Kanpoan: *orburua, *marrubia, *apioa, tipulina, tipulatxa, tipula zuria eta gorria, borraja, mihilua, zainzuria, zerba, ziazerba, uraza, kukulua, erremolatxa, udaberriko aza
eta porrua.
Berotegian: porrua, tipula gorria, uraza, erremolatxa, borraja, kuiatxoa, luzokerra, tomatea, alberjinia eta piperrak.

APARTEKO LANAK
Sukalderako belarrak eta landare usaindunak erein, banatu eta landatzeko sasoia
da: albahaka, oreganoa, mendaroa, mendak... Datorren hilaren erdia baino lehenago
egin lan hori.
Dagoeneko berandu samar da, baina oraindik sailen batean udazkenean ereindako
ongarri berdea baldin badugu, ebaki ahal den azkarrena. Eman lurrari landare horiek
(utzi lurrazalean usteltzen, edo lurperatu, pixka bat landuz) edo utzi bazterrean luartzen; bestela, nahasi luar pilari, pixkanaka, gero ongarri gisa erabiltzeko.
Landu gabeko lur zatiren bat garbitu eta landu nahi badugu, saratu edo azalaitzurtu; hau da, azal-azaletik moztu belarrak, eta eraman luarraren pilara. Asko bada, utzi
aparte usteltzen, edo pixkanaka erantsi luarretara.
Arbatu ilarrak, eta sartu makilak babari, bere horretan ilaraka, edo sokaz helduta luzeka.

(*) Landare hauek besteak baino errazagoak dira lantzeko. Hasiberriek emaitza hobeak lortzeko egokienak.
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Apoak eta igelak kantuan hasiko dira, ilunabarrean batez ere.

		1
astelehena

		2
asteartea

ilgora

		3
asteazkena

		4
ilzahar

osteguna

		5
ostirala

ilberri

10:52 ilargi
berria

		6
larunbata
Egon adi! Martxan izango da Zientzia, Teknologia eta Ekintzailetza
programan 2019-2020ko ikasturtean parte hartzeko deialdia.		7
igandea
2019ko apirila

UDABERRIA

77

apirila
Fruitu-baratzea
Sagarrondoa loratuko da. Sagastietan, apirileko lorea jotzen da onena. Honela esaten da: martxoko lorea, ez balitz hobea; apirileko lorea, urrea; maiatzekoa, ezer ez baino hobea.
Pikondoak ere adar muturretako begiak irekiko ditu, eta hostotxoak erakutsiko. Goizeko pikua ematen
duten arbolak baldin badira, hostoekin batera piku txikiak ikusiko dira. Berandukoei hostoak bakarrik
ikusiko zaizkio.
Pikondoa ugaltzeko sasoiaren amaiera da; hilaren erdialdera arte egiteko lana. Gustuko pikondoa topatu eta nola egin jakiteko, jo martxoko lanetara.
Aranondoa hostoz jantziko da, eta adarren muturretan, kimu berri gazteak luzatuko dira.
Hostaila galtzen ez duten arbolak landatu: zitrikoak, mizpira japoniarra, olibondoa, gurbitza, feijoa, ahuakateondoa... Maiatzean ere egin daiteke, baina, zenbat eta lehenago egin, hobe.
Fruitu-zuhaixken aldaxkak landatzeko azken aukera: mugurdia, ahabia, arakatza... Ahalik eta azkarrena egin.

Lore-baratzea
Landare usaindunak erein, banatu eta landatzeko sasoia da: izpilikua, erromeroa, ezkaia, menda...
Erein, hilaren hasieran erein; landatzeko, berriz, maiatzera arte egin daiteke.
Landatu intsektu eta animalia laguntzaileak eta polinizatzaileak erakartzen lagunduko diguten bestelako landareak ere: ilena edo baltsamu-belarra, kaputxina, asentsio-belarra, bortusaia, tajetea...
Maiatzean ere landatu ahalko da.
Hostailari eusten dioten landareak landatu: konifero, gorosti, erramu, txilar...
Loratu ondoren inausi udaberriarekin loratzen direnak: forsithia, kerria, judasen arbola, amañililia,
irasagarrondo japoniarra, sasi azaharra... Bateren bat ugaritu nahi bada, aldaxka gisa landatu
moztutako adarrak.
Landatu udan loratuko diren erraboilak: dalia, gladiolo, lilium, kana, begonia...
Landatu uda partean denboraldiko loreak emango dituztenak (polinizatzaileek eskertuko dute):
petunia, surfinia, lobelia, ageratuma...
Belardia eta soropila sortzeko, orain ereiten da hazia. Soropila areatzeko garaia da; harrotu lur
gainean belar artean pilatu diren belar kondarrak, eta ebaki lurrazala; horrela, sustrai berriak eman
eta indarrean errotzeko aukera ematen zaio belarrari. Belardia jantzi egingo da; trinkoagoa eta
beteagoa etorriko da belarra udaberrian. Ereinda sailetan bezala berdin areatutakoetan, eman ura
beharrezkoa denean. Ikus martxoko lanak.
Soropila mozteko garaia. Erein berria den belardia ebakitzeko, ondo zorroztu makinaren xafla;
bestela, moztu adina atera egingo du.
Landare usaindunak ereiteko, banatzeko eta landatzeko sasoia da: albahaka, oreganoa,
mendaroa, mendak...
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Kukua bueltan etorriko da eta bere kantu ezaguna entzungo da.

		8
astelehena

		9
ilberri

asteartea

		10
asteazkena

		11

ilbehera

ilgora

osteguna

		12
ostirala

		13
larunbata
Egon adi! Martxan izango da Zientzia, Teknologia eta Ekintzailetza
programan 2019-2020ko ikasturtean parte hartzeko deialdia.		14
igandea
2019ko apirila

UDABERRIA
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apirila

Amona mantangorriak

ikusiko dira, landareetan gora.

		15

astelehena

Hazitegia edo
landare bereziak
oporretan ureztatzeko sistema

		17

asteazkena

		18

osteguna

		19

ostirala

1. Hazitegiaren gainean, jarri plastikozko ur botila bat
edo ontzi bat, eta azpiko aldean zulo txiki batzuk
egin. Jarraian, zulo horiek itxiko dituzten sokak
jarri, barruan soka zati bat geratuko da eta beste
soka zatia kanpora atera. Botila urez beteta, ura
tantaka aterako da sokatik pixkanaka-pixkanaka.
2. Ontzi ireki bat jarri hazitegia baino goraxeago, eta,
ontziaren aho irekitik, sokak edo hari lodiak jarri:
mutur bat, uretan beheraino sartuta, eta bestea,
hazitegiko lurraren gainean. Horiek ere pixkanaka

ekarriko dute ura lurrera.
Bi sistema horietako edozein probatu alde aurretik,
eta ikusi ea gutxi, ondo edo gehiegi ureztatzen duten.
Tamaina hartzea da garrantzitsua. Zuloak eta ontzia
non jarri ere garrantzia izango du.
Lan horrekin gai asko jorra daitezke: kapilaritatea, ontziaren eta hazitegiaren altueren tartearen garrantzia,
zuloen tamaina, soken edo harien egitura, zenbat ur
zenbat denboran, eta abar.

		20
larunbata
		21
igandea
80

ilbehera

kera:

Egon adi! Martxan izango da Zientzia, Teknologia eta Ekintzailetza
programan 2019-2020ko ikasturtean parte hartzeko deialdia.
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ilberri

asteartea

Hazitegia baldin badugu, jaioko diren edo jaio berriak
diren landaretxoek aparteko zaintza eskatuko dute.
Horixe bera gertatuko da baratzea mahaietan edo
ontzietan baldin badaukagu. Garrantzitsuena izango
da bermatzea datozen hamabost opor egun horietan
tokia epel egongo dela eta hazitegiko lurrari ez zaiola urik faltako. Ohikoa baino ureztaketa oparoago bat
eman eskolako azken egunean, eta, nahi izatera, jarri
sistemaren bat, ura pixkanaka askatuko duena. Ureztatze sistema hori antolatzea erraza da. Hona bi au-

ilargi 13:12
betea
ilzahar

		16

Perretxikoak hasiko dira:

karraspinak, udaberriko zizak...

		22
astelehena

		23
ilbehera

asteartea

		24

ilgora

asteazkena

		25

ilzahar

osteguna

		26
ostirala

		27
larunbata
		28
Jaieguna Araban
igandea

Egon adi! Martxan izango da Zientzia, Teknologia eta Ekintzailetza
programan 2019-2020ko ikasturtean parte hartzeko deialdia.

2019ko apirila

UDABERRIA
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maiatza
Baratzea
EREIN
Kanpoan: *aza, *aza gorria, Brusela aza, azalorea, romaneskoa, brokolia, arbi zuria, artoa,
babarruna, *errefaua, *errukula, *uraza, *kukulua, ardi-mihia, *zerba, *erremolatxa, azenarioa, *apioa, apio-arbia, *mihilua, *leka motza eta altua, *kuia, *kuiatxoa, *martorria, *mendaroa, *porrua, *txikoria, luzokerra, *patata, *borraja, *eskarola, meloia eta angurria.
Berotegiran: *zerba, *erremolatxa, azenarioa, *apioa, *leka motza eta altua, luzokerra, *albahaka.

LANDATU
Kanpoan: *tipula gorria, *tipulatxa, *aza, *aza gorria, Brusela aza, azalorea, romaneskoa,
brokolia, *uraza, *kukulua, *orburua, kardua, *zerba, *borraja, *ziazerba, *kuia, *kuiatxoa, luzokerra, tomatea, alberjinia, piperrak, *albahaka, meloia eta angurria.
Berotegian: *apioa, luzokerra, tomatea, alberjinia eta piperrak.

APARTEKO LANAK
Landare usaindunak landatzeko sasoia da: albahaka, oreganoa, mendaroa, mendak... Ereiteko berandu da.
Zaindu arbatzea eta makila edo sarea jartzea eskatzen duten landareak; energia asko galtzen dute berriz zuzentzen erori edo makurtu badira. Adibidez ilarra, baba, leka luzea...
Uda partean baratzea nork zaindu baldin badaukagu, oraintxe da fruitua emango duten barazkiak jartzeko sasoia: tomatea, piperra, alberjinia, kuia, kuiatxoa... Tomatea aurrez jarria badugu, hasi kimatzen. Tartean, jarri urazak edo eskarolak; tomatea datorren bitartean, ederki
haziko dira horiek. Piper landareen artean ere gauza bera egin daiteke.
Zaindu baba landarea. Ohikoa da goiko puntta berrian zorri beltzak azaltzea. Loreak amaitzen direnetik gora, moztu punta, bi-hiru hosto utziz, eta hantxe bertan erre, inora mugitu gabe.
Ilarra eta baba edo lekak ematen dituzten beste landareen uztak amaitzen direnean, ez atera landarea lurretik tiratuz; ipurditik moztu, eta haren sustrai aberatsak bertan geratuko dira.
Zarba bera ere oso ona da; txikitu, eta eman luar pilari.
Goizeko patata erein bagenuen, laster loratuko da. Loratzen denean, has daiteke lurpeko
patata txikiak ateratzen. Jango den kopurua atera. Sekulako dasta gozoa dute, eta, azala
mehea dutenez, azal eta guzti jan daitezke. Eta hala jan daitezke uztailera arte, landarea
ihartu eta uzta osoa egiten den arte, alegia.
(*) Landare hauek besteak baino errazagoak dira lantzeko. Hasiberriek emaitza hobeak lortzeko egokienak.
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Sagarrondoak loratuko dira, eguraldiaren eta aldaeraren
arabera batzuk lehenxeago, beste batzuk beranduxeago.

		29
astelehena

		30
asteartea

		1
ilgora

asteazkena

		2
osteguna

		3
ilzahar

ostirala

ilberri

00:47 ilargi
berria

		4
larunbata
		5
igandea
2019ko apirila-maiatza

UDABERRIA

83

maiatza
Fruitu-baratzea
Sagarrondoetan gerta daiteke beranduko loraldiren bat izatea.
Sagarrondoetan, maiatzaren amaiera aldera izan ohi da harjoaren lehen erasoa. Haren zikloa
ezagutu nahiz izanez gero edo tratatu egin nahi bada, jarri tranpak. Hormona bat izaten dute, eta
tximeletaren arrak etorri eta bertan itsatsita gelditzen dira. Hasi tratamendua ikusten hasi orduko;
bi produktu natural erabiltzen dira: karpoborusina da onena, eta, bestela, Bacillus thuringiensis.
Hamar eguneko tartearekin, egin 3-4 tratamendu. Ziur aski, hilabete honetan hasi eta ekainean
jarraitu beharko da.
Sagarrondoak fruitu asko hartu badu, bakandu. Horrek bizitzen lagunduko dio, baita hurrengo urtean berriro fruitua emateko joera izaten ere. Lan hori hilaren amaieran egiten da; beranduenera,
ekainaren hasieran.
Sagarrondoan eta aranondoan, kendu txertoaren azpiko aldean —mentu-oinean, alegia— ateratzen diren altsumak edo kimuak. Kendu, hala berean, sustraietatik zuzenean zurkaitzen bat aterako balitz ere. Hori urte guztian egiteko lana da.
Sasoia da orain hostaila galtzen ez duten arbolak landatzeko: zitrikoak, mizpira japoniarra, gurbitza, olibondoa, ahuakateondoa eta abar. Ahalik eta azkarrena landatu.

Lore-baratzea
Landare usaindunak erein, banatu eta landatzeko sasoia da: izpilikua, erromeroa, ezkaia, menda...
Azkar ibili, berandu da.
Landatu intsektu eta animalia laguntzaileak eta polinizatzaileak erakartzen lagunduko diguten bestelako landareak ere: ilena edo baltsamu-belarra, kaputxina, asentsio-belarra, bortusaia, tajetea...
Inausi udaberriarekin loratu direnak: forsithia, kerria, judasen arbola, amañililia, irasagarrondo japoniarra, sasi azaharra... Baten bat ugaritu nahi bada, aldaxka gisa landatu moztutako adarrak.
Landatu udan loratuko diren erraboilak: dalia, gladiolo, lilium, kana, begonia... Hilaren hasieran
egin lan hori.
Landatu uda partean denboraldiko loreak emango dituztenak (polinizatzaileek eskertuko dute):
petunia, surfinia, lobelia, ageratuma...
Hostoa galtzen duten landare-hesien lehen inausketa egin behar da. Egin lehen kimaketa hesi berriei, behetik zabaldu daitezen, koniferoei izan ezik.
Palmondoak landatzeko urte sasoirik onena da hau.
Ekilorea ereiteko garai aproposa da orain; ez utzi geroagorako.
Soropila mozteko garaia da. Ondo zorroztu erein berria den belardia ebakitzeko makinaren xafla;
bestela, atera egingo du moztu adina. Ura behar badu ere, eman. Ongarri xehea ere eman daiteke.
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Euskal Herri atlantiarrean uzta nagusiak

ereingo dira:artoa, babarruna eta kuia.

		6
astelehena

		7
ilgora

asteartea

		8

ilbehera

asteazkena

		9

ilberri

osteguna

		10
ostirala

		11
larunbata
		12
igandea

Egon adi! Laster egin dezakete Gasteizko eskoletarako
eskola-baratzeen diru laguntza deialdia (aurreko urteetan garai
honetan ireki dute epea). Kontsultatu CEAren webgunean.

2019ko maiatza

UDABERRIA

85

maiatza
Oharrak, udako oporrak hartu aurretik
da. BaUdako oporrak laster helduko dira, eta erabakiak hartzen hasi beharko
al da
izango
inor
,
partean
ratzearen martxa baldintzatuko duena zera da: uda
baratzeko lanez arduratuko dena?
helduko dira.
Fruta-arboletan aranondoaren fruituak seguruenera uztail aldera
bolekin
fruta-ar
zeko
gainont
izango,
Inork biltzen ez baditu ere, ez da arazorik
bezala.
baldin badiLorategian ere gorabehera handirik ez; udaberrian landatu berriak
gero,
izanez
Behar
dira.
beharko
egin
ureztatu
agian
ra aldaxkak edo landareak
.
ikustera
k
sistema
jo 80. orrialdera ureztatzeko
aurre egiBaratzean, beroa eta lehortea izango dira arazo nagusiak, eta horri
en zikloari
tea izango da garrantzitsuena. Udako baratzezaina badugu, barazki
eutsi, eta berak jarraituko du zaintzen eta uztak biltzen.
egin beharko
Aldiz, baratzezainik ez bada izango, baratzearen erradiografia bat
barazkien
diren
n
da oporretara joan aurretik. Atera argazkiak, eta egin gelditze
egin gauoan,
kontaketa bat eta idatzi nola dauden. Irailean, bueltan etorritak
haziak,
dituzten
za bera. Ikusi zeintzuk garatu edo loratu diren, zeintzuk eman
Gero,
bezala.
balitz
zeintzuk ihartu diren eta zeintzuk dauden ezer gertatu ez
.
hasteko
en
bildu fruituak eta haziak, eta jaso, hurrengo uzta antolatz
landare
Hona hemen udan ederki iraun eta irailean ondo topatzeko moduko
, berriz,
Hemen
piperra.
eta
zerba
batzuk: kuiak, babarruna, azenarioa, porrua,
erruria,
baratxu
a,
ziazerb
uraza,
garatu eta loratzen uzteko moduko landareak:
kula eta eskarola.

baditugu
Bestalde, eskola-baratzeko sailak hutsik edo landarerik gabe utziko
beluarra,
oz:
organik
materia
a
estaltze
lurra
da
uda partean, hoberena izango
erein
,
Aukeran
a…).
inaurkin
orbela,
garoa,
larra, lastoa, papera, belar ondua,
ko dute, eta
dezakegu belarren bat ere (hirusta, txirta…). Horiek lurra babestu
botako ditupilara
luar
eta
moztu,
horiek
belar
,
bizirik zaindu. Irailean, bueltan
n.
gu, edo lurrean bertan utzi usteltze
ta baratzean
Horretaz gain, utzi garbi-garbi eginda eta txukun-txukun apailatu
bestelako baerabiltzen ditugun lanabesak. Baita baratzean erabiltzen ditugun
abar.
liabideak ere: materialak, makilak, plastikoak, arbak, ongarriak eta
bideak. Opor
Eta azkenik, utzi garbi-garbi baratzeko bideak eta uraren drainatze
etorriz
handiak
egunetan edozer gauza gerta daiteke, eta, ekaitzen bat edo euri
bideak.
ur
gero, ahal den neurrian, ura ez pilatzeko moduan utzi behar dira
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Gaueko harraparien kumeak habitik eroriko dira. Hegan ikasi arte

lurrean ibiliko dira; gurasoek elikatu eta zainduko dituzte.

		13
astelehena

		14
asteartea

ilbehera

		15
asteazkena

		16
osteguna

		17
ilberri

ostirala

ilzahar

23:11 ilargi
betea

		18
larunbata
		19
igandea
2019ko maiatza
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maiatza

Intsektuen hilabetea izango da,
denetik ugari ikusiko dugu.

		20

astelehena

		21

ilbehera

asteartea

		22

ilgora

asteazkena

		23

osteguna

		24

ilzahar

ostirala

		25
larunbata
		26
igandea
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Ureztaketa egin behar izanez gero,

goizeko orduak baliatu, bero handienen aurretik.

		27
astelehena

		28
asteartea

		29
ilgora

asteazkena

		30
osteguna

		31
ilzahar

ostirala

		1
larunbata
		2
igandea
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ekaina
Baratzea
EREIN
Kanpoan: *aza, *aza gorria, Brusela aza, azalorea, romaneskoa, brokolia, arbi zuria,
artoa, babarruna, *errefaua, *errukula, *uraza, *kukulua, *eskarola, *txikoria, *zerba,
*erremolatxa, azenarioa, *ilarra, *borraja, *mihilua, *apioa, apio-arbia, ardi-mihia, *leka
motza eta altua, *martorria eta *perrexila.
Berotegiran: *zerba, *erremolatxa, *mihilua, *apioa, apio-arbia, *leka altua, luzokerra.

LANDATU
Kanpoan: *aza, *aza gorria, Brusela aza, azalorea, romaneskoa, brokolia, *uraza,
*kukulua, *zerba, *erremolatxa, *borraja, *apioa, apio-arbia, *kuia, *kuiatxoa, luzokerra, *tipulatxa, tomatea, alberjinia, piperrak, *porrua eta *albahaka.
Berotegian: *zerba, *erremolatxa, *apioa, luzokerra, tomatea, alberjinia eta piperrak.

APARTEKO LANAK
Zaindu arbatzea eta makila edo sarea jartzea eskatzen duten landareak; energia
asko galtzen dute berriz zuzentzen erori edo makurtu badira. Adibidez, babarruna,
leka luzea, tomatea, piperra...
Tomatea dagoeneko jarria badugu, hasi kimatzen. Tartean jarri urazak edo eskarolak,
tomatea datorren bitartean ederki haziko dira horiek. Piper landareen artean ere gauza
bera egin daiteke.
Zaindu baba landarea. Ohikoa da goiko puntta berrian zorri beltzak azaltzea. Loreak
amaitzen direnetik gora, moztu punta, bi-hiru hosto utziz, eta hantxe bertan erre, inora
mugitu gabe.
Ilarren eta baben uztak amaitutakoan, landarea kentzeko orduan, moztu eta sustraiak
bertan utzi behar dira, lurra ongarritzen baitute. Zuztarra, berriz, txikitu, eta eman luar
pilari; ongarri ederra egingo du.
Goizeko patata erein bagenuen, laster loratuko da. Behar adina atera, bestea hazten
utzi lurrean bertan. Oso gozoak dira, eta azala mehea dutenez, azal eta guzti jan daitezke. Hala jan daitezke uztaileko uzta nagusira arte.
(*) Landare hauek besteak baino errazagoak dira lantzeko. Hasiberriek emaitza hobeak lortzeko egokienak.
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Urteko egunik luzeenak dira, eguzkia goi-goian ibiliko da

ilzahar

eta landareek urte guztiko itzal motzenak egingo dituzte.

		3
astelehena

ilberri

12:02 ilargi
berria

		4

ilbehera

ilgora

asteartea

		5
asteazkena

		6
osteguna

		7
ostirala

		8
larunbata
		9
igandea

Ebaluatu ikasturte honetako eskola-baratzearen jarduna. Idatziz jaso
datorren urterako oharrak, udan gauza asko ahazten dira eta!
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ekaina
Fruitu-baratzea
Sagarrondoa, aranondoa eta pikondoa gazteak badira hazten ariko dira. Puja berriak
oraintxe izango dira indarrean luzatzen. Aurten landatuak badira, eman ura egun bero
eta sasoi lehorretan.
Sagarrondoak fruitu asko hartu badu, bakandu. Lan hori maiatzaren amaieran edo,
beranduenez, hil honen hasieran egiten da.
Sagarrondoan, gainean egon beharko da harjoa noiz agertu. Miatu tranpak, eta, tximeletak azaltzen badira, tratamendua egin beharko da. Ikusi maiatzeko lanak.
Kendu enborrean agertzen diren altsumak; batez ere, txertoaren azpiko aldekoak. Baita sustraietan sortzen diren aldakaitzak ere.
Fruta-arbolak indarrik gabe edo pattal ikusten baditugu, ongarri osagarria emateko garaia da orain. Erabili ongarri organikoa, simaurra, luarra edo antzekoren bat. Uztailera
sartuz gero, ez da komeni.

Lore-baratzea
Aukera ona dago orain polinizatzaileak erakartzeko eta laguntzaile gisa ditugun landareei ongarriketa osagarri bat egiteko. Neguan gutxi eman diegulako edo indarrik gabe
daudelako, orain eman ongarri organikoa: simaurra, luarra, zizare-lurra...
Udaberriarekin loratzen direnak inausi loratu ondoren. Moztutako adarrak aldatu aldaxka gisa.
Landatu udan loratuko diren erraboilak: dalia, gladiolo, lilium, kana, begonia... Landatu, hala berean, udako sasoiko loreak emango dituztenak.
Moztu eta ongarritu belardia eta soropila. Belardia eta soropila sortzeko edo saretutakoa osatzeko, orain ereiten da hazia. Bero handiak hasiak badira, ez erein. Udazkenean ere etorriko dira egun aproposak.
Udaberrian loratutako erraboilei hostaila ihartu bazaie (lilipa edo nartzisoari, hiazintoari, idi-bihotzari, azpelarrari...), atera lurretik; banatu erreboilatxo berriak, eta jaso
lehortuta, edo, bestela, zuzenean landatu berriz.
Kimatu hesiak, eta ebaki udaberrian hazi diren kimu berriak nahi den neurrira.
Loraldi iraunkorra duten arrosa landareetan, kendu loreak petaloak galdu orduko. Bestela, fruitu pinporta hazten hasiko dira, eta lore gutxiago emango dute.
Luar pila jiratu. Toki bero eta lehorrean badago, eman bustialdi on bat tarteka-marteka.
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Kilkerren kantua nabarmena izango da, bero handiagoarekin kantu

ozenagoa. 15 gradutik behera bada ez dute kantatuko, ezta 40tik gora ere.

		10
astelehena

Ikasturte hasieran ipini zenituzten
hel buruen ebaluazioa iristeko garaia da.
Hau egiteko 22. orrialdera jo ezazu

		11
ilberri

asteartea

		12
asteazkena

		13
ilbehera

osteguna

		14
ostirala

		15
larunbata
		16
igandea

Ebaluatu ikasturte honetako eskola-baratzearen jarduna. Idatziz jaso
datorren urterako oharrak, udan gauza asko ahazten dira eta!
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Bero handienetako egunetan

ekaitza izateko arriskua dago.

		17

astelehena

ilzahar

ilargi 10:31
betea

ilbehera

ilberri

ekaina

		18

ilgora

asteartea

		19

asteazkena

		20

osteguna

		21

ostirala

Uda
17:55ean
da!
hasten

		22
larunbata
		
23
igandea
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Udako solztizioan landare babesleak

jarriko dira atarian: lizarra, elorri zuria...
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ilgora

asteazkena
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ilzahar

osteguna

		28
ostirala

		29
larunbata
		
30
igandea
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uztaila
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Eskola-baratzearen
etorkizunerako erronkak
Zer joan da ongi eta zer gaizki ikasturte honetan? Zein norabide hartuko du eskola-baratzeak datorren ikasturtean? Ikasturte honetan egindako lanarekin jarraitzeko beharko dituzuen oharrak idazteko garaia da!

1

Eskola-baratzean honakoa ondo joan da
edo funtzionatu du
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2

Eskola-baratzean honakoa ez da
espero bezain ongi joan
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

3

Eskola-baratzearen ETORKIZUNERAKO ERRONKAK
hauek dira
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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Zer egin uztarekin?
Uzta baratzeko lan guztien une garrantzitsuena da: baratzeko lanak ematen dizkigun
mozkinak gozatzeko unea. Lanean aritu dena harrotzeko balio behar du. Baratzeko
uzta harro erakutsi behar da, eta balorean jarri. Azken batean, baratzezainaren autoestimua indartu behar du.
Baratzeko uztarekin zer egin, hoberena da baratzezain guztien artean erabakitzea.
Lantzen ari garen baratzea eskola-baratzea izanik, uztari ere erabilpen didaktiko bat
ematea izango da hoberena. Aukera ugari dago:
• Uztaren erabilpena: lehendabizi bururatzen zaiguna jakiak ikastetxeko jangelan
erabiltzea da. Tamalez, hori ez da horren erraza eta, arautegiak arautegi, gure
eskola-baratzeko uzta erabiltzeko jantokitik kanpoko aukerak arakatu beharko
ditugu. Ikasleekin sukaldaritza-eskolak antolatzea da aukeretako bat, eta, horrela,
dastaketak egin ditzakegu, edo elikagai-konparaketak (merkatu konbentzionaleko
jakiak eta gureak konparatzeko saioak).
Baratzeko uztaren erabilpen didaktikoa topatuko duzue EAThink proiektuarekin
jorratu diren hainbat ikas-unitatetan: “Txokolate gazi-goxoa”, “Janari ekologikoa
eta energia berriztagarriak”, “Elikagaien kontserbazioa”… Ikusi guztiak
euskalfondoa.org/es/eathink webgunean.
• Uztaren kontserbazioa: uztari berehalako erabilpena eman beharrean,
landu daiteke ikasleekin batera kontserbak egitearena ere. Horrela, uztaren
aprobetxamendu osoago bat erakusten da, garai batean bezala, uztak urtea
osatzeko balio zuen garaietakoa. Kontserbak egiteko aukera asko dago.
Asko erabiltzen da lehortzearena: landareen zatiak toki lehor, ilun eta egurats
batean jarri eta lehortu ondoren, toki fresko, lehor eta ilun batean jasotzen dira.
Horrela jasotzen dira tipula, baratxuria, babarruna, artoa, kuia, sagarra, kiwia,
patata eta abar.
Kontserbatzeko beste era batzuk sukaldean
moldatzen dira:
- Irakin txiki bat eman eta izoztea.
- Maria bainua, marmeladak, konfiturak,
barazkiak potoetan eta abar.
- Gatzetan hartzitzea azaren hostoak,
txukruta egiteko.
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• Uzta banatzea: baratzean lanean aritu direnen artean ere bana daiteke uztaren
emaitza, etxean eta bere inguruan izan dezaten lan horren balioaren berri.
Aukeran, ikastetxean bertan premian diren familien artean ere bana daiteke, baita
ikastetxetik kanpo ere, harremana sortuz gure auzo, herri eta hirietan janaria
behar dutenei banatzen dieten proiektuekin (elikagai bankuak, jantokiak…).
• Hazien kontserbazioa: aurreko aukeretatik bat edo beste hautatuta ere,
komenigarria da gure eskola-baratzearen aurtengo uzta datorren urteko lanerako
baliatzea. Horretarako, garrantzitsua da ikasleekin batera haziak hautatzea eta
kontserbazioarena lantzea. Adibidez: fruitu onenak, sanoenak eta ederrenak
iruditzen zaizkigunak landarean bertan ondo heltzen utzi. Ondo heldu eta osatu
direnean, bildu eta lehortzen utzi. Gero haziak atera, horiek itzaletan lehortzen
utzi, eta ondo lehortutakoan argia sartzen ez den ontzi batean jaso toki lehor
eta hotz batean (kanpoan, hozkailuan...), inoiz ez etxe barru epelean. Hotza
igarotzeak gero ernearazi egingo ditu.

Uzta

baratzeko lan guztien
une garrantzitsuena da:
baratzeko lanak
ematen dizkigun mozkinak
gozatzeko unea

Zer egin uztarekin?
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Landare laguntzaileak
Jatekoa eman edo apaingarria izateaz gain, beste lan batzuk ere egin ditzakete landareek. Landare laguntzaileak esaten zaie, eta lan ugari egiten dute:
•
•
•
•
•

Polinizatzaileak erakarri.
Beste intsektu eta animaliak erakarri.
Gaitzak eta izurriteak uxatu.
Aldameneko landareak indartu.
Baratzea eta lorategia usainez eta kolorez jantzi.

Bi multzotan banatzen dira horrelako landareak: bere bizitza sasoi batean betetzen
dutenak eta urte asko bizitzen direnak.
1.	Urte asko bizitzen direnak edo landare iraunkorrak. Berez berritzen dira,
hazitik edo sustraietik, eta baratzearen inguruan jartzen dira. Usain-belarrei
dagokienez, haize nagusiak jotzen duen aldetik jarri behar dira, haien eragina
baratze osora heda dadin.
Polinizatzaileak erakartzeko, hauek dira apropos-aproposak: izpilikua, borraia,
katu-menta, salbia sendakaria, ezkaia, mihilua, urrebotoia, malba zuria, anemona,
neguko ezkila lorea, geranio basatiak, dalia, ahuntz-praka, garraiska, bitxiloreak
(Bellis, Leucanthemum...), ilena-kalendula, erromeroa…
• Izpilikuak intsektu polinizatzaileak erakarriko ditu, fruitua eman behar
duten landareei lagunduz. Era berean, landareen arerio asko jaten
dituzten krisopak ere baratzeratzen ditu, eta, txindurriak uxatuz, zorria
atzeratzen dut.
• Menda landatu, bare eta barraskiloek jan ditzaketen landareen artean
(uraza, zerba...). Uxatu egingo ditu. Txindurriak ere uxatzen ditu, eta,
hala, horiekin sinbiosian diren zorriak ere atzeratuko ditu.
• Mendafinak neurrira ekartzen ditu zorriak.
• Erromeroak eulia eta azaren tximeleta eta azenarioaren eulia
urrutiratuko ditu.
• Asentsio-belarrak azaren tximeleta uxatzen du.
• Txortaloak (poleo menda, Mentha pulegium) txindurriak uxatzen ditu.
• Salbiak euli zuria aldentzen du, baita txindurria ere, eta harekin batera
zorria. Euli arrunta eta azenario eta azen euliak ere uxatzen ditu.
• Baltsamo-belarrak zorriak, harrak eta zimitzak uxatzen ditu. Baita
nematodoak eta euli zuriak ere mendafinarekin nahastuta jarriz gero.
• Isipu-belarrak txindurriak, zorriak eta barraskiloak uxatuko ditu.
• Bortusaia ez dute nahi zorriek aldamenean, eta sugeak uxatzen ditu.
• Mota-belarrak txindurriak uxatuko ditu, eta, txindurriek zorriei mesede
egiten dietenez, komeniko da horien aurka egin nahi dugun tokietan
jartzea.
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2. Bizitza hilabete gutxiren buruan betetzen duten landareak jar daitezke
barazkien artean, haiekin batera landatu eta kenduz. Lana bertatik bertara egingo
dute, eraginkorrago.
Polinizatzaileak erakartzeko, bereziki onak dira: martorria, mendaroa, oreganoa,
zinia, ekinazea, alisuma, ekilorea, cleomea, heliotropoa, mitxoleta…
• Albahakak sitsak, akaroak eta euliak uxatzen ditu.
• Albahakak eta tajeteak tomate, patata nahiz perrexil artean jarrita,
sustraiei eraso egingo lieketen nematodoak uxatuko dituzte.
• Errefau minak (Armoracia rusticana) patata-zomorroa urrutiratuko
duenez, jarri solanazeoen ondoan: alberjinia, tomatea, patata...

Landare laguntzaileak
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Nola sakondu
eskola-baratzearen lanketan?
Asko dira eskola-baratzeak lantzen dituzten proiektuak. Jarraian ikasleekin elikadura
burujabetza landu eta zuen eskola-baratzearen erabilpen didaktikoan sakontzen lagunduko zaituzten hainbat errekurtso aurkezten dizkizuegu:

EAThink proiektuaren
ikas-unitateak
EAThink proiektuan parte hartzen duten
irakasleek hainbat urtean landu dituzte
elikadura ereduaren gaineko gogoetak
txertatzeko balio duten ideiak Hezkuntza Curriculumaren barnean lantzen diren gai eta gaitasunen artean. Emaitza,
denontzat erabilgarri dagoen ikas-unitate sorta luze bat, Euskadi zein Europa
mailan garatzen dena.
Ikas-unitate horien bitartez, ikasleen jokaerak eta gaitasunak aldatzen lagundu nahi
da, garapen global iraunkorraren bidean. Horretarako, ikas-unitate hauek ikasgaien
arteko elkarlana bultzatzen dute, eta ikasketa metodologia parte-hartzaileak erabiltzeko aukera ematen dute. Hala berean, ikasleen balio etiko eta arduratsuak garatzeko
modua ematen dute, eta orobat lantzen dituzte pentsamendu kritikoa, jarrera ekintzailea, aniztasunarekiko errespetua eta gizarte-justiziarekiko konpromisoa.
Hemen topatuko dituzu ikas-unitate guztiak: euskalfondoa.org/eu/ikas-unitateak/34/

EAThink III.liburuxka:
eskola-baratzea
Bizi Baratzea proiektuarekin bideratutako lankidetzari esker
argitaratua da liburuxka hau. Bertan, Jakoba Errekondok
hainbat aholku, gidalerro eta proposamen egiten dizkizue eskola-baratzeak landu nahi dituzuen ikastetxeei, betiere ikasturteko egutegiari loturik. Trikimailuz jositako proposamen
aparta!
Deskargatu hemen:
euskalfondoa.org/eu/ikas-unitateak/34/
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Eskola-baratzea (LH-DBH) – CEIDA
Ingurugiro Hezkuntzako oinarrizko edukiak lantzea da liburu honen helburua,
abiapuntu bezala hartuz eskola–baratzea, hezkuntza–baliabide interesgarria eta
bizigarria. Planteatzen diren 23 fitxetan, gai nagusia eta proposamen bakoitzak
betetzen laguntzen duten helburuak aurkituko ditugu, eta, orobat, helburu horiek bete nahi badira, ikasle bakoitzak nolako jarduerak eta prozedurak garatu
beharko dituen.
CEIDA Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegia.
1998. Eskola-baratzea, LH – DBH. Hemen ikusgai:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/libro/huerto_escolar/
eu_10677/adjuntos/huerto_escolar.pdf

IHITZA aldizkaria - INGURUGELA: eskola-baratzea
2012ko Ihitza aldizkariaren ale honetan, eskola-baratzea landu duten hainbat
esperientzia ezagutuko dituzu, bai eta beste baliabide asko ere. Horrez gain, baratzeari loturiko hainbat ekintza didaktiko jorratzeko modua izango duzu.
CEIDA Ingurugela. 2012, negua. Eskola-baratzea. ‘Ihitza’ aldizkaria (40). Hemen
ikusgai:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-4155/eu/contenidos/boletin_revista/ihitza40/eu_ihitza/index.html

Eskolan baratzea lantzeko gida. HAZI
Ikus-entzunezko gida honetan lurzoru soil batetik baratze ekologiko bat sortzeko eman beharreko urratsak aurkezten dituzte.
Langile, ikasle, haur eta guraso boluntarioek parte hartuz, baratzea eginez, oinarrizko hezkuntzako zortzi gaitasunak modu
atsegin eta jostagarrian lantzea du helburu. Hainbat bideo eta
ikasleekin lantzeko fitxa daude ikusgai.
Hazi Fundazioa. Eskolan baratzea lantzeko gida [DVD].
Hemen ikusgai:
http://www.hazi.es/es/unidades-hazi-korp/79-general/4623-material-de-apoyo-dvd-y-fichas.html

Eskola-baratzea sortu eta kudeatu. FAO
2006an argitaratutako liburu honek eskola-baratze bat nola gauzatu azaltzen
digu, hamabi ataletan. Euskal lurraldera egokituta ez badago ere, erabilgarri
izan ahal zaizkigun hamaika ideia ematen ditu, mundu osoan erabiltzekoak.
FAO. Crear y manejar un huerto escolar. Nazio Batuen Erakundeko Nekazaritza eta Elikadura Saila, 2006.
Hemen ikusgai: http://www.fao.org/3/a-a0218s.pdf

Nola sakondu eskola-baratzearen lanketan?
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Gida hau Frantzian egindako CyclusOffset
(100 eta 350 gr/m2) paper birziklatuz egin da.
Lehen tintako papera beharrean hau erabilita
352 kg zabor, 84 kg CO2, garraioan 845 km,
8.275 litro ur, 1.099 kWh energia eta 573 kilo
egur aurreztu da. Neurketa Bilan Carbone
metodologiaren arabera egin da.

FSC® Recycled
(Nº FSC-C021878)

Europear etiketa ekologikoa
(Nº FR/011/003)

Klororik erabili gabe egina

Metal astunik gabe

Espero dugu zuen lagungarri izatea eskola-baratzearen
lanketan.

Ikasleentzat praktikoa eta oso erakargarria da baita. Jarritako
esfortzuak hazten ikusi eta garapen jasangarri baterako erramintak ikasiko dituzte: elikagaien ekoizpen mota ezberdinak
(ekologikoa edota transgenikoa) eta horiek ingurumenean
duten eragina, Euskal Herriko aldaerak eta sasoiko fruitu,
lore eta barazkiak, eta abar.
Eskola-baratzak garatzeko erraminta hau ikasturteko egutegira egokituta dago. Egin beharreko lanen egutegia ezartzen
lagunduko dizue sasoi, hilabete eta ilargialdiak kontutan izanik. Bertan lan bakoitza noiz eta nola egin jasotzeko aukera
izango duzue eta bide horretan jarraitu eta ikasteko esperientzia jasoz.
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Lan ildo horren bueltan hasi ziren elkarrekin Euskal Fondoa eta Bizi Baratzea proiektua, eta lehen liburuxka bat
argitaratu genuen, 2017an, eskola-baratzeen lanketa eta
erabilpen didaktikoari buruz. Hala, liburuxka hartan proposatzen diren erremintetako baten garapena da argitalpen hau, agenda formatua duena, eta horren xedea da
euskal ikastetxeen esku jartzea eskola-baratzeak landu
eta dokumentatzeko tresna praktiko bat.

Zergatik baratze bat eskolan? Zein ekarpen egiten ditu
eskola-baratzeak Hezkuntza Curriculumean? Jakintza-alor
anitz gauzatzeko ikasketarako tokia da baratzea. Konpetentzia guztiak jorratzeko baliabide bikaina da zuentzat: elkarlana, komunikazioa, balore jasangarriak, elkarbizitza, ekintzailetasuna eta disziplina barruko helburuetan oinarritutako
ikasketak, besteak beste.

eskola-baratzeko
agenda

Ilargiak bi ziklo nabarmen ditu: ILBERRI-ILZAHAR, betetzen
eta hustutzen ikusten duguna eta ILGORA-ILBEHERA,
zerumugan gora eta behera ikusten duguna.

ILBERRI-ILZAHAR zikloa

2018-2019

Ilargia handitzen, eta txikitzen, ikusten dugu,
ziklo ezagunena da, ikusgarriena.
forma duenean handitzen ari da eta aldiz
forma duenean txikitzen ari da.

ika s t u r tea

ILARGI BETEA

eskola-baratzeko agenda

Berebizikoa da txikitatik lantzea elikadura burujabetza eta
kontsumo arduratsua; bereziki, gazteen artean ohitura
kritikoak eta jarrera ekintzaileak bultzatzeko orduan. Bide
horretan, EAThink proiektuaren helburua da haur eta nerabeekin ikastetxean lantzea gaur egungo elikadura ereduaren interdependentzia globalak eta elikadura eredu
iraunkorrak, nola eta, batez ere, metodologia parte-hartzaileak aplikatuz eta arazoen ebazpenean oinarritutako
estrategiak erabiliz.

ILZAHAR
Ilargi betea ikusten dugun unetik hasi eta egunetik egunera ilargia
txikiagoa ikusten dugun tartea. Ilargi betetik berrirako tartea.
ILARGI BERRIA
ILBERRI
Ilargia ikusten ez den unetik hasi eta egunetik egunera ilargia
handiagoa ikusten dugun tartea. Ilargi berritik beterako tartea.

zuen ikastetxeko baratzea
landu, zaindu eta goxatzeko
gida-liburua

ILGORA-ILBEHERA zikloa
Lurraren inguruan ematen duen biran, ilargiak goruntz eta
beheruntz egiten du, hau da, bere orbitaren itxurazko altuera
ostertzarekiko aldatu egiten da.
ILGORA
Egunetik egunera ilargiaren orbita gero eta gorago
ikusten dugu, zerumugarekiko.
ILBEHERA
Egunetik egunera ilargiaren orbita gero eta beherago
ikusten dugu zerumugarekiko.

Laguntzaileak

· Asteroko ilargiaren egoera ulertzeko, solapa hau astearen parera eraman.
· Ilargiaren zikloak eta landareekin egiteko asteroko lanak ikusteko miatu:
wwww.bizibaratzea.eus Bertako berriak jaso nahi badituzu buletinean izena eman.
· Ordutegia erlojuarena da.

@EAThink_eus

· Ilargiaren datuak www.calendrier-lunaire.fr gunetik hartuak dira.

bizibaratzea.eus
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