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 Zunbeltz Nekazaritzako Test Gunea 

inauguratu da 

 

Gaur Zunbeltz Nekazaritzako Test Gunea erakusteko jardunaldia eta 

inaugurazio ekitaldia egin da Abarzuzan. Bederatzi pertsonen zazpi proiektu 

aurkeztu dira Zunbeltz Nekazaritzako Test Gunean parte hartzeko,  orientazio 

desberdinekin (ahuntzak, behiak, hegaztiak, ardiak, txerriak eta zaldiak). Tester 

bat instalatuta dago jada, eta besteak Nafarroako Gobernuaren baimenen zain 

daude. 

Zunbeltz Nekazaritzako Test Gunearen inaugurazioa gaur goizean izan da Zunbeltz 

finkan, Urbasa-Andiako Parke Naturalean. Bertan izan dira Andia Mankomunitateko 

lehendakari eta Abartzuzako alkate Alberto Pagola, Deierriko alkate eta Zunbeltz 

Elkarteko lehendakari Edorta Lezaun, CPAEN/NNPEKeko lehendakari Mirian 

Otxotorena, Carmen Puerta TEDERreko lehendakaria, Elena Cereceda, Andia 

Mankomunitateko teknikaria, Andia eta Guesalatzeko alkateak, eta Nekazaritza eta 

Basogintzako IIko ordezkariak, besteak beste. Finka eta eraikitako aprisko berria 

bisitatu dira. 

Inaugurazioaren aurretik, erakusketa jardunaldia egin da Andia Mankomunitatearen 

egoitzan, Abartzuzan. Neus Monllorrek, Nekazaritzako Test Guneen Sareko (RETA) 

koordinatzaileak, bi urtez estatu mailan garatzen ari diren nekazaritzako test guneei 

buruz hitz egin du. Hain zuzen ere, azaroan Nekazaritzako Test Guneen Sarea 

aurkeztu zen Bizkaian eta Zunbeltz elkartea sare horretako kide sortzailea da, 

Cooprado Fundazioarekin (Extremadura), Urkiola Landa Garapenerako Elkartearekin 

(Bizkaia) eta Kataluniako Associació d'Iniciatives Rurals elkartearekin (ARCA) batera. 

Edorta Lezaunek eta Elena Cerecedak, berriz, Zunbeltz Nekazaritzako Test Gunean 

ikasitakoa eta abian jartzearen ondorio nagusiak aurkeztu zituzten. Adierazi duten 

bezala, Nekazaritzako Test Gunea egituratzea prozesu konplexua izan da, eta, 

Zunbeltz Nekazaritzako Test Gunea aukera bat izan da, ez bakarrik Andia 
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Mankomunitatearentzat, baita Lizarraldearentzat eta Nafarroarentzat ere, lurraldean 

lehen esperientzia izanik. 

Proiektu pilotua Nafarroako Gobernuaren LGParen 16.2 neurriaren bidez finantzatua 

dago, FEADER funtsen bidez, eta parte hartzen duten entitate bazkideen bidez, kasu 

honetan, Andia Mankomunitatea, NUP eta CPAEN/NNPEK. Horrela, Nekazaritzako 

Test Gunea abian jartzea ahalbidetu da, abeltzaintzako proiektuak probatu nahi 

dituztenei, lurrak eta azpiegiturak (euskarri fisikoa) eskaintzeko; abeltzain adituen 

prestakuntza praktikoa eta aholkularitza (euskarri integrala) eta Zunbeltz landa 

garapenerako elkartearen laguntza prozesuan (lege euskarria). 

Berriki, Landa Sare Nazionalak (RRN) proiektua hautatu du, beste 29rekin batera, 

landa-inguruneko udalek garatutako edo sustatutako jardunbide egoki gisa. 

2021eko ekainean hasi zenetik, aukerak eta zailtasunak izan dira proiektuaren bidean. 

Alde batetik, beste ekimen batzuekin sarean lan egiteko sortutako aukera 

nabarmentzen da, bai eta testerrekin batera ikasteko eta lan egiteko eredu kolektibo 

berriak garatzea ere. Bestalde, proiektuaren izaera berritzaileak ahalegin berezia 

eskatu du komunikazioan eta sentsibilizazioan, gizarte-eragileek uler dezaten. 

Administrazio-izapideek prozesua luzatu dute, eta ezin izan dira proiektu guztiak hasi 

proiektuaren urte eta erdian, aurten amaituko baita. Hemendik aurrera, Zunbeltz 

elkarteak jarraituko du ekintzaileei harrera egiten eta babesa ematen. 

Sektorean belaunaldien arteko erreleboa funtsezkoa da, #AgroMillennials ikerketak 

adierazten duen bezala, Coag-eko Nekazari Gazteek eta Kordobako Unibertsitateko 

ETSIAMek joan den urrian aurkeztua. 10 profesionaletik 6k erretiroa hartuko du 

datorren hamarkadan, eta horrek ekarriko du 200.000 ekintzaile ingururen falta izatea. 

Aldi berean, azterlanak nabarmentzen du landa-eremuan sartzen diren 4 pertsonatik 

1ek ez duela nekazaritza-jatorririk. 

Zazpi proiektu Zunbeltzentzat 

Bederatzi pertsonen zazpi proiektu aurkeztu dira Zunbeltz Nekazaritza Test Gunean 

parte hartzeko. Proiektu horiek Andia Mankomunitatekoak (Gesalatz, Lezaun eta 

Deierri) eta Lizarraldeko beste herri batzuetakoak (Mirafuentes eta Zufia) dira. 

Orientabideak askotarikoak: hiru txerri-azienda (30 buru); behi-azienda bat (40 buru); 

bat ahuntz-azienda (70) eta beste bat hegazti-azienda (200). Horietako bi emakumeak 

dira eta bost gizonak, denak 40 urtetik beherakoak, eta bi proiektu kolektibo gisa 

aurkeztu dira. 
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Ebaluazioa egin ondoren, sei proiektu onartzea erabaki da, horietako bat instalatu berri 

delako, nahiz eta prestakuntzan parte hartzea eskaini zaion;  bestetik, txerri-

aziendaren proiektu kolektibo bat planteatzea erabaki da. 

Gaur egun, pertsona bat ahuntzekin instalatuta dago Zunbeltzen, ahuntz gazta 

ekologikoa egiteko. Horretarako, abeltzain aditu baten aholkularitza jasotzen ari da. 

Gainerako sei proiektuak Nafarroako Gobernuaren baimenak jasotzeko zain daude. 

Inplikatutako abeltzain adituak 

Testatzaileek hainbat agenteren prestakuntza jaso dute. 12 abeltzain adituren 

aholkularitza izan dute, beren prozesuetan banaka laguntzen dietenak testerrei. 

Bestalde, prestakuntza-egutegi bat antolatu da NUPekin eta CPAEN/NNPEKekin, 

testerrek adierazitako premien inguruan, eta horrek eragina izan du merkaturatzean, 

eraldatzean, maneiatzean eta ekoizpenean, besteak beste. 

Gainera, testerrentzat interesgarriak diren bi azterlan egin dira: «Kontsumitzailearen 

analisia», NUPek egina, Nafarroako herritarren kontsumo-ohituren irudia eskaintzen 

duena, eta testerrak beren produktuak merkaturatzeko orientatzen dituena; eta 

«Merkatu-hutsuneak eta merkaturatzeko aukerak abeltzaintza ekologikoan» azterlana, 

non eskualdeko ekoizpenak aztertzen baitira, eta merkaturatzeko kanal laburrei 

buruzko informazioa eta baliabideak ematen baitzaizkie testerra egiten dutenei. 

Informazio gehiago 

Elena Cereceda 

Mankomunitateko teknikaria 

620 946 950 

mancomunidad.andia@gmail.com 


