
 

 

Zaindarien protokoloa 
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Euskal Herriko Hazien Sarea (EHHS) tokiko barietateen erabilera sustatzen 

duen irabaz asmorik gabeko elkartea da.  Bere helburu nagusiak honakoak 

dira: 

• Nekazal bioaniztasunaren alde lan egitea. 

• Nekazal barietate tradizionalen inguruko informazioa, baita hauen 

erabilera eta ohituren inguruko informazioa ere biltzea, 

etnobotanika lanen bidez. 

• Tokiko barietateak laboratzen dituzten pertsonen arteko sareak 

sustatzea. 

• Tokiko barietateak kontserbatzea hazien banku baten bidez. 

EHHSk tokiko barietateen laborantza sustatzen du, edozeinek informazioa 

eskuragarri duelarik. Modu honetan,  laboratutako aniztasunaren galera 

saihestea du helburu.  

EHHSk, Euskal Herriko eremu ezberdinetan burututako aztertze lanen bidez, 

tokiko hainbat barietate bildu du, Hazien Bankua (HB) sortuz. 

HB hau dinamikoa da, izan ere, hazien birsortzean lan garrantzitsua egiten du, 

eta biltzen dituen  barietateen kopurua gora doa, zaindari eta informatzaileen 

boluntario lan eta ekarpenei  esker (haziak eta hauen erabileraren inguruko 

informazioa eskainiz). 

Testu hau, EHHS eta tokiko barietateren bat bere lurretan jasotzeko eta 

biderkatzeko  prest dauden pertsonen arteko kolaborazioaren hasiera da. Modu 

honetan, hazien birsortze sare bat sortzen da, non zaindariaren lana 

ezinbestekoa den. 

Bere lurretan HBko tokiko barietateren bat birsortzeko prest dagoen bolondresa 

zaindari izan daiteke, protokolo honetan jasotzen diren irizpideen arabera. 

Hazien birsortzean parte hartzeko hurrengo arauak bete behar dira: 

• Ekintza garatzen den eremuaren laborantza ekologikoa. Biderketa 

egiteko erabiliko den eremua, ohiko produkzioetatik gutxienez 20 

metrotara egon behar du, edota kutsadura ekiditen duen muga fisikoa 

izan behar du. 
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• Laborantzarako erabiliko den eremua laborantza transgenikoetatik 

gutxienez kilometro 1era egon behar du. Horretaz aparte, ezin da 

kutsadura kimikoen iturrietatik hurbil egon. 

KOLABORAZIOAREN OINARRIAK 

Konpromisoen sinatzearen bidez, EHHS eta zaindarien arteko kolaborazio bat 

sortzen da. 

EHHSk zaindariekiko hurrengo konpromisoak hartzen ditu: 

• Haziak bikoiztean zehaztutako metodologia jarraitzeko eta kalitate 

parametro ezin hobeak lortzeko zaindarien formakuntza erraztea. 

• EHHSko kolaboratzaileek jarraipena egingo dute, hazien birsortzea eta 

hauen inguruko nekazal eta morfologia datuen bilketa erraza eta erosoa 

bermatzeko. Kolaboratzaileak, EHHSko bolondresak zein inguruko zaindari 

klabeak izan daitezke. 

• Zaindarien eskakizun eta beharren araberako formakuntza osagarria 

antolatzea. 

EHHSk etorkizunean beste iniziatiba batzuk martxan jarriko dituela 

aurreikusten du, hala nola, EHHSko kolaboratzaile lana eta tokiko barietateen 

kontserbatzaile lana egiaztatzen duen dokumentuaren banaketa, lan honen 

garrantzia azpimarratzeko helburuarekin. Horretaz aparte, zaindariei euren 

erabilera pertsonalerako tokiko barietateak eskaintzea  (bueltatzeko beharrik 

gabe) edo EHHS gauzatzen dituen prospekzio proiektuen bidez 

berreskuratutako tokiko barietateen fruta-arbolak ematea aurreikusten da. 

Zaindariek hurrengo konpromisoak hartzen dituzte tokiko barietate bat 

biderkatzean: 

• EHHSko bazkide izatea eta datu pertsonalak barne 

funtzionamendurako erabiltzeko baimena ematea. 

• Hazien lorbideen inguruko EHHSk antolatuko dituen formazio saioetara 

joatea. Prestakuntza hauen helburua zera da; hazien lorbidearen 

metodologia zehaztea, haziak kalitate parametrorik hoberenean lortzeko. 
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• EHHSri hazi kopuru zehatz bat bueltatzea, eta karakterizazio fitxa 

betetzea. Karakterizazio fitxaren eredua EHHSk eskainiko du. Horretaz 

aparte, fitxak betetzeko, zaindariak prestakuntza eta laguntza jasoko du. 

• EHHSko edozein kidek biderkatze eremu ezberdinetan sartzeko 

erraztasuna bermatuko du, landaketaren jarraipen egokia ahalbidetzeko.  

• Baliabide fitogenetikoetara heltzea ekiditzen duen jabetza intelektual, 

industrial eta abarren inguruko eskubiderik ez eskatzea. Bidegabeko 

jabetzea saihestu nahian, materiala beste pertsona edo entitateri eman 

aurretik EHHSri edota materialaren jabeari eskatuko saio baimena. 

 

ZAINDARIAK AUKERATZEKO IRIZPIDEAK 

Hazi zaindari izateko gutxienez honako baldintzak bete behar dira: 

• EHHSren bazkideren baten abala edukitzea 

• Hazi biderkatzean eskarmentua izatea 

• EHHSren zaindari izana, urtebetez gutxienez 

• Biderkatzea aurrera eramango den eremuan bioaniztasuna existitzea 

• 800 metroko erradioan gutxienez erlauntzak ez egotea 

• 400 metroko gutxieneko altueran laboratzea 

 

Zaindari bakoitzari hazi kopuru bat egokituko zaio, segun eta zenbat irizpide 

dituen. Era berean, haziaren biderkatzearen zailtasun maila ere kontutan 

hartuko da: 

• Aurretik zehaztutako baldintzen artean 1 edo 2 betetzen dituen zaindariari 

zailtasun maila baxua duen hazi barietate alogamo bakarra emango zaio. 

• 3 edo 4 baldintza betetzen dituenari biderkatze maila baxua edo erdikoa 

dituen 2 hazi barietate emango zaio. 

• Azkenik, 5 eta 6 baldintzen artean betetzen dituen pertsonari edozein 

zailtasun mailako 3 barietate ezberdin emango zaio.  
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Zehaztu behar da baina, urtebete edo gutxiago daraman zaindariak hazi 

barietate bakarra biderkatu dezakeela. Honetaz gain, laborantza eremua zenbat 

hazientzako nahikoa den baloratuko da ere bai. 

Laburbiltzen, zaindari bakoitzari emango zaizkion hazi kopurua honakoaren 

arabera erabakiko da: 

• Betetzen dituen baldintzen arabera 

• Eremu geografikoaren arabera 

• Zaindariaren hautaketa pertsonalaren arabera 

 

FORMAKUNTZA 

Tokiko barietateen zaindari izateko halabeharrezkoa da EHHSak eskaintzen 

duen formakuntzan parte hartzea. 

Formakuntza saio hauetan, zaindariaren irudia, haziaren lorbideari buruzko 

tailerrak eta dokumentuaren bukaera atxikitzen den fitxa egoki betetzeko 

argibideak azalduko dira.  

Hazi familia bakoitzeko tailer bana egongo da: Solanacea, Cucurbicacea, 

Asteracea, Brasicacea, Liliacea , Apiaceae, Chenopodiaceae eta Leguminosa. 

Zaindari bakoitza dagokion tailerrera joango da, horrela, adibidez, uhazaren 

birsortzean zaindari bada, Asteracea tailerrera joan beharko du bakarrik.  

Formakuntza urtean behin emango da eta herrialde guztietara zuzendua 

egongo da.  

 

ZAINDARIEN ANTOLAKUNTZA 

EHHSn eskuragarri dauden tokiko barietateen birsortzea lortzeko zaindarien 

arteko koordinazioa protokolo batean arautua egongo da. Hasiera batean, 

EHHSren kolaboratzaileek haziaren kalitatea eta biderkatzearen gainbegiratzea 

burutu beharko dute. Baina berez, ZAINDARI KLABEA eratzea da helburu, 

eremu zehatz batean EHHSren dinamizatzaile bilakatzen delarik. Bere 

eginkizuna EHHSren funtzioak betetzea izango da, hau da, hazien kalitatea, 
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ematea eta bilketa bermatzea, biderketaren jarraipena egitea eta hazi 

erauzketa prozesuan laguntzea.  

Zaindari klabea EHHSren eta tokiko zaindarien arteko lotura izango da, eta 

herrialde bakoitzeko bi edo hiru zaindari klabe egongo dira. 

Sarea indartzeko asmoz, urtero, hainbat ekimen antolatuko dira, bertan 

zaindari guztiek parte hartzen dutelarik: 

Haziak eskuratzeko tailerra. Hasieran, formakuntza saioa EAEko hiru 

herrialdetara zuzendua egongo da. Aldiz, zaindari klabearen eginkizuna eta rola 

indartzen doan heinean, hauek berauek formakuntza ematea sustatu nahi da. 

Elkarretaratze hau udaberrian antolatuko da eta bide batez, hazien banaketa 

ere egingo da. 

Kontrol bilera. Hasiera batean EHHSri egokiko zaio bilera honen antolakuntza 

eta koordinazioa, baina denbora aurrera joan ahala, zaindarien sarea egonkortu 

ahala, eskualde bakoitzak egin beharko du kontrol saio hau, gutxienez, urtean 

behin. 

Bilera honen helburua hazien eskuratzean gertatu litezkeen gorabeheren 

balorazio, proposamen eta notifikazioa da. 

Asanblada orokorra eta erregistro parte hartzailea. EHHSk erregistro 

parte hartzailearen jaialdia antolatu nahi du urtean behin. Honetan, Euskal 

Herriaren nekazal bioaniztasuna ezagutarazi nahi da, horretarako, ekimen hau, 

irekia izango da. Berriz, jaialdiarekin batera egingo den Asanblada Orokorra, 

bazkideei zuzendua egongo da, eta bertan, EHHSren egoera ekonomikoaz, 

urtean zehar aurrera eramandako proiektuez, etorkizuneko helburuez, eta 

abarrez arituko gara. 

 

PRODUKZIOAREN ANTOLAKUNTZA 

Hurrengo taulan zaindari bakoitzari dagokion hazi kantitatea zehazten da, 

barietatearen arabera. 
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LABORANTZA HAZI KANTITATE ZAINDARI 

BAKOITZEKO (gramotan) 

Tomatea 0,1 

Piperra 0,3 

Albirjina 0,4 

Artoa 50 

Zerba 2,3 

Erremolatxa 1,6 

Espinaka 1,3 

Azak 0,3 

Arbia 0,3 

Erretaua 1,1 

Kalabaza 4 

Kalabazina 4 

Luzokera 0,7 

Sandia 5 

Meloia 2,5 

Tipula 0,8 

Porrua 0,2 

Uhaza 0,1 

Escarola 0,1 

Txikoria 0,1 

Ekilorea 4 

Baba 160 
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LABORANTZA HAZI KANTITATE ZAINDARI 

BAKOITZEKO (gramotan) 

Leka 80 

Ilarra 26,7 

Txitxirioa 40 

Apioa 0,1 

Perexila 0,2 

 

Helburua haziak biderkatzea den heinean, birsortu beharreko barietate 

bakoitzeko bi zaindari arituko dira laboratze lanetan. Horrela, arazorik balego 

batekin, bestea ongi ateratzea espero da. Hala ere, Bilketa Aktiboan beti 

egongo da hazi hondarra bada ez bada.  

EHHSren lana hazien produkzioaren plangintza egitea izango da, hots, barietate 

bakoitzaren birsortzeko beharrak kontutan harturiko bideragarritasuna 

aurreikusiko du. Lan honetarako, EHHSk urtez urteko egutegia prestatuko du. 

Era berean, Bilketa Aktiboa hornitu zein Oinarrizko Bilketa birsortzeko 

produkzioaren kalkulua egingo du, bai eta tokiko barietateetan 

interesatuentzako hazi banaketa ere.  

 

 

 

 

 

 

 

(LANA CREATIVE COMMONS-EN lizentziapean dago.  Ezin da lan honen 

erabilpen komertzialik egin.) 


