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Hasi baino lehen...

Emaitzak aldatu egiten dira klimaren eta pertsona bakoitzaren neurtzeko moduaren 
arabera; horrenbestez, saia zaitez diagnostikoaren bitartean neurketak baldintza beti 
beretan egitea, hots, noiz, non eta nola neurtu:

» Noiz: maiatzean eta urrian, lurzorua eta klima egonkorrenen dauden garaietan. Ekidin 
itzazu bero, hotz edo euri handiko egunak, eta egin neurketak laborantza hasi aurretik 
edo ondoren, lurra egonkortzeko denbora-tarte bat uzten duzunean.
» Non: hauta ezazu lurzoru jakin bat, eta egin neurketak beti bertan. Har itzazu 
lurzoruaren laginak beti labore-lerro artetik. Ekidin itzazu inguru irregularrak.
» Nola: tresna hauek aurkituko dituzu eman dizuten tresna-multzoan:

› Termometroa: lurzoruaren eta giroaren tenperatura neurtzeko.
› Balantza (0-10 kg): uztak pisatzeko (1.1. adierazlea).  
› Pala laua: makrofauna eta zizare kopurua neurtzeko (2.3. eta 3.1. adierazleak). 
› Zilindroa (10 cm-ko Ø) eta mailua: infiltrazio-gaitasuna neurtzeko (3.2. adierazlea).
› Hagaxka (8 mm-ko Ø) eta metroa: konpaktazioa neurtzeko (3.3. adierazlea). 
› pH-tirak, hauspeakin ontzia eta ur oxigenatua (110 bol.): pH-a eta materia organikoaren kantitatea neurtzeko 
(3.4., 3.6. eta 4.1. adierazleak). 
› Landa-fitxa: taulak lurzoruaren osasuna neurtzen duten 13 adierazleak jasotzen ditu, lau multzotan banatuta, 
neurtzen duten zerbitzuaren arabera (Elikagai-ekoizpena, Biodibertsitatearen kontserbazioa, Lurzoruaren 
kontserbazioa, eta Klima-aldaketa murriztea). Adierazle 
bakoitzaren alboan zenbait zutabe daude, zuk 
neurketekin betetzeko. Eskuliburuak azaltzen du nola 
kalkulatu behar duzun neurketa bakoitzaren emaitza, 
eta nola jaso hura "Emaitza" zutabean. Segidan, balio 
horiek 0 eta 10 bitarteko zenbaki bihurtu behar dira, 
eta "Adierazle-nota" zutabean jaso. Gero, zerbitzu 
bakoitzeko batez bestekoa kalkulatu behar duzu, eta, 
azkenik, lurzoruari dagokion batez bestekoa. Balioa 
5etik beherakoa baldin bada zerbitzuren batean, 
lurzoruaren diagnostiko globala “txarra” izango da, 
"Azken nota" 5etik gorakoa izan bada ere. Izan ere, 
ekosistema osasuntsu bat zerbitzu guztiak eskaintzeko 
gauza izan behar du.

Jarraian, neurtu behar dituzun adierazleak zeintzuk diren eta horietako bakoitza nola neurtu azaltzen da.

| Zer dira NEOT direlakoak?

NEOT edo Nekazal Ekosistemen Osasun Txartelak nekazaritza-ekosistemen osasun egoeraren ebaluazioa egiten 
laguntzeko eskuliburuak dira. Helburu nagusia nekazariei tresna berri bat eskaintzea da, beren lurren eboluzioa eta 
egiten dituzten jardueren eragina egiaztatzen lagunduko dietena. Gasteizko Herritarren Zientziako Sarearentzat 
berariaz diseinatu da, zeinaren xedea baita kontserbazio lanetan herritarren lankidetza sustatzea eta udalerriaren 
ingurumen-egoera ezagutzen laguntzea, parte-hartzaile bakoitzak emandako datuez baliatuz. Ingurugiro Gaietarako 
Ikastegiak (IGI) egin du, oinarri hartuta izen berekin NEIKER, BLE, ENEEK eta ABERE erakundek Akitania-Euskadi-Nafarroa 
euro-eskualdeak 2013ko deialdian finantzatutako proiektu komun baten baitan egin zuten eskuliburua, hango edukiak 
modu sinpleagoan aurkeztuta. 

| Zer egin behar duzu?

Ebaluatu nahi den lurzoruaren gaineko neurketa jakin batzuk egin behar dira eta kit-arekin batera banatzen den "Landa-
fitxa"-n jaso. Eskuliburu hau jarraitzea besterik ez duzu egin behar, non azaltzen den nola neurtu eta interpretatu 
lurzoruaren osasunaren 13 adierazleak. Hori baino ez.

Beharrrezko tresneria

Landa-fitxa
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1. ELIKAGAI-EKOIZPENA 

1.1. Uzta (g/landare) 

Uzta zure laboreak duen bizkortasunaren isla zuzena da. 
Balio hau lortzeko, 3 bider neurtu beharko duzu uzta 
(fruitu freskoko gramotan), eta batez bestekoa kalkulatu. 
Lurzoruan labore bat baino gehiago badituzu, egin 
hiru neurketak landare bakoitzarekin (esaterako, egizu 
neurketa bat letxugetan, beste bat tomateetan, eta beste 
bat patatetan), eta errepika ezazu prozesua urrian.

Joan zaitez 6. orriko uzten taulara, bila itzazu aukeratu 
dituzunak eta jaso itzazu baloreak (kasu batzuetan 
zehaztu egiten da laborea negutian egiten den edo 
negutegitik kanpo). Gero, kalkula ezazu adierazlearen 
batez besteko balioa.

2.2. Inguruko landare-dibertsitatea
(geruza-kopurua)

3 landare-geruzak (belar-, zuhaixka- eta zuhaitz-geruzak) 
babes ematen diete zure laboreei onura ugari egin 
diezaieketen (polinizazioa, izurriteen kontrola, etab.) 
izaki bizidun ugariri. Errepara egiozu zure lurzoruaren 
mugei (asko jota 1 ha-ko azaleran), eta beha ezazu bertan 
landare-geruza 1, 2 edo 3ak dauden.

2.1. Labore-dibertsitatea (espezie-kopurua)

Labore ezberdinek nitxo ekologiko desberdinak eratzen 
dituzte (aireko zein lur azpikoak), zeinetan izaki bizidun 
asko bizi daitezkeen. Beha ezazu zure lurzoruko labore-
kopurua, 1 ha-ko azalera batean. Laboreak txandakatze 
sisteman lantzen badituzu, zenbatu itzazu txandakatze-
aldi osoko espezie-kopurua.

2. BIODIBERTSITATEAREN KONTSERBAZIOA
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2.3. Makrofauna-dibertsitatea 
(mota-kopurua)

Makrofaunak (begi bistaz ikusten diren animaliak, 1 mm-
tik gorakoak) kate trofikoaren goi-mailako katebegia 
osatzen du. Materia organikoaren puska handienak 
zatitzen dituzte, gerora mesofauna eta mikrofaunak 
(beheko katebegiek), zati txikiago horiek landareentzako 
eskuragarri jarriko dutelarik. Horrela ixten da zirkulua.

Zenbatu itzazu lurrazpiko makrofauna mota-kopurua 
(labezomorroa, txindurria, armiarma, barraskiloa...) 
eta EZ mota bakoitzeko ale kopurua (zizareen kasuan 
izan ezik; horiek hurrengo adierazlean hartuko 
diotugu kontuan). Pala lau batez, atera ezazu lurzoru-
bloke bat (25 zm-ko luzera albo bakoitzeko, eta 30 
zm-ko sakonera). Saia zaitez minutu batean baino 
azkarrago egiten, organismoak ez daitezen geruza 
sakonagoetara barneratu. Lehenbizi, aztertu ezazu 

1.2. Izurriteak (landare osasuntsuen %)  

Ekoizpena murrizteaz gain, izurriteek konpondu beharreko 
beste arazo batzuk egon daitezkeela adierazten dute, 
esaterako lur-lantza edo landatze desegokia, konpaktazioa, 
lurzoruaren istiltzea, fauna osagarriaren eskasia, etab... 
Kalkulatu ezazu begi bistaz izurriteren baten sintomarik 
EZ duela dirudien landareen ehunekoa.

Izurriteei buruz eta horiek adierazten dutenari 
buruzko informazio gehiago aurkituko duzu 
webgune honetan:
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/23/79223.pdf

lurrazala, eta gero birrindu ezazu eskuekin blokea, zati 
txikitan, eta zenbatu mota-kopurua.

Tenperatura eta hezetasun-baldintzek eragina dute 
aurkituko duzun makrofaunan. Udan, organismo batzuk 
hezetasun bila jotzen dute, eta geruza sakonenetan 
gordetzen dira; aldiz, lurzorua putzuz betetzen denean, 
lurrazalera ateratzen dira, arnastera. 

Organismoak identifikatzen laguntzeko, esteka hau 
bisitatu dezakezu:
https://www.vitoria-gasteiz.org/docs/wb021/
contenidosEstaticos/adjuntos/eu/92/24/79224.pdf

Zenbait labore baratze berean



3. LURZORUAREN KONTSERBAZIOA

3.1. Egoera biologikoa - Zizareak
(indibiduo-kopurua)

Esan daiteke lurzoruan zizareak aurkitzea “berri ona” 
dela, lursail emankorrak eta lur-lantze sistema ez 
oso agresiboak adierazten baitute (motoaitzur edo 
rotabatore pasaldi bakar batek zizare-populazioaren % 30 
akabatu dezake). Gainera, lurzoruaren kalitatea hobetu 
egiten dute, sortzen dituzten zirrikitu edo igarobideek 
zoruan sartzen laguntzen baitiete sustraiei, urari, aireari 
eta elikagaiei. Alabaina, neurriz gaineko zizare-kopuruak 
gehiegizko materia organiko freskoa adierazi dezake, 
deskonposizio-aktibitate mikrobiologiko gabeziagatik.  
Guztiz kontra, zizare-kopuru urriak nolabaiteko estresa 
adierazi dezake, dela estres kimikoa (pestizidengatik), 
fisikoa (gehiegizko lur-lantzea) edo biologikoa (sator edo 
karraskarien gainpopulazioa).
 
Neurketa honentzat, aurreko adierazlearentzako lagina 
aprobetxatu eta zenba ezazu zizare-kopurua.

3.2. Egoera fisikoa - Infiltrazio denbora/ 
uraren zirkulazioa (min) 

Euria indarrez egiten duenean, soberako ura lurrazalean 
joango da, lurzoruan infiltratu beharrean, eta horrek 
arazo larriak eragiten ditu, higadurazko (batez ere 
lurzoru biluzi edo aldapatsuetan) zein istiltze arazoak 
(putzuak sortzea, halako moduan non urak sustraiak ito 
ditzakeen).  Adierazle honetarako, zaparrada-simulazioa 
egingo duzu zaparrada handi eta oso handien arteko 
neurriaren araberakoa (30 l/m2-ko AEMETen definizioei 
jarraiki); horrek, zure lurzoruaren infiltrazio-gaitasuna 
islatuko du. Har ezazu zilindro-hodia, eta sar ezazu 
zoruan 2 zm inguru, mailu baten laguntzarekin. Egizu 
proba oztoporik gabeko (arrakala, harri, makila, etab.) 
zoru zati baten. Isuri ezazu zilindroaren barruan 235 ml 
ur, eta itxaron ezazu desagertzen den arte. Isuri berriro 
beste 235 ml, eta oraingoan kalkulatu ezazu zenbat 
denbora joan den ura desagertu den arte (zenbat eta 
denbora GUTXIAGO behar, orduan eta infiltrazio-
gaitasun handiagoa). Errepika ezazu neurketa 3 lekutan, 
eta kalkula ezazu emaitzen batez bestekoa.

3.3. Egoera fisikoa - Konpaktazioa (cm) 

Lurzoruak gehiegizko konpaktazioa izateak sustraiei 
behar besteko sakonera hartzea galarazi egiten die, eta ez 
die uzten urari eta aireari zoruan sartzen. Horrek guztiak 
ekoizpena urritu egiten du. Konpaktazioa neurtzeko, 
ahalegin txikiaz eta esku bakar batekin, sar ezazu hagaxka 
lurzoruan, ahal duzun sakoneraino. Hagaxkari lurzoruan 
barneratzea galarazten dion harririk aurkitu bazenu, saia 
zaitez berriro, ondoko lekuren batean. Egizu neurketa 3 
bider, eta kalkula ezazu gero emaitzen batez bestekoa.
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250 ml-ko ontzia eta 10 cm Ø-ko zilindroa

Zizareak

8 mm Ø-ko hagaxka



3.4. Egoera kimikoa - Azidotasun/
basikotasun-maila (pH)  
Lurzoruaren azidotasuna eta basikotasuna pH-ak 
determinatzen du, 0 eta 14 balioen bitarteko tarten: 
7tik beherako pH-a duten zoruak (pH < 7) azidoak 
dira eta 7tik gorakoak (pH > 7) basikoak. Labore 
gehienentzako tarte egokiena 5'5 eta 7 arteko pH-a izan 
ohi da; tarte horretatik kanpo, pH-ak elikagai elikagai-
eskuragarritasunari, mikroorganismoen aktibitateari eta 
mineralen disolbagarritasunari eragiten die. Parametro 
honen gutxi gorabeherako neurketa egin daiteke 
kolorezko pH-tiren bitartez. Har ezazu lurzoru lehor lagin 
bat, 10 gramo ingurukoa, eta gehitu egiozu laginari ur 
lurraren bolumenaren halako 2'5 ur (25 ml). Irabiatu 
ezazu lagina, utzi ezazu 10 minutuz partikulak jalkitzen, 
eta busti ezazu pH-tira likidoan. Paperak hartuko duen 
koloreak lurzoruaren pH-a adieraziko dizu..

Bi neurketa egin behar dituzu materia organikoak 
lurzorua zenbat zaintzen duen aztertzeko: erreakzioa eta 
kolorea.

› Erreakzioa: har ezazu lurzoru-lagin txiki bat 
(10 gramo inguru), gehitu iezaiozu ur oxigenatu 
tanta batzuk, eta erreparatu egiozu erreakzioari. 
Zenbat eta materia organiko gehiago lurzoruan, 
orduan eta handiagoa izango da erreakzioa. Har 
ezazu baita kontuan erreakzioak zenbat iraun 
duen, hartara informazio osagarria lortzeko. 
Erreakzioa geldo baina denbora luzekoa bada, 
materia organiko egonkorra adierazten du 
(humus erakoa), lurzoruan gehiago iraungo 
duena. Aitzitik, erreakzio azkarrak elikagai 
labil edo egongaitzak daudela adieraziko luke, 
mikroorganismo eta landareen hazkuntzari 
laguntzen diotenak.
› Kolorea: erreparatu egiozu zure lurzoruaren 
koloreari. Materia organiko asko duten lurzoruak  
ilunak ohi dira.

Adierazle honen azken emaitza bi neurketen batez 
bestekoa izango da.
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3.5. Egoera kimikoa - Kutsatzaileak/ 
pestizidak (erabilera) 
Pestizidak maiz erabiltzen diren arren, arriskutsuak dira 
izaki bizidunen osasunarentzat, baita gizakionarentzat 
ere. Pestiziden artean "ekologikoak" eta "ez-ekologikoak" 
bereizten dira, azken horiek are larriagoak direlarik 
zoruarentzat. Pestizidek zure lurzoruan duten eragina 
neurtzeko, has zaitez 10eko puntuazio batetik, eta 
kendu itzazu puntuak erabiltzen duzun bakoitzeko,  
puntu 1 pestizida ekologikoa bada, eta 2 puntu ez bada 
ekologikoa. Demagun 3 pestizida erabiltzen dituzula, bi 
ekologiko eta bat ez-ekologikoa; hortaz, hauxe litzateke 
kalkulua: 10 - (2x1) - (1x2) = 6.

Erabiltzen duzun produktua ekologikoa den edo ez 
jakiteko, bila ezazu irudi hau etiketan:

Zigilu honek produktua (EB) 834/2007 Erregelamenduan 
ezarritako arauei jarraiki ekoitzi, elaboratu, ontziratu, 
etiketatu eta merkaturatu dela egiaztatzen du.

Etxeko produktuak, hala nola, asun-minda, ez dute 
punturik kentzen.

EB-ko nekazaritza 
ekologikoaren zigilua

3.6. Egoera kimikoa - Materia organikoa 
(erreakzioa/kolorea) 
Materia organikoa lurzoruko elikagaien biltegia da, non 
batez ere mikroorganismoen eraginari esker, eraldatu, eta 
laboreek asimilatzeko moduko mineral bihurtzen diren. 
Horrez gain, lurzoruaren beste ezaugarri fisiko, kimiko eta 
biologiko batzuk (egitura, infiltrazioa, uraren atxikipen-
gaitasuna, azidotasun/basikotasuna, mikroorganismoen 
aktibitatea, etab.) hobetu egiten ditu.

1. APAR ASKO: materia organiko asko
2. NEURRIZKO APAR KANTITATEA: neurrizko 

materia organikoa
3. ERREAKZIO TXIKIA: materia organiko gutxi

LURZORU ILUNA
Materia organiko 

asko

LURZORU ARGIA
Materia organiko

gutxi

Erreakzioa ur oxigenatuarekin

1. 3.2. 



PUNTUAKETA -1  (C GALDU) 0 +1 (C IRABAZI)

Lur-lantzea Maiz. Golde belarriduna edo 
errotokultibadorea

Gutxitan (urtean 1-2 aldiz).
Txisel edo kultibadorea

Lurra es lantzea.
Zuzeneko ereinketa 

Ongarritzea Minerala edo bat ere ez Purina edo lohia Simaurra edo konposta
Uzta-hondakinak Erretzea Dena jaso Lurzoruari gehitu

Lurzoru biluzia Urte osoan Urtearen zati batean Sekula ez (landare-estaldura)
Uztaren helmuga Beste herrialde bat Beste estatu bat Tokiko kontsumoa

4.2. Ekoizpen-sistema (karbonoa irabazi edo galdu?)

Aurreko puntuan azaldu denez, karbono-trukea gertatzen da zoruaren eta atmosferaren artean, eta zenbait praktikek 
areagotu egin dezakete truke hori: 

› Lur-lantzea: lurzoruak asko iraultzeak zoruaren egitura aldatu edota suntsitzeaz gain, landare-estaldura 
galarazten du (lurzoru biziak). Horrek guzitak karbono-emisioak areagotu egiten du atmosferara.
› Ongarritzea: lurzoruan aurreko uztako hondakinak edota ongarri organikoak (bereziki simaurra edo 
konposta) botatzeak zoruan karbonoa sartzeko bide bat da (ez horrela ongarri sintetikoak). 
› Adbentzioen kontrola: pestizida eta herbiziden erabilerak CO2-a isurtzen du, bai aplikatzerakoan (erregai 
mekanikoaren gastua), baita ekoizterakoan ere (erregai gastua fabrikazioan).
› Uztaren azkeneko helmuga: garraioa dela eta erregai fosilen kontsumoa handia izan daiteke. 

Ekoizpen-sistema ebaluatzen laguntzeko jarraian laburpen-taula bat atxikitzen zaizu. Praktika bakoitzeko, emaitzen 
fitxan idatzi “-1”, ”0” edo “+1”, ekintzaren arabera. 5 puntu izango dituzu hasieran. Puntuazio horri gehitu edo kendu 
egin beharko dizkiozu zure emaitzak, eta hartara adierazle honen azken nota kalkulatu.
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4.1. Lurzoruaren materia organiko edukia (txikia/ertaina/handia)

Materia organikoa karbonoaren zikloaren parte da, eta klima-aldaketa murrizteko gaitasuna du. Zikloaren hasieran,  
landare berdeek, algek eta bakteria batzuek CO2 (karbono dioxidoa) atmosferikoa erabiltzen dute. Hartara, karbono 
horren zati bat lurzoruan geratuko da eta beste zati bat atmosferara itzuliko da, berotze globalaren elikagai. Beraz, 
klima-aldaketaren ikuspuntutik, zenbat eta materia organiko kopuru handiagoa sartu eta mantendu zure lurzoruan, 
orduan eta hobeto.

Adierazle honentzako erabili ezazu 3.6 adierazlean lortutako nota bera.

4. KLIMA-ALDAKETA MURRIZTEA

ESKERRIK ASKO PROGRAMA GARRANTZITSU HONETAN PARTE HARTZEAGATIK!
LANDA-LANA GOZAGARRI IZANGO ZAIZULA ESPERO DUGU

         EMAITZA-BIDALKETA

Jasotako informazioa posta elektronikoz bidal dezakezu, helbide honetara:
cienciaciudadana@vitoria-gasteiz.org

Posta arruntez ere bidali ditzakezu fitxak, edo eskura eman, helbide honetan:

         DOKUMENTUEN LORPENA

NEOT-ekin erlazionatutako dokumentu guztiak, landa-eskuliburu hauxe bera barne, hurrengo estekan dituzu 
eskuragai:        
https://www.vitoria-gasteiz.org/we001/was/
we001Action.do?idioma=eu&nuevaPag=&uid=u_2498e010_162d6fd8d27__7e82&aplicacion=wb021&id=&tabla=contenido

Lurzoruen Kontserbazio Programa
Salburuko Hezeguneen Interpretazio Zentroa - Ataria
Biosferaren ibilbidea, 4
01013 Vitoria – Gasteiz
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FAMILIA LABOREA 0 - 3 3 - 7 7 - 10 

 Solanazeoak 

Tomatea, kanpoan ≤ 1030 1030 - 2380 2380 - 3400

Tomatea, negutegian ≤ 2270 2270 - 5240 5240 - 7500

Piperra, kanpoan ≤ 300 300 - 700 700 - 1015

Piperra, negutegian ≤ 450 450 - 1080 1080 - 1540

Patata ≤ 420 420 - 970 970 - 1370

 Lekariak

Baba beltza ≤ 31 31 - 73 73 - 100

Habina ≤ 21 21 - 49 49 - 70

Ilarra ≤ 18 18 - 44 44 - 60

Indaba ≤ 25 25 - 58 58 - 80

Leka, kanpoan ≤ 46 46 - 106 106 - 155

Leka, negutegian ≤ 75 75 - 175 175 - 250

 Azakiak

Aza ≤ 675 675 - 1550 1550 - 2225

Bruselas-aza ≤ 840 840 - 1960 1960 - 2800

Brokolia ≤ 210 210 - 480 480 - 690

Azalorea ≤ 710 710 - 1625 1625 - 2330

Koltza ≤ 5 5 - 12 12 - 18

Bazka-arbia ≤ 20 20 - 47 47 - 67

 Konposatuak 

Letxuga, kanpoan ≤ 140 140 - 315 315 - 455

Letxuga, negutegian ≤ 180 180 - 415 415 - 585

Ekilorea ≤ 18 18 - 45 45 - 63

 Liliazeoak

Tipula, kanpoan ≤ 110 110 - 250 250 - 350

Tipula, negutegian ≤ 120 120 - 280 280 - 400

Porrua ≤ 56 56 - 128 128 - 185

 Kenopodiazeoak

Erremolatxa ≤ 380 380 - 890 890 - 1280

Zerba ≤ 320 320 - 755 755 - 1090

Espinaka ≤ 45 45 - 105 105 - 150

 Unbeliferoak Azenarioa ≤ 43 43 - 100 100 - 145

 Kukurbitazeoak Kuia ≤ 3750 3750 - 8500 8500 - 12250

 Gramineoak

Garia ≤ 1 1 - 2'4 2'4 - 3'7

Garagarra ≤ 1 1 - 2'3 2'3 - 3'3

Bazka-artoa ≤ 320 320 - 745 745 - 1064

Llollobelarra ≤ 6 6 - 14 14 - 20

Nire uztaren pisua (g/landare)

Olarizuko baratzeak




