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Bengoetxea VII.ak
Frontisekin debuta
Ibai Bengoetxea leitzarrak, Ben-
goetxea VII.ak, bere sorterrian
irabaziz egin zuen profesionale-
tako debuta urriaren 9an, Frontis
enpresaren eskutik.2005eko urriaren 20a • XXV. urtea

24Kantu Zaharren
Eguna azaroaren 26an
Joan den urtean Sunbillan izan-
dako arrakasta ikusita, aurten Eli-
zondoko Lur diskotekara erama-
nen dute Kantu Zaharren Eguna.
Hitzordua azaroaren 26an da.
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Udazkeneko ferien has-
menta Elizondokoekin iza-
nen da, urriaren 28 eta
29an. Feria egunean ohi-
ko egitaraua izanen da:
aziendak, postuak, ne-
kazaritzako makinaria…

Larunbateko feria egunari atsoferie deitzen zaio usadioz eta karriketako
salmenta postuak baino ez dira izaten.

Arratsaldeko17:30etan pilota partiden txanda iza-
nen da.
Lehendabiziko partidua:

UGERA II - GERNIKA

Partida estelarra:
GOÑI II / MITXEOA 

-
MEDINA / BERNAUD
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Zernahi gauza eskaintzen duten
saltzailez beteko dira bi egunez

Elizondoko karrikak





Azken 50 urte hauetan baserriak
sekulako iraultza ezagutu du. Duela ha-
markada batzuk, baserriari esker familia
osoa bizi zen. Urte batzuk berantago ma-
kineriak gero eta garrantzia gehiago hartu
zuen. Etxaldean beso guttiago behar ziren.
Orduan, ekoizpenaren aldeko apustua egin
zen, inbertsioetatik ahalik eta etekinarik han-
dienak ateratzeko. Azken urte hauetan, al-
diz, eskualdeko laborari batzuk ohartu di-
ra ezin dutela bertako saltokietara atzerri-
tik merkeago sartzen diren txerrikiaren
kontra borrokatu. Gainera, luzera begira
pentsa daiteke orain arte Europa Ba-
tasunetik hartzen dituzten diru la-
guntzak apalduko eta geldituko di-
rela. Beraz, norabide berria eman
diote euren produkzioari. Bertakoa eta
kalitatezko produktuaren aldeko apustuan sartu dira
burubelarri.

Horien artean euskal zerria aipa daiteke. Duela 50 ur-
te, eskualdean zerri pinttoa aunitzetan ikusten zen.
Kolorez zuribeltza, buru eta belarri-erori handikoa.
Bizkarra konkortua eta ipurdi hertsi eta apalarekin.
Zoritxarrez, urteak joan ahala kanpotik etorritako arra-
zek ordezkatu zuten. 1929an, euskal arrazako138.000
zerrama kontatzen baziren, 1982an 50 baizik ez ziren
gelditzen. Arraza arruntak nagusitu ziren, batez ere,
hazteko denbora guttiago behar zutelako eta umeei
dagokionez, gehiago egiten zituztelako. Euskal zerri
xuribeltza desagertzeko zorian zen. 

Euskal 
zerria
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Erabateko aldaketa ekoizpenean

Lehenago kopuruari garrantzia handia ematen bazitzaion, az-
ken hamarkada hauetan kalitateak gaina hartu dio. Euskal
zerriak, arruntekin konparatuz, hazkuntzan ez badu hain-
besteko eraginkortasunik, zaporez hobea da adituen errane-
tan. Beraz, 80. hamarkadatik goiti, eskualdeko baserritar ba-
tzuk euskal zerria berreskuratzearen apustua egin zuten. Baz-
tanen bakar batzuk gelditzen ziren, Baigorri aldean gehixe-
ago. Hortik abiatuz lanean hasi ziren. Gaur egun euskal ze-
rriaren egoera askoz hobea da. Behe Nafarroan eta Xiberuan
60 ekoizle daude, Nafarroan eta Gipuzkoan bertze zortzi. Sor
marka lortzeko elkarte batean bildu dira.
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Bittor Jauregi Amaiurkoa

Bittor Jauregi, Amaiurko Salaberrikobordako nagusiak bide ho-
ri hartu zuen. Lehenago, eskualdeko baserri aunitzetan beza-
la, esneko behietan ari zen. Eraginkortasunarengatik aldatu nahi
izan zuen eta ostruketan hasi zen. Duela urte batzuk Baigorri
ibarreko zerri abeletxe baten bisitatzera joan zen. Ideia ona idu-
ritu zitzaion eta urratsa eman zuen. Euskal zerriak hazten ha-
si zen. Gaur egun 50 buru ditu bitan banatuak, eta berak dio-
en bezala, «Erabakiaren hartzea errexa izan zen. Gaur egun,
euskal zerriarekin aritzea baditu alde on bat baino gehiago. Le-
hen baino etekin gehiago ateratzen dut. Lan gutiago eskatzen
du. Goizetan kanpora atera behar ditut, ondotik zaldaria pixka
bat eman eta zertan diren begiratu. Gainera, xerria animali gar-
bia da, barnean kakarik ez du egiten». 
Amaiurtarrak ohartarazi digu zerri hazkuntzan aritzeak inber-
tsio gutti eskatzen duela. Eremu pixka bat, eta etxola batzuk
nahikoa dira azpiegitura osatzeko. 

«Xerria ez da animali zikina»
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«Haragiak eta gurinak
gustu gehiago du»

Aspaldiko arraza berreskuratzea ongi bada ere,
hondarrerako, abeltzainentzat beharrezkoa da
merkatua aurkitzea. Hasieran zaila da, konku-
rrentziak edo konpetentziak prezio apalekin bo-
rrokatzea ekartzen baitu. Halere, euskal zerriak
duen gustu ona laster argudio paregabea bila-
katu zen. Bittorrentzat «euskal zerriaren hara-
giak eta gurinak gustu gehiago du. Bezeroa
hortaz ohartu da. Egia da zerri arruntekin kon-
paratuz karioago dela, baina gure zerriak den-
bora gehiago behar du hazteko eta ume gutti
egiten ditu. Janariaren aldetik, kanpoko ezku-
rrak edo gaztainak jaten ditu. Ez ditugu bor-
txaz gizentzen. Ematen diegun zaldaria, kali-
tatezkoa da, genetikoki eraldatutako organis-
morik gabekoa. Horrek guzti horrek prezio bat
badu, eta bistan dena, prezio hori harategian
ere  nabaritzen da». Ideia bat izateko, euskal
zerriaren urdaiazpikoa, zerri arruntaren pre-
zioaren hirukoitza izaten ahal da.

Kalitatea eta bertako abereen bidea hartu du-
ten laborariek, haien bizimodua hobetu dute.
Denbora berean gizarteari mesede egin diote,
desagertzeko zorian zen arraza berreskuratuz. 

SOR MARKA
Euskal zerriaren sor marka eskuratzeko, hazleak ezau-
garri batzuk errespetatu beharko ditu:

• Euskal zerria guttienez urte batez haziko da. 8 hilabe-
tez kanpoan egon beharko du, ezkurrak, orbelak, gaz-
tainak eta belarra jaten.

• Emanen zaien zaldaria, artoa, garia, garagarra eta buia,
genetikoki eraldatutako organismorik gabeak izan be-
harko dute.

• Hektarea bakoitzean 40 buru baino gehiago ez dira
hazten ahalko.

• Zerriak egoten diren lurrak urtean 4 hilabeteko pausa
izan beharko du. 

• Zerria hilen da 14 edo 15 hilabete dituelarik.
• Urdaiazpikoari dagokionez, 18 hilabetez aire librean

idortzen utziko da. 



J. Miguel Bera  
Almandozko tratantea

«Etxean aretzeak hazten 
ditut, baina tratuan 

zerriekin ibiltzen naiz»

Noiz hasi zinen tratulari lanetan? Zergatik?
Aitak utzi zuelarik, 18-20 urtetan. Hori da ikusi nuena eta aitak eraku-
tsitako lanbideari segitu nion.

Gustoko duzu? 
Gustoko bai, bai, baina akabatzen ari da. 

Nola ikusten duzu azienda mundua gaur egun?
Kanbiatu da aunitz, orain azienda gutiago da. Gu baserrietan ibiltzen gi-
nen eta orain dena granja haundiak dira gelditzen direnak.

Zein da nabaritu duzun aldaketarik haundiena?
Lehenago jende gehiago ibiltzen zen tratu lanetan, eta gaur egun azien-
da guti denez, galtzen ari da.

Ferietan ibiltzen zara?
Ez, ez. Behorrekin eta behiekin pixko bat ibili nahiz baina hagitz guti,
gehien zerri ttikiak etxez-etxe. 

Zerrien salmenta ere murriztu da?
Bai, bai. Lehenago dena Lerida aldera eramaten zen baina orain han ez
dute baserriko zerririk nahi eta Iruñera saltzen ditut.

Etxez-etxeko tratua egiten duzue?
Bai, nik baserrietako jabeei erosten diet eta gero mataderietara erama-
ten ditut. 

Zure aita zerriekin ibiltzen zen? Eta ferietan?
Aita zerriekin baino gehiago ardiekin ibilia da aunitz, baina zerriekin ere
bai. Gure familia ferietan guti ibili gara. 

Eskualdeko ferietan ikusten duzun azienda nolakoa iruditzen zai-
zu?
Beno, azienda kanpotik etortzen da gehiena. Azienda txarra dela ko-
mentatzen du batzutan jendeak, baina denetik ikusten da. Ez da lehe-
nago bezala. Azienda guti dago, lau behi bertzerik ez dira izaten. Eta ho-
riek kanpotik etorriak izaten dira. 

Segidarik izanen dute horrelako feriek?
Zerrietan behintzat akabatzera doaie. Lehenago aunitz ikusten zen Baz-
tanen, Ultzaman… orain hamarretik batera etorri da. Lehen baserri guz-
tietan bazena gaur egun granja bakar batean biltzen da. Nik ez dut gran-
jetan erosten, baserriz-baserri ibiltzen naiz. 

Eta noiz da denboraldi egokiena zerriak saltzeko?
Negua, negua. Hotzarekin jendea gehiago animatzen da. 
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Fermin Larralde  
Arizkungo tratantea

«Tratulariak gaizki baldin 
bagaude, denak ere gaizki

daude»

Fermin Larralde Laurentx baserrian sortu zen duela 36 urte, Ariz-
kunen. Bere aita aspalditik tratu lanetan aritzen zen eta Fer-

minek 18 urtetan aitaren afizioarekin aitzinera segitzea
erabaki zuen. Tratulari gehienek behiekin egiten du-

te tratua, baina hori ez da Ferminen kasua; be-
ra bildotsekin eta behorrekin ibiltzen da. 

Gaur egun, aziendak etxetik kan-
poko granjatan hazten dira generale-
an, baina Ferminek oraindik baserri-
ko sotoan ere hazten ditu. Bertze fe-
rietan gertatzen ari den bezala, Eli-
zondon ere urtetik urtera azienda
gutiago dago, eta horregatik, tra-
tu lana ere zailagoa da. Jendea ge-
ro eta gehiago kexatzen da pre-
zioekin eta ahalik eta baxuen eros-
tea saiatzen da. Laurentxek ba-
serrietan hazi eta hiltegi han-
dietara saltzen du.

Bere ustez, abelzantza sek-
torea eta baserria, gero eta gu-

ttiagora doaie nabarmen.
Bere ustez, soka bat de-
na eta  «tratulariak gaiz-
ki baldin bagaude, de-
nak ere gaizki daude».

Baserria batez ere bizi-
tzeko tokia da gaur egun
eta ia gehienetan ikui-
luak hutsik daude. 
Bertzalde, udazkeneko
ferietara azienda batzuk

eramaten badira ere, abe-
re-salmentarako urtaro-
rik onena udaberria dela
dio Ferminek. 
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ORDOKI 
ALTZARIAK

ERAKUSKETA: Bittiria 26
SALTOKIA: Plaza Zaharra 27 · Tfnoa: 948 63 77 80 · NA - 31770 LESAKA

ESTILO UGARIKO MOBLEAK
kortinak, lanparak... eta etxerako osagarriak

LARUNBAT GOIZ ETA ARRATSALDEZ IREKIA

m e r k e a l d i a km e r k e a l d i a km e r k e a l d i a k
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