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6. KLIMAREN ETA INGURUMENAREN IKUSPEGITIK ONURAGARRIAK DIREN 

NEKAZARITZA JARDUERETARAKO ORDAINKETA (OSAGAI BERDEA EDO 

GREENINGa) 

 

6.1. Nork jaso dezake osagai berdea edo greeninga? 

Nekazariek, beren hektarea onargarri guztietan, 

klimaren eta ingurumenaren ikuspegitik onuragarriak 

diren jarduerak errespetatzen badituzte beren 

ustiategien ezaugarrien arabera, oinarrizko 

ordainketarako eskubide batekin lotutako hektarea 

onargarri bakoitzeko urteko ordainketa bat jasotzeko 

eskubidea izango dute. 

Produkzio ekologikoan diharduten 

nekazariek ordainketa berderako edo 

greeningerako eskubidea izango dute 

ustiategi barruan ekologikoan produzitzen 

duten unitate guztietan. 

Ustiategi oso edo zati bat Uraren Esparru Zuzentarauak, basa-hegaztiak kontserbatzeko 

Zuzentarauak edo habitat naturalak eta basa-fauna eta -loreak kontserbatzeko 

Zuzentarauak estalitako eremuetan duten nekazariek jarduera horiek errespetatu beharko 

dituzte Zuzentarau horien helburuekin bateragarri diren neurrian. 

 

6.2. Zenbatekoa da osagai berdeagatik edo greeningagatik ordaintzen dena?  

Nekazari bakoitzari dagokion ordainketaren zenbatekoa kalkulatzeko, nekazari bakoitzak 

urte bakoitzean aktibatutako oinarrizko ordainketarako eskubideen guztizko balioaren 

ehuneko bat kalkulatuko da (gutxi gorabehera, Oinarrizko Ordainketaren guztizko balioaren 

% 52 da). 

6.3. Zer jarduera egin behar da osagai berdea edo greeninga kobratzeko? 

Ordainketa hori jasotzeko, nekazariek klimaren eta ingurumenaren ikuspegitik onuragarri 

diren honako nekazaritza-jarduera hauek errespetatu 

beharko dituzte, ustiategiaren ezaugarrien arabera: 

a) Larreen dibertsifikazioa;  

b) Lehendik dauden larre iraunkorrak mantentzea; 

eta 

c) Ustiategian interes ekologikoa duten azalerak 

edukitzea. 

Greeninga ez da hautazkoa. 
Nahitaezkoa da ustiategiko 
hektarea onargarri guztien 

gainean 

Arabako Lautadako Oinarrizko Ordainketarako Eskubideen titular batek zuhaixkadun larreen azalera 

deklaratu du. Titular hori ez dago Abeltzaintza Ustiategien Erregistro Orokorrean jasota, eta beraz ez du 

oinarrizko ordainketa jasotzen azalera horrengatik. Klimaren eta ingurumenaren ikuspegitik onuragarriak 

diren nekazaritza-jarduerak bete behar ditu larre horietan? 

Bai, greeningak hektarea onargarri guztiei eragiten die, ordainketak jaso edo ez 

 

ADI! Hiru jarduerak bete 

behar dira, ustiategiaren 

ezaugarrien arabera.  

Nekazari batek zati bat ekologikoan 
badu, ekologikoan duen zatiaren 
greeninga ez betetzeko onura ez 

hartzeko hautatu dezake. 



Labore iraunkorretarako azaleretan ez da aipatutako jarduerarik aplikatu beharrik izango. 

 

 

 

 

 

 

6.4. Nola betetzen da laboreen dibertsifikazioa? 

Laboreen dibertsifikazioa betetzeko, nekazariak honako baldintza hauek bete beharko ditu: 

a) Ustiategiko labore-lurrak 10-30 hektarea estaltzen baditu, gutxienez bi labore mota 

landu behar ditu labore-lur horretan, eta labore nagusiak ezin dezake labore-lur 

horren % 75etik gora hartu; edo 

b) Ustiategiko labore-lurrak 30 hektarea baino gehiago estaltzen baditu, gutxienez hiru 

labore mota landu behar ditu labore-lur horretan, eta labore nagusiak ezin dezake 

labore-lur horren % 75etik gora hartu, eta bi nagusiek batera %95etik gora ere ez. 

 Nolanahi ere, aurreko bi puntu horiek ez dira aplikatu beharko   

a) Labore-lurrak urpeko laboreetarako soilik erabiltzen bada urteko edo laborantza-

zikloko tarte esanguratsu batean. 

b) Labore-lurren % 75 baino gehiago belarra edo bestelako bazkak sortzeko erabiltzen 

bada, edo lugorria bada, edo aldi berean bi erabilera horiek baditu, betiere erabilera 

horien eraginpean ez dagoen gainerako labore-lurrak gehienez 30 ha-ko azalera 

badu. 

c) Nekazaritza-azalera onargarriaren % 75etik gora larre iraunkorretarako edo belarra 

edo bestelako belar-bazkak edu urpeko laboreak sortzeko erabiltzen bada urteko 

tarte esanguratsu batean, edo bi erabilera horiek konbinatzen baditu, erabilera 

horien eraginpeko gainerako labore-lurrak, gehienez, 30 ha-ko azalera badu. 

d) Aurreko urtean nekazariak labore-lurraren % 50etik gora deklaratu ez badu, eta, bi 

urteetako laguntza-eskaerei dagozkien irudi geoespazialetan oinarrituta, labore 

lurrak beste labore batzuetarako erabiltzen badira, aurreko urtekoekin alderatuta.  

Ez dira aplikatuko, halaber, labore-lurren % 75etik gora belarrez, bestelako bazkaz edo 

lugorriz estalita badago. Kasu horretan, 

gainerako labore-lurraren labore nagusiak 

gehienez gainerako labore-lur horren % 

75 estaliko du, salbu eta belarrez, 

bestelako belar-bazkaz edo lugorriz 

estalita badago. 

Laboreak dira: 

a) Sailkapen botanikoan zehaztutako edozein generotako laboreak. (Garia, garagarra 

eta oloa, zerealak izaki, genero desberdinetakoak dira).  

Lurzatiak urtean behin kontabilizatzen dira 
bakarrik, eta labore nagusia baino ez da 
kontuan hartzen (neguko laboreetarako 

abendutik martxora bitarte, eta udaberriko 
laboreetarako maiatzetik irailera bitarte, 

hurrenez hurren). 

Nekazari batek zati bat ekologikoan badu, 
ekologikoan duen zatiaren greeninga ez 

betetzeko onura ez hartzeko hautatu 
dezake. 

Kasu horretan, ustiategi osoaren greeninga 
bete beharko du 

Greeninga aplikatzen ez bada, 
laguntzaren murrizketa 

aplikatzen da. Zigorra handia 
bada, Oinarrizko Ordainketari ere 
aplikatu dakioke, muga batzuen 

barruan.  



b) Brassicaceae (azalorea, aza eta brokolia), Solanaceae (patata eta tomatea) eta 

Cucurbitaceae (meloia eta angurria) familietako edozein espezietako laboreak.  

c) Lugorriak 

d) Belarra edo bestelako belar-bazkak 

 

 

 

 

 

Gainera:  

e) Neguko eta udaberriko laboreak labore desberdintzat hartuko dira genero berekoak 

izan arren, baita aurrekoen desberdina izaki, labore desberdina den beste edozein 

genero edo espezie mota ere, etorkizunean zuzenean aplikatzekoa izango den 

erkidegoko araudiak esanbidez hori ezarri badu.  

f) Ilarako labore mistoak dauzkaten azaleretan, labore bakoitza labore desberdintzat 

hartuko da baldin eta, gutxienez, azalera horren % 25 bada. Kasu horretan, labore 

bakoitzak estalitako azalera kalkulatzeko, labore mistoetarako guztizko azalera 

zatitu egingo da azalera horren gutxienez % 25 estaltzen duten laboreen 

kopuruaren artean, labore bakoitzaren benetako proportzioa edozein izanik ere. 

g) Labore nagusiak eta bigarren mailako laboreak tartekatuta dauden azaleretan, 

azalera hori labore nagusiak soilik estaltzen duela hartuko da aintzat.  

h) Hazi-nahasketa ereiteko erabiltzen diren azalerak "labore mistoa" izeneko labore 

bakar batez estalita daudela hartuko da aintzat, nahasketa osatzeko erabili diren 

labore espezifikoak edozein izanik ere.  

Gainera, esparruak urtean behin bakarrik 

kontabilizatu daitezke urte eta eskaera bakoitzeko, 

labore desberdinen ehunekoak kalkulatzeko. 

Lurzatiak urtean behin kontabilizatzen dira 

bakarrik, eta labore nagusia baino ez da kontuan 

hartzen (neguko laboreetarako abendutik martxora 

bitarte, eta udaberriko laboreetarako maiatzetik 

irailera bitarte, hurrenez hurren). 

Udaberriko laboreetarako bakar-bakarrik eskatuko da laboreak bi hilabete segidan 

esparruan egotea, aldez aurretik adierazitako hilabeteak aintzat hartuta. Nolanahi ere, 

autonomia-erkidegoek aldi horiek doitzeko aukera izango dute, baldin eta laboreen ziklo 

begetatiboa dela-eta baldintza hori betetzea ezinezkoa bada, eskualdeko ezaugarri 

agronomikoak edo agroklimatikoak direla medio. Nolanahi ere, deklaratutako SIGPAC 

esparru bakoitza behin bakarrik kontabilizatuko da eskaera-urte bakoitzeko, labore 

desberdinen ehunekoak kalkulatzeko. 

6.5. Nola betetzen da jada existitzen diren larre iraunkorren zaintza? 

Ingurumenaren ikuspegitik kalteberak diren larre iraunkorrak 

Betetze horrek ez du zerikusirik 
labore-txandakatze soilarekin, 

ustiategiaren tamainaren arabera 
labore desberdinak haztearekin 

baizik 

Belarra eta bestelako belar-bazkak goldatzeko moduko 
lur gisa jasota daude SIGPAC sisteman. Honako labore 

hauekin dute zerikusia: 5 urtetik beherako larreak, 
festuca, llollobelarra, agrostis, arrhenatherum, alka-

belarra, pleotza, poa, hirusta eta belardiko 
espezieetako labore mistoak 

(Ikusi I. eranskina: Produktuen kodifikazioa) 



Larreak behar bezala mantentzeko, lehenik eta behin ingurumenaren ikuspegitik kaltebera 

diren larre iraunkorrak bereizi behar dira, Habitaten Zuzentaraua eta Hegaztien 

Zuzentarauetan bildutako eremuetan kokatutakoak, eremu horietako urtegi eta hezeguneak 

barne. Eremu horietako lurra ezin izango da birmoldatu edo landu, eta zaintza-lanez 

aparteko lanik ez da egingo bertan. Azalera horiek guztiak SIGPAC sisteman identifikatuta 

egongo dira.  

Betetzen ez badu, nekazariak azalera iraunkor hori larre iraunkor bihurtu beharko du 

nahitaez, eta,eskumeneko Administrazioak hori erabakitzen badu, Administrazio horrek 

ezarritako jarraibideak errespetatu beharko ditu, ekintza horren eraginez ingurumenari 

eragindako kalteak nolabait ordaintzeko.  

Agintari eskudunak ebatziko du birmoldaketa hori egin beharra eta betebehar hori 

betetzeko mugaeguna, baina nolanahi ere, beranduenez, ez-betetzearen jakinarazpenaren 

urtearen ondorengo urterako eskaera bakarra aurkezteko mugaeguna izango da.  

Birmoldatutako azalerak larre iraunkortzat hartuko dira birmoldaketaren egunetik. 

 

Erreferentziazko proportzioa eta larre iraunkorren urteko proportzioa kalkulatzea 

Larre iraunkorren erreferentziazko proportzioa eta urteko proportzioa mantentzeari 

dagokionez, 2015ean kalkulua estatuan egin da, lehenik eta behin 2012an deklaratu ziren 

larre iraunkorretarako azalerak eta 2015ean deklaratutakoak (2012an deklaratu ez zirenak) 

batuz, eta ondoren batura hori 2015ean guztira deklaratutako nekazaritza-azalerarekin 

lotuz. 

Gainera, estatu-mailan urtean behin kalkulatuko da larre iraunkorretarako azaleren 

proportzioa, nekazariek guztira deklaratutako nekazaritza-azalerari dagokionez. 

Larre iraunkorretarako deklaratutako azalera  

         Guztira deklaratutako nekazaritza-azalera 

Nolanahi ere, klimaren eta ingurumenaren ikuspegitik onuragarriak diren nekazaritza-

jarduerak errespetatu behar dituzten nekazariek deklaratutako azalerak bakarrik hartuko 

dira kontuan. Bereziki, honako azalera hauek ez dira kontuan hartuko: 

a) Nekazari txikien erregimenean parte hartzen duten nekazariek deklaratutakoak;   

b) Ustiategi batean produkzio ekologikorako erabilitako unitateak; 

Estatuan kalkulatutako larre iraunkorren urteko proportzioa gutxienez % 5 izango da 

ezarritako erreferentziazko proportzioaren aldean. Nolanahi ere, termino absolututan, urte 

jakin batean larre iraunkorretarako erabilitako azalera, ezarritakoaren % 0,5etik gora jaisten 

ez bada, larre iraunkorren proportzioa 

mantentzeko betebeharra beteta dagoela 

hartuko da aintzat. 

Estatuan egiaztatzen bada aldakuntzak 

ezarritakoa gainditzen duela, eta larre 

iraunkorrak beste erabilera batzuetarako 

birmoldatu direla, birmoldaketa horien ardura 

duten nekazariek larre iraunkor bihurtu beharko 

dituzte azalera horiek. 

Ildo-bizkarrak eta egiturazko 

elementuak mantendu behar dira: 

 Larreak greeningarengatik 

 Egiturazko elementuak 

baldintzapekotasunarengatik 

 



Aurreko bi urte naturaletan, edo, 2015. urterako, aurreko hiru urte naturaletan aurkeztutako 

eskaeretan oinarritzat hartuta, labore iraunkorrak beste zeregin batzuetarako erabilitako 

nekazaritza-azalerak dauzkaten nekazariak behartuta egongo dira birmoldaketa hori 

egitera. 

Birmoldaketara behartutako nekazariek, azalera horien ehuneko bat, aldez aurretik ebatziko 

dena, larre iraunkor bihurtuko dute, edo bestela ehuneko horren baliokidea den beste 

azalera bat larre iraunkor bihurtu beharko dute.  

Agintari eskudunek nekazariei banan-banan jakinaraziko dizkiete lurrak birmoldatu beharra 

eta larre iraunkorrak beste erabilera batzuetara bideratzeko beste ekimen batzuk 

saihesteko arauak, estatuan % 5aren azpiko murrizketa ebazten den urteko abenduaren 31 

baino lehen. Hurrengo urteko eskaera bakarra aurkezteko mugaeguna baino lehen egin 

beharko da birmoldaketa. 

Birmoldatutako azalerak larre iraunkortzat hartuko dira birmoldaketaren lehen egunetik, eta 

gutxienez bost urtez jarraian, belarrak edo bestelako belar-bazkak hazteko erabiliko dira. 

Nolanahi ere, birmoldaketa horretara behartutako nekazariek, dagoeneko belarrak eta 

bestelako belar-bazkak hazteko darabiltzaten azalerak baliatu ahal izango dituzte betekizun 

hori betetzeko. 

 

6.6. Nola betetzen da interes ekologikoko azalerak edukitzea? 

Ustiategian interes ekologikoko azalerak edukitzeko jarduera betetzeko, nekazariak zera 

bermatuko du, ustiategiko labore-lurrak 15 ha baino gehiago hartzen baditu, labore-lur 

horren gutxienez % 5 (gehi Nekazaritza Bideratzeko eta Bermatzeko Europako Funtsaren 

konturako Landa Garapenerako Laguntza Programak babestutako azalera basotua) interes 

ekologikoko azalera dela. 

Honako hauek izango dira interes 

ekologikoko azalerak: 

a) Lugorriak 

b) Nitrogenoa finkatzeko 

laboreetarako azalerak 

c) NBBEF (Landa Garapena) 

funtsak babestutako azalera basotuak. 

d) Nekazaritza eta basogintzarako azalera (1305/2013 Erregelamenduaren 23. 

artikulua, edo 1698/2005 Erregelamenduaren 44. artikulua). 

Interes ekologikoko azalerek (basotuak izan ezik) ustiategiko labore-lurretan egon beharko 

dute. Gainera, esparruak urtean behin kontabilizatzen dira bakarrik, urte eta eskaera 

bakoitzeko. 

Nolanahi ere,ez da aplikatzekoa izango: 

a) Labore-lurren % 75 baino gehiago belarra edo bestelako bazkak sortzeko erabiltzen 

bada, edo lugorria bada, edo aldi berean bi erabilera horiek baditu, betiere erabilera 

horien eraginpean ez dagoen gainerako labore-lurrak gehienez 30 ha-ko azalera 

badu. 

b) Nekazaritza-azalera onargarriaren % 75etik gora larre iraunkorretarako edo belarra 

edo bestelako belar-bazkak edu urpeko laboreak sortzeko erabiltzen bada urteko 

Nekazariak 15 ha labore-lur baino 
gehiago deklaratzen badu, azaleraren 
gutxienez % 5 lugorria izango da, edo 

% 7,1 nitrogenoa finkatzeko laboreak 



tarte esanguratsu batean, edo bi erabilera horiek konbinatzen baditu, erabilera 

horien eraginpeko gainerako labore-lurrak, gehienez, 30 ha-ko azalera badu. 

Interes ekologikoko azaleren kategoria bakoitzerako zenbatu beharreko hektareak 

neurtzeko, honako haztapen-faktore hauek erabiliko dira: 

Azalera mota (m2) 
Haztapen 

faktorea 

Interes 

ekologikoko 

azalera 

Lugorriak 1 1 

Nitrogenoa finkatzeko laboreak dauzkaten 

azalerak 
0,7 0,7 

NBBEF (Landa Garapena) funtsak babestutako 

azalera basotuak. 
1 1 

Nekazaritza eta basogintzarako azalera 1 1 

 

Interes ekologikoko azalerek bete beharreko baldintzak:  

a) Lugorriak (Ikus I. Eranskina: Produktuen kodifikazioa): ezin izango dira nekazaritza-

produkziorako erabili gutxienez bederatzi hilabetez segidan aurreko uztaz geroztik, 

eta eskaeraren aurreko urteko urritik eskaera-urteko irailera bitarteko aldian. 

Gainera, lugorri gisa deklaratu beharko da.  

Halaber, 2016tik aurrera, interes ekologikokotzat zenbatu nahi diren lugorri-

azaleretan ezinezkoa izango da nitrogenoa finkatzen duten laboreak hazi izana 

aurreko urteari dagokion laguntza-eskaeran. 

Lugorriak (m2):  Haztapen-faktorea: 1;  

Interes ekologikoko azalera 1 m2 

 

 

 

 

b) Nitrogenoa finkatzen duten laboreak(Ikus I. Eranskina: Produktuen kodifikazioa) 

Gizaki edo animalien kontsumorako honako lekadun espezie hauek hazteko 

erabiltzen diren azalerak interes ekologikokotzat hartuko dira: babarrunak, 

txitxirioak, dilistak, ilarrak, babak, lupinua, algarrobo-lekak, titarroak, almortak, txirta, 

eruak, aihorbea, zalkea, aixkola, alpapa, astorkia, zulla. 

Ingurumenari ahalik eta onurarik handiena emateko, labore horiek lurrean jarraituko 

dute:  

 Aleak esne-itxurako heldutasuna lortu arte, aletarako aprobetxatzen bada.  

 Loratzen hasi arte, baldin eta urteko bazkarako edo berderako 

aprobetxatzen bada.  

 Urte osoan urte anitzeko bazka-lekadunen kasuan, ezarpenaren urtean eta 

laborea altxatzen den urtean izan ezik. 

Debekatuta daude nitrogenoa finkatzen duten laboreen barruko nahasketak (txirta-

oloa adibidez) 

Lugorriak interes ekologikoko azaleratzat hartu ahal izateko, 
LARRATZEA DEBEKATUTA EGONGO DA ezarritako 9 

hilabeteko aldian. Nolanahi ere, belarra aprobetxatu ahal 

izango da 9 hilabeteko aldi hori igaro eta gero 



Gainera, ustiategiko laboreak txandakatzean, nitrogeno-premia duen laboreren bat 

landatuko da jarraian, eta ezin izango da lugorririk utzi. 2016ari dagokion eskaera 

bakarretik aurrera, interes ekologikoko gisa kontabilizatu nahi diren nitrogenoa 

finkatzeko laboreen azaleretarako ezinezkoa izango da aurreko urtean nitrogenoa 

finkatzeko beste laborerik hazi izana, urte anitzeko bazka-lekadunak izan ezik, 

laborantza-zikloak dirauen bitartean 

N finkatzen duten laboreen azalera (m2): Haztapen-faktorea: 0,7;   

Interes ekologikoko azalera: 0,7 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Gogoratu labore-lurra zer den: lehorreko edo ureztatutako belar-laboreek 
hartutako labore-lurra, normalean urteroko uzta izaten duena, edo landu 

gabe uzten dena (lugorria) 

ADIBIDEA: 

Nekazari bat hurrengo urteko ereingaraiak planifikatzen ari da. 55 ha-ko labore-lurrak dauzka Aurreikusita 

dauka 28 ha gari, 15 ha olo, 10,25 ha patata eta 1,75 ha Arabako babarrun pikarta ereitea eta 1 ha lugorri 

uztea. Greeninga betetzen al du? 

Laboreak dibertsifikatzeko irizpideari dagokionez, 30 ha labore-lur baino gehiago erein duenez, gutxienez 3 

labore eduki behar ditu, toki handiena hartzen duenak gehienez labore-lurraren % 75 hartu dezake, eta bi 

labore nagusien artean gehienez labore-azalera osoaren % 95. Nekazari horrek 5 labore desberdin ereitea 

aurreikusi du. Labore nagusia garia da, azalera osoaren % 50,9 izanik, eta bi nagusien artean (garia eta 

garagarra) % 78 dira guztira. Hortaz, irizpide hori betetzen du. 

Interes ekologikoko azalerak edukitzeko irizpideari dagokionez, 15 ha-tik gora deklaratu duenez, behartuta 

dago labore-lurraren % 5 horrelako azalerekin uztera, zehazkiago , 2,75 ha (55 ha x % 5). Interes 

ekologikokotzat aintzat hartzen den azalera 1ez biderkatzen da lugorrien kasuan, eta 0,7z nitrogenoa 

finkatzen duten laboreen kasuan. Beraz: (1 ha lugorri x 1) + (1,75 ha babarruna x 0,7) = 2,225 ha. Hortaz, 

ez du irizpide hori betetzen (nahiz eta azalera horren 2,75 ha utzi duen, azalera horren % 100 interes 

ekologikoko azaleratzat hartzen ez bada ere), eta beraz ez luke greeningaren osagaia jasoko ustiategi 

osoan,  

Horrenbestez, interes ekologikoko azalera handitu beharko litzateke, adibidez 

 (1 ha lugorri x 1) + (2,5 ha babarruna x 0,7) = 2,75 ha.  

 (1,525 ha lugorri x 1) + (1,75 ha babarruna x 0,7) = 2,75 ha. 

 

 

 

 

 



 

ARGITU BEHARREKOAK: 

1. Urte jakin batean nekazari batek lugorria deklaratu du, aurrekoan erremolatxa deklaratu eta gero. 

Lugorri hori interes ekologikoko azaleratzat jo al daiteke baldin eta erremolatxaren uzta eskaera-

urtearen urtarrilera arte atzeratu bada? 

Hasiera batean EZ. Araudiaren arabera, lugorriak gutxienez bederatzi hilabete segidan iraun behar du 

(eskaeraren aurreko urteko urritik eskaeraren urteko irailera bitarte). Hortaz, uzta beranduenez 

abenduaren 31n egin beharko da. Hori teledetekzioaren bitartez egiaztatu beharko litzateke. 

 

2. Kontuan hartuta laboreetarako honako adiera hauek balio dutela: 

a) Laboreen sailkapen botanikoan zehaztutako edozein generotako laboreak.  

b) Brassicaceae, Solanaceae eta Cucurbitaceae familietako edozein espezietako laboreak. 

c) Lugorriak 

d) Belarra edo bestelako belar-bazkak 

Neguko eta udaberriko laboreak labore desberdintzat hartuko dira genero berekoak izan arren, 

baita aurrekoen desberdina izaki, labore desberdina den beste edozein genero edo espezie mota 

ere, etorkizunean zuzenean aplikatzekoa izango den erkidegoko araudiak esanbidez hori ezarri 

badu.  

 

Nabarmentzekoa da Vicia generoaren barruan, hazteko moduko zenbait espezie daudela: bazka-

zalkea (Vicia villosa edo Vicia sativa), babak eta babatxoak (Vicia faba), zalke arrunta (Vicia 

articulata).   a puntuan ezarritakoaren arabera, genero bereko (Vicia) espezieak izango al lirateke? 

beraz, labore bakartzat hartuko al lirateke greeningaren xedeetarako? Bai, labore bakartzat hartuko 

lirateke greeningaren xedeetarako. 

 

Triticum generoaz antzeko zerbait esan dezakegu: gari biguna (Triticum aestivum), gari gogorra 

(Triticum durum) eta espelta (Triticum spelta) dauzkagu.  Genero berekoak direnez, hiru espezieek 

labore bakarra osatzen dute greeningaren xedeetarako? Bai, labore bakartzat hartuko lirateke 

greeningaren xedeetarako. Alabaina, tritikalea beste labore bat dela hartzen da aintzat. 

 

Azken adieraren barruan, "belarra edo bestelako belar-bazkak" hartzen dira. Horrenbestez, edozein 

bazka-labore (alpapa, bazka-artoa, txirta,astorkia, llollobelarra eta abar) labore bakartzat hartzen al 

da?  Labore horiek guztiak (alpapa, artoa, txirta eta abar), ez dira hartu “belarra edo bestelako belar-

bazkak” atalaren barruan. Belarrak edo bestelako belar-bazkek sega-larre edo -belardiekin dute zerikusia. 

Txirta +oloa laborea mistotzat hartzen al da?, aurrekoen desberdina al da? Bai. 

 

Neguko laboreak eta udaberrikoak labore desberdintzat hartzen dira genero berekoak badira 

ere.  Adibidez, udaberriko eta udazkeneko garagarra. Udazkenean eta udaberrian ereiten diren 

beste labore batzuetarako ere balio al du horrek, hau da, txirtetarako, babetarako eta abar? Bai. Hori 

guztia garatzeko dago, udazkeneko eta udaberriko barietateak bereiziz 

 

 

 



 

3. Leka labore onargarria al da interes ekologikoko azalera justifikatzeko?  Bai, esne-itxurako 

heldutasun-egoera lortzen ez badu ere. 

 

 

4. Nitrogenoa finkatzen duen labore bat ereiten badugu, hurrengo urtean nitrogenoa behar duen 

labore bat erein behar dugu, eta lugorriak debekatuta daude kasu guztietan.  Onargarria al da 

hurrengo urtean berriz ere lekadunen labore batekin errepikatzea? Ez. Hasiera batean ez litzateke 

onartuko. 

 

 

5. Greeningaren xedeetarako, erabilera eta haztea hartzen dira aintzat. Zer gertatzen da produktore 

batek olibadia deklaratzen badu goldatzeko moduko lurretan? 

Olibadi horrek ez du balio laboreen dibertsifikazioaren xedeetarako. Produktoreak SIGPAC sistemari 

alegazio bat egin beharko dio olibadi hori labore iraunkor bihurtzeko. Orain arte, nola “goldatzeko moduko 

lurretako olibadiak” hala “labore iraunkorretako olibadiak” azalera onargarriak ziren. Greeningaren 

xedeetarako, erabilerek eta laboreek bateragarri izatea lortu behar dugu. Gauza bera gertatzen da 

zainzuriekin edo alpaparekin, eta ezinezkoa da labore iraunkortzat hartzea, goldatzeko moduko lurtzat 

baizik. 

 

6. ¿Cómo realizar la declaración de segundos cultivos en la SU? Lurzati batean bi labore segidan 

ereiten badira...bi labore desberdintzat har al daitezke dibertsifikazioaren orduan? 

Laboreak dibertsifikatzeari dagokionez, Nekazaritza Bermatzeko Espainiako Funtsak argi eta garbi dio 

esparru bakoitzeko labore bakar bat har daitekeela aintzat. Produktoreak hautatu nahi du zer deklaratu 

nahi duen, nagusia edo bigarren mailakoa, baina bietako bat bakarrik har dezake kontuan. Horren harira, 

Alemaniak egindako galdera bati Batzordeak emandako erantzuna azalduko dugu jarraian. Alemaniak 

jakin nahi zuen labore nagusia dibertsifikaziorako eta bigarren mailakoa interes ekologikoko azalera 

izateko aintzat hartu ote zitezkeen, eta EZEZKO erantzuna jaso zuen. Lurzatian deklaratzen denak xede 

bakarra dauka. 

 

7. Interes Ekologikoko Azalera gisa sailkatutako lugorri bat bazkalekurako erabili al daiteke? 

Ez. Interes Ekologikoko Azalera batek ezin dezake nekazaritza-produkziorik eduki, eta beraz 9 hilabete 

horietan ezinezkoa izango litzateke aziendarik sartzea; ondoren bai, ordea. Batzordeak erabaki duenez, 

dibertsifikaziorako lugorri bat bazkalekurako erabili daiteke, baina Interes Ekologikoko Azalerarako lugorri 

bat ez. 

 

8. Finantziazio bakoitzak zeri eragiten dio, baldin eta greeningerako erabiltzen den lurzati bat landa-

garapenerako neurrietan ordaintzen bada?  

Murrizketa Landa Garapenerako Planaren neurrietan aplikatzen da beti, greeninga oinarrizko ildo bat 

delako eta oso-osorik ordaintzen delako.  

 

9. Nola aplikatzen da Interes Ekologiko Azaleraren ehunekoa? Orokorrean kalkulatzen da, ustiategiko 

labore-lurren azalera osoarentzat, edo proportzionalki, esleitutako eskualdeen arabera? 

Orokorrean aplikatzen zaio ustiategiaren osotasunari. Ez dago zertan banatu beharrik nekazariak deklaratu 

ditzakeen eskualdeen artean, ezta lehorreko lurren edo lur ureztatuen artean ere. 

 



 

10. Araudiaren arabera, nekazari batek ustiategiko azalera osoa edo zati bat ekologikoan deklaratzen 

badu, greeninga automatikoki kobratuko du, baina ekologikoan deklaratutako azalerarengatik 

soilik. Kasu horretan, zer azalera hartu behar da aintzat dibertsifikazioko eta interes ekologikoko 

azalerak edukitzeko irizpideak betetzeko? Ekologikoaren barruan hartu ez den gainerako azalera, hau 

da, ustiategi batek 100 ha labore-lur deklaratzen baditu eta horietatik 10 ha ekologikoan badago, 90 ha-ko 

azalera hartuko da aintzat. 3 labore eduki behar ditu, eta gutxienez 4,5 ha-ko azalerak (labore-azaleraren 

% 5) interes ekologikoko azalera izan behar du.  

 

Ekologikoan dagoen azalera lugorri uzten badu edo bertan nitrogenoa finkatzen duen labore bat 

ereiten badu, interes ekologikoko azalera edukitzeko irizpidea beteko al du? Ez, irizpide guztiak 

azalera osoaren arabera ezartzen dira, baina ekologikoa alde batera utzita, harengatik zuzenean 

kobratuko lukeelako. Nolanahi ere, Batzordeari galdetuko zaio bidezkoa ote den lugorri hori labore 

ekologiko gisa ez deklaratzea eta interes ekologikoko azaleratzat hartzea. 

 

11. Laboreak dibertsifikatzeko atalean “Nekazaritza-azalera onargarrien % 75etik gora larre iraunkorrak 

badira, ...” aipamenaren harira ezarritako salbuespenetan. Zer azalera hartzen da larre-azalera 

gordintzat edo garbitzat, behin larreen onargarritasun-koefizientea aplikatu ondoren? Zer azalera 

hartzen da larre-azalera gordintzat edo garbitzat, behin larreen onargarritasun-koefizientea aplikatu 

ondoren? Nekazaritza-azalera onargarria denez, garbia hartzen da aintzat. 

 

12. Urte jakin batean, nekazari batek bi labore erein ditu lurzati berean, nitrogenoa finkatzeko lehen 

labore bat (txirta adibidez) eta bigarren labore bat (artoa adibidez). Txirtaren laborea aintzat hartu al 

daiteke greeningaren xedeetarako? Bai, nekazariaren erabakia da labore bata edo bestea deklaratzea. 

Hortaz, txirta deklaratzen badu, labore hori hartuko da aintzat greeningaren xedeetarako (araudiaren 

arabera deklaratutako laboreak maiatzaren 31n behar du landatuta). 

 


