
8. EHKOLEKTIBOA
TOPAKETAK

AURKEZPENA

2015 /  01  /  25

JAUREGIBARRIA - ZORNOTZA



EGITARAUA:

� 16:00 H Lehen deialdia

� 16:15 H EHKO IDENTIFIKATZAILEA: “KONPROMISOEN AGIRIA” eta 
“ONARPEN KOMISIOA” AURKEZPENA

� 17:15 H Gai berezia: TRANSGENIKOEN kutsadura maila 0; EHKOn jarri ahal 
dugun maila? Aurkezpena: Andoni Garcia EHNE-BIZKAIA

� 18:30 H TAILERRA: Konpromisoen agiria elkarrekin betetzeko tartea

� 18:30 H Pintxoak eta tertulia lagun giroan



KONPROMISOEN AGIRIA:

� EHKO identifikatzailea habian jartzeko sortu dugun 1. dokumentua da.

� Talde eragileak landu. Lan taldeetan ere konpromisoen agiria aurkeztuko da.

Lan taldeetan definitutako EHKO zuhaitzean oinarritzen da. � Lan taldeetan definitutako EHKO zuhaitzean oinarritzen da. 

� Baserriaren aurkezpena egiten da.

� 7 konpromiso + 14 baldintza + lan talde baten aukeraketa jasotzen ditu.



KONPROMISOEN AGIRIA:

« Sustraiak» – EHKO bizi arazteko eta indartzeko

� Parte hartzea

� Komunikatzea

� Gardentasuna

� Elkartasuna

� Koherentzia

� Baldintza sozialak



KONPROMISOEN AGIRIA:

« Enborra» – EHKO oinarrizko baldintzak betetzeko 
konpromisoa:

� Zertifikazioa ofiziala

� Mixitaterik ez� Mixitaterik ez

� Lehen gaiak

� Ganaduaren elikaduraren jatorria

� Lurrari lotutako ganaderitza extentsiboa

� Entsilatuak

� Tratamendu antiparasitarioak

� Transgenikoak



KONPROMISOEN AGIRIA:

« Enborra» – EHKO oinarrizko baldintzak betetzeko 
konpromisoa:

� Eraldaketa: lehen gaien jatorria

� Ingurugiroa: hondakinak� Ingurugiroa: hondakinak

� Salmenta: gertutasunezko salmenta bideak

� Baldintza sozialak: lan baldintzak eta langileak

� Eredu soziala: kontratazioak



KONPROMISOEN AGIRIA:

« Adarrak» – Garapen bideak:

� Autonomia

� Bertako arrazak

� Lurraldeko elkar lana� Lurraldeko elkar lana

� Salmenta zuzena

� Informazio banaketa

� Elikadura subiranotasuna

� Lan talde batean izen ematea eta parte hartzea

� Urteko helburua lortze aldera hobekuntzak egitea



ONARPEN KOMISIOA:

� Berme sistema parte hartzailea sustatzea dugu helburu.

� Talde eragileko kideez osaturik dago: guztira 5 dira, 3 laborari 
“EHKO identifikatzailea dutenak” eta 2 herritar.“EHKO identifikatzailea dutenak” eta 2 herritar.

� Aitor Aranburu, abeltzaina. Gipuzkoa

� Angel Fernandez de la Bastida, hegaztiak eta zereala. Araba

� Sonia Ingunza, baratzezaina. Bizkaia

� David Garnatxo, herritarra. Nafarroa

� …………………………………….., Iparraldea



ONARPEN KOMISIOA:

� Elkarteetako teknikari eta adituen laguntza izango du. 
(Bionekazaritza, Biolur, BLE, Lurreko, Landare eta ENEEK).

� Komisio honen izpiritua KOLABORAZIOA da. 

� Komisioak “Konpromisoen agirien” jarraipena egingo du. 

� Eskaerek 6 hilabete baino lehenago erantzun bat izango dute.

� Zalantzazko kasuetan, irizpideetara iristeko hobekuntzak 
proposatuko dira, epe bat emango zaie EHKO identifikatzailea eman 
aurretik.



2015 AURRE IKUSITAKO LANAK:

� Lan talde bilerak otsailean hasiko dira. 10 lan talde, 
gutxienez bilera 1/urtean.

� Zuhaitza oinarri, urteko hobekuntzarako helburua finkatuko dute.

� EHKO identifikatzailea NON/NOLA erabiliko duten landuko dute.

� EHKO IDENTIFIKATZAILEA erabiltzen hasi� EHKO IDENTIFIKATZAILEA erabiltzen hasi

� Oinarrizko materiala sortu

� Mezua adostu eta euskarriak aukeratu

� EHKOLEKTIBOA ezagutzera eman. Gizarteratu:
� Azokak: elkarteek antolatzen dituztenak + propioa

� Aurkezpenak egin

� Herritarrengana hurbildu: kontsumo talde - elkarteak



FINANTZIZIOA:

� KIDETASUNA

� Elkartearen auto finatziazioa, autogestioa = 1000 kide!

� Gipuzkoako Foru Aldundia
� 2014-2015 urterako Biolur elkartearen bidez diru laguntza jaso du.

� ENEEK
� 2015 urterako diru laguntza aurre ikusten da



KIDETASUNAK: 2015eko ERRONKA

� Gaur egun 100 kidek izen eman dute:

� ∼ 35 herritar

� ∼ 65 laborari

� ∼ 45 eskaera EHKO identifikatzailea lortzeko



TRANSGENIKOAK: Topaketa hauetako debatea

� Transgenikoen kutsadura maila = “0”, EHKO jarri ahal 
dugun maila?

� Zein bide jorratu transgeniko “0” lortzeko??

� Aurkezpena: ANDONI GARCIA – EHNE BIZKAIA



ESKER ONA

� Kide egin zareten guztioi !!

� Topaketetan parte hartu duzuen guztioi!!

� Aktiboki EHKO eraikitzen ari zareten guztioi!!

� ENEEK-i bere laguntzagatik, eta topaketa hauek 
antolatzen laguntzeagatik

� Kolektiboarekin elkar lanean ari diren elkarteei



ESKER ONA


