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PROGRAMAZIOA 
 

 Erdi-mailako Lan-prestakuntzako Heziketa Zikloetara zuzendutako curriculum-
-materiala da. Hain zuzen ere, Lorazaintza Heziketa Zikloko Lorategi eta 
berdeguneen ezarpena eta Agroteknologia moduluekin lotura zuzena duen  eskola-
-material curricularra da. 

 
 Aipatu Heziketa Zikloko bi modulutako gaia da; eta curriculumari loturiko edukiak 

lantzen dituenez, dudarik ez dago oinarrizkoa dela ziklo hori osatu ahal izateko.  
 
 Hala ere, hemen aurkezten dugun material honek ez ditu moduluei dagozkien edukiak 

osorik hartzen; material hau, Lorategi eta berdeguneak: historia eta lurzoruak 
izenburupean dator eta moduluei dagozkien edukietan oinarrituta badago ere, zenbait 
puntu ez ditu lantzen. 
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HELBURU ESPEZIFIKOAK 
 
 

Material hau landu eta gero, ikasleak ondoko gaitasunak bereganatuak beharko ditu: 
 
 

1.- Lorazaintzako proiektu bat birplanteatu eta berregokitzea. 
 
2.- Lorategia prestatzeko lanak burutzeko makina eta bitarteko egokiak 
erabiltzea. 
 
3.- Azpiegiturako lanak (drainaketa, ureztaketa, iturriak, bideak ...) egoki 
burutzeko azterketa egitea. 
 
4.- Lorategiko landareak egoki eta garai egokian ezartzeko gaitasuna izatea. 
 
5.- Lorategian, lore eta landareez gain jarri beharreko elementuen ezaugarriak 
aztertzea. 
 
6.- Lurzoruaren ur-beharrak aztertu eta egoera bakoitzari erantzun egokia 
ematea. 
 
7.- Ongarri-motak aztertu eta bakoitzaren ezaugarriak eta erabilerak 
identifikatzea. 
 
8.- Lurzoru-motak eta hauen ezaugarriak identifikatzea. 

 
 
MATERIALAREN EGITURA 
 

Lorategi eta berdeguneak: historia eta lurzoruak materiala bi zati nabarmenetan 
banatuta dago. Alde batetik, lehenengo orrialdeetan, lorategien historia jaso da; antzinako 
lorategietatik hasi eta gaur egunekoetarainoko azterketa egiten da, baina ez gure ingurukoena 
baizik, mundu osoko eredu esanguratsuenak aztertzen baitira. 
 
 Bestetik, bigarren zatian, lorategietan, eta beste edozein lurretan, landaketa egiteko 
kontuan eduki beharreko ezaugarriak eta elementuak aztertzen dira. 
 

 
 

AURKIBIDEA 
 
 

 A. LORATEGIEN HISTORIA 

1.- Sarrera   

2.- Antzinako lorategiak 

 2.1.- Egiptoarrak 

 2.2.- Mesopotamiarrak 

 2.3.- Pertsiarrak 
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 2.4.- Greziarrak 

 2.5.- Erromatarrak 

  Hadrianoren Landetxea 

 2.6.- Islamiarrak 

 

 

3.- Erdi Aroko lorategiak 

 Antzinako topiaria eta zurgintza 

4.- Errenazimentuko lorategiak 

 Medicitarren Landetxea 

 Esteko familiaren Landetxea  

 Alpeetatik iparraldera dauden lorategiak 

5.- Lorategi frantsesa 

 Vaux-Le-Vicomte 

 Versailles  

6.- Paisaia-lorategi ingelesa  

 Italiaren eragina 

 Aparteko elementuak: ”Erokeriak” 

7.- Lorategi japoniarra  

8.- Lorategi loredunak  

9.- Parke publikoa 

10.- Lorategi pribatuak 

 
B- LURZORUA EGOKITZEA 
 

1. Sarrera 
 
2. Lurzoruaren osagaiak 

Ura 
Airea 
Materia organikoa 
Partikula mineralak 

 
3. Lurzorua aztertzeko faktoreak 

Ehundura 
Egitura 
Landareak 
pH-a 
Lurzoruaren trukatze-ahalmena 

 
4. Aztertu nahi den lurzoruaren laginak hartzea 
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5. Lurzorua ontzea 
Lurzorua hobetzeko modua: Drainatzea 
Lurzorua ontzeko moduetako bat: Goldatzea 
Lurzorua ongarriekin ontzen 

Karea 
Humus-eratzaileak 
Ongarri kontzentratuak 

 
6. Elementu mineralak 

Nitrogenoa 
Fosforoa 
Potasioa 
Tarteko elementuak eta oligoelementuak 
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1.- SARRERA 

 

Historiaurrean pentsatzen zen, landareen zikloa jainkoen borondatearen adierazpena 

zela, hau da, landareen jaiotza, hazkuntza, loratzea, fruitu-ematea eta ondorengo 

zimeltzea eta berpizkundea haien eraginpean zegoela. Bizitzak berak islatzen zuen 

jainkoekin lotzen zen urtaroen zikloa. 

 

Milaka urtetan gizakia sustraiak, haziak eta basoko fruituak biltzetik bizi izan zen. 

Baina gizaki hori era iraunkorrean lekukotu eta nekazaritza eta laborantzarako izango 

ziren lurretan sasiak kentzen hasi zenean nabarmendu ziren giza antolaketaren lehen 

aztarnak. 

 

Horrela sortu ziren lehenengo lorategiak, Egipto, Babilonia, Pertsia eta Greziako 

jainkoei eskainiak. Hasierako lorategi horiek Eden, paradisu edo txinatar zibilizazioko 

zorionaren uharte mitikoen adierazgarri izan ziren, eta, horrez gain, elikagai-iturri eta 

jainko eta erdi jainkoen bizileku. 

 

Garai haietan, lorategiari ematen zioten berezko sinbolismoarekin batera, antzinako 

kulturek garrantzi eta esangura berezia eransten zieten zuhaitz eta landare-mota batzuei, 

hala nola, olibondo, elorri, pikondo edota mahatsondoari. Garai hartan gosea nagusi 

zen; horregatik, ez da harritzekoa zuhaitzak gurtzea: emankorrak eta bizidunak ziren, 

eta, gainera, elikagai-iturri. Horretaz guztiaz gain, gizateriak ezagutzen zituen izakirik 

urtetsuenak ziren zuhaitzak. 

 

Geroago landatzeari ekin zioten, landareak elikagai-iturri ez ezik, ederrak eta magikoak 

ere bazirelako, eta, gainera, sendatzeko erabilgarriak. Espezieak aukeratzea eta 

lorategiak antolatzea, askotan, arestian aipatutako helburuak betetzeko egiten zen: 

plazererako eta elikagaiak eta sendabelarrak lortzeko. 

 

Azkeneko 3.000 urteotan sortu diren lorategi guztien sorburuan, gizakiak natura 

menperatzeko duen gogoa ezkutatzen da. Gogo horrek ematen digu gakoa lorategiek 

izan dituzten estiloak, modak eta aldaketa iraultzaileak ulertzeko. Izan ere, lorategiak 

beren sortzaileen eta sortu dituzten zibilizazioen isla dira. 
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2.- ANTZINAKO LORATEGIAK 

 

Orain dela 2.000 urte itxuragatik eta lortutako garapenagatik nabarmendu ziren 

erromatar lorategiak sortzeko, ezinbestekoa izan zen Egipto, Pertsia eta Greziako 

zibilizazioen eragina. Horren adibide ditugu Hadrianoren Landetxeko lorategiak. 

 

2.1.- LORATEGI EGIPTOARRAK 

 

Fidagarritasun historikoa duen lehen lorategia egiptoarra dugu. Egiptoarren 

nagusitasuna K.a. 3500. urtetik K.a. 500. urtera arte luzatu zen. 

 

Egiptoko landaredi eta giza kultura guztia Nilo ibaiaren inguruan bildu zen, handik at 

dena, gaur bezala, basamortua baitzen. Izan ere, Nilo ibarrean urteroko ur-goraldiek 

lurzorua berritzeko jalkin aberatsak ekartzen zituzten. 

 

Hilobietako margoetan argi ikusten da, egiptoarrek landareak aukeratzean eta kokatzean 

alde estetikoa eta praktikoa elkartzen zituztela. 

 

Ura, jakina, ezinbestekoa zen bizitzarako, eta ureztatzea erreten edo ubideen bitartez 

bideratzen zen. Erreten txikienak harriz edo morteroz estalirik zeuden, ur-ihesak 
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ekiditeko. Lorategietan lauki-itxurako urmaelak eraikitzen ziren. Horiek itzal handiko 

zuhaitzez inguratuta egon ohi ziren, eta, beroa arintzeaz gain, arrainen haztegi eta 

uretako hegaztien gordeleku ere baziren. Horrela, lorategian bertan batzen zituzten 

loreak, fruituak, barazkiak eta baita okela-barietateak ere, kopuru dezentean, gainera. 

 

Loto, papiro eta datil-palmondoak apaingarri gisa erabiltzen ziren; horrez gain, kutsu 

erlijioso eta sinbolikoa ere bazuten. 

 

 
Tebasko gobernu egiptoarreko ofizial baten etxea eta lorategia. K.a. 2000. urtea. 

 

Horren guztiaren adibide dugu Tebasko gobernadorearen lorategia (K.a. 2000. urtea). 

Jakin badakigu, dokumentuetan hala agertzen delako, lorategi hori lauki-itxurako 

elementuekin egindako egitura axial bat zela, eta bertan lore-multzoak, urmaelak, 

esparru itxiak eta elkarri lotutako parrak zeudela; azken horien azpitik pasea zitekeen, 

sarreratik hasi eta etxeraino heltzen zen bidea eginez. Gerizpean fruitu-arbolak zeuden 

landatuta, ureztatzeko kanalak, estalpeak eta harrizko horma bat ere bazegoen, lorategia 

inguratuz.  

 

Azpimarratu behar da, orduan ere, inguruko naturaren “kaosak” ordenamendua eskatzen 

zuela, eta hortik dator diseinuaren geometrizazioa. Ideia hori, geometrizazioa, alegia, 
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diseinurako lerro zuzena erabiliz, landaketa erregular eta simetrikoak eginez eta esparru 

guztia zuhaitz-ilarekin inguratuz eta mugatuz gauzatu zuten garai hartan. 

 

2.2.- LORATEGI MESOPOTAMIARRAK 

 

Babiloniarrek kanal-, urtegi- eta dike-sistema onak garatu zituzten. Lehenengo 

landaketak ilaran egin zituzten, tartean ureztatzeko kanal txikiak zituztela. Horrela, 

Mesopotamia nekazaritza-lorategi txikia bihurtu zen. 

 

 
 

Landareak erlijioarekin lotzen ziren. Babiloniarren ustez, jainkoen espirituak 

landarediaren zenbait elementutadn gauzatzen ziren; horregatik, jainko txikiak bailiran 

gurtzen zituzten landareak. 

 

Mesopotamiako lorategi-diseinugilerik ezagunena Nabukodonosor II.a izan zen; ur-

-ingeniaritzako zenbait lanen sortzaile eta lorategi esekien asmatzaile izan zen. Lorategi 

eseki horiek mailakatutako terrazetan egin ziren. Hain lorategi altuak egiteko hainbat 
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arrazoi egon zitekeen: jainkoen bizilekua goialdean egotea, edo Nabukodonosorren 

emazteak bere herri menditsua samintasunez oroitzea, edota terrazetan mailakatutako 

egitura horrek ibaien ur-goraldi basatien aurrean babesa ematea. 

  

Nolanahi ere, eta orduko dokumenturik ez dagoen arren, munduko miraritzat dauzkagu 

Babiloniako lorategiak. 

 

2.3.- LORATEGI PERTSIARRAK 

 

K.a. 500. urtetik aurrera, Pertsiako erregeek joritasun handiko lorategiak sortu zituzten 

plazererako eta osasuna zaintzeko. 

 

Pertsiako lorategiak harrizko hesiekin inguratuta zeuden, basamortuko lur basatietatik 

isolatu eta itzala eta freskotasuna emateko. Bertan, hostoiraunkorreko zuhaitz handiek 

eta platano hostozabalek gerizpea ematen zuten, eta udaberrian mertxikondo, 

almendrondo eta abrikotondoen loreak erraboilkara goiztiarreko loreekin nahasten ziren. 

 

Zoritxarrez, ez dugu inon Pertsiako lorategien aztarnarik, eta nolakoak ziren jakiteko 

pertsiar tapizak begiratu beharra daukagu. Tapiz horiek aztertzean, lorategiak nolakoak 

ziren antzeman daiteke: itxitako lauki-itxurako esparruak ziren, eta horien barruan 

elkartuta zeuden bi ardatzek ordenatzen zuten espazioa; erdi-erdian urmaela zuten, eta 

ardatzak koniferoz inguratutako ubideen bidez gauzatzen ziren. Pertsiako palazio bateko 

lorategia, soroen antzera, ubidez beterik egon ohi zen; dorre eta harresi handien artean 

laranjondoak, granadondoak, limoiondoak, usaindun bioletak eta arrosa-landareak ikus 

zitezkeen; azken horiek, arrosak, itxitura-hesiak estaltzeko erabiltzen ziren.  

 

Bestalde, zuhaitz-ilara handiez mugatutako etorbideak ere bazituzten, zaldiz edo gurdiz 

paseatzeko. 

 

Pertsiarrek tradizio handia zuten hidraulikan; ura lur azpitik garraiatzen zuten, harea-

-butxadurak eta ur-lurrunketak ekiditeko. 
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2.4.- LORATEGI GREZIARRAK 

 

Esan behar da hain aurreratua zen Greziako zibilizazioan lorezaintzak ez zuela garrantzi 

handirik izan. Zibilizazio horretan etxe pribatuak xumeak ziren; aldiz, toki publikoei 

garrantzi handia ematen zitzaien. Etxeko gela guztiek etxe barruko patio batera ematen 

zuten. Patio hori zolatuta egon ohi zen, eta estatuaz eta loreontziz apainduta. 

 

Esaten da, Greziako inperioko antzinako palazioek, Alexandro Handiaren garaikoak, 

alegia, Pertsia eta Egiptokoetan zutela oinarria. 

  

Greziako lorategiak platanondoz eratutako parkeak ziren, non atletak, politikariak eta 

filosofoak batzen baitziren. 

 

Grekoak botanikari eta naturalista onak izan baziren ere, ez zuten maila handirik lortu 

lorezaintzan. 
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2.5.- LORATEGI ERROMATARRAK 

 

Greziako kulturak eragin handia izan zuen Erroman. Horren lekuko dira Erroma eta 

Toskanako lurraldeetako edota Napoli inguratzen duten muinoetako lorategi 

erromatarrak. Hauetan, askotan, Greziako eszenak, paisaiak edo mitologiaren aldeak 

gogorarazten zituzten elementuak –latineko topia izenaz ezagunak– agertzen ziren. 

 

Lorategiak txikiak zirenean, arestian aipaturiko eszenak freskoen bitartez erakusten 

zituzten. Horrelakoak dira Ponpeia eta Herkulanoren aztarnetan aurkitu diren oso ondo 

kontserbatutako lorategiak. Vesubio sumendiaren hegalean zeuden bi herri horiek 

sumendi-errautsez estali ziren K.o. 97. urtean. 

 

 

 

Lorategi erromatarren inguruko informazio gehien Espainiako Meridan, Alemanian, 

Austrian eta Frantzian egon ziren villa edo landetxe erromatarrak aztertuta jaso ahal 

izan dugu. 

 

Etxe erromatarrek Greziako etxeen egitura bera zuten. Etxea kalearen mailan eraikitzen 

zen, gelek barruko patio antzeko batera ematen zuten, eta kolomadi baten bitartez 

komunikatuta zeuden. Funtsean, eguzkitik, haizetik, hautsetik eta kaleko zaratetatik 

gordetzeko babeslekuak ziren lorategiak. Arkupeek geriza ematen zuten, eta, ondorioz, 
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ez zen hainbeste zuhaitz behar izaten. Landareak, ezartzekotan, loreontzietan edo 

jasotako multzoetan ezartzen ziren, eta patioak harrizko urmael txikiekin eta 

marmolezko mahai eta estatuatxoekin apaintzen ziren. 

 

Hein handi batean, Erromari aberastasuna nekazaritzan aritzen ziren inguruetako 

lurraldeetatik zetorkion. Horregatik erabaki zuten orduko aristokrata askok Erroma 

hiriko inguruetan landetxeak eraikitzea. Haien artean Plinio Gaztea aipatu behar da, 

100. urtean bizi izan zena. Pliniok Erromatik 30 kilometrora landetxe bat eraiki zuen, 

eta, dokumentuek adierazten dutenez, haren lorategian pikondoak eta marugatzeak ziren 

nagusi; eraikinaren barruan, berriz, ondo hornitutako ortua, klaustroak, afaltegiak eta 

lore usaindunez betetako terrazak zeuden. 

 

Bigarren adibidea Tivoli-n daukagu: Hadrianoren Landetxea, aurrekoa baino multzo 

zabalagoa eta trinkoagoa berau; 118. urtetik 138. urtera bitartean eraiki zen, eta luzaroan 

Erromako gobernuaren gunea izan zen. Oso lursail handia zen, eta bere barnean, beste 

elementu batzuen artean, eraikin asko, igerilekuak, urmaelak, terrazak, estatuak eta 

“Valle del Templo” izeneko lorategia zegoen, zuhaitzez betea eta Greziako Olinpo 

mendiaren oinaldean egon zen basoaren oroimenez egina. 

 

Hadrianoren Landetxea 

 

118. urtetik 138. urtera bitartean Hadriano enperadoreak sekulako landetxea –gaur egun 

Tivoli deritzona– eraiki zuen Tibur ibaiaren ondoan, Erromaren ekialdean. Gelditzen 

diren aztarnek argi erakusten dute landetxe hori aparteko eraikinek eta lorategi-

-multzoek osatzen zutela. Espartiano idazle erromatarrak honela deskribatu zuen: 

“Tiburreko (gaur egun Tivoli) Hadrianoren landetxea era miresgarrian eraikita dago, 

eta haren aldeek probintzien edo ospe handiko tokien izena hartzen dute: Lizeoa, 

Akademia, Canopus, Pecile, Tempe etab. Eta ezer falta ez dadin, Hades bat ere egin du 

Hadrianok”. 

Hona, aipatutako ospe handiko toki-izen horietako bakoitza zer zen: 

Lizeo eta Akademiek garrantzi handia zuten Grezian, eta hezkuntza-erakundeen 

adierazgarri ziren. 
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‘Canopus’ Egiptoko luxu handiko hiri txiki bat zen, Niloren adar baten ertzean kokatua. 

‘Pecile’ Greziako filosofoek paseatzeko erabiltzen zuten tokia zen. 

‘Tempe’ Greziako iparraldeko landa-ibarra zen, bertako poetek asko bisitatzen zutena.  

 

Hadrianoren Landetxeko aztarnek eta lorategiek guztira 65 hektareako lursaila osatzen 

dute, baina gaur egun oraindik ez dituzte elementu guztiak identifikatu. 

 

“El Pecile” izugarrizko harresia zen, 230 metroko luzera eta 9 metroko altuera zuena. 

Zeukan orientazioak aukera ematen zuen eguzkitan zein gerizpean paseatzeko, urtaroen 

eta eguneko orduen arabera. 

 

“Canopus” ere badakite zer zen: kanal estu eta barea. Ertz batean estatuadun kolomadi 

bat zegoen, albo batean Akropoliaren antzeko eraikina eta kanalaren beste ertzean 

kupuerdiko beste eraikin bat zegoen (tenplua, afaltegia ote?). 

 

Hadrianoren Landetxean identifikatu gabe geratu diren beste egitura batzuen artean 

bada eraikin bat, politenetarikoa izan arren, zer zen ez dakitena: urmael zirkular baten 

barruan uharte zirkular bat dago, kolomadi batek inguratzen duena. “Itsas antzokia” 

esaten zaio, eta uste da liburutegia edo enperadorearentzat eraikitako babesleku lasai eta 

pribatua izan zitekeela; zubi altxagarria pasa ondoren, enperadorea hara erretiratuko 

zela uste da. 
 

Geroago egin ziren beste lorategi batzuek –Versaillesko lorategiak– Hadrianoren 

Landetxea izan zuten eredu; lorategi horietan antzinako loriak gogorarazi nahi zituzten, 

baita gogo horren adierazgarri ziren eraikinak, monumentuak... ere, bertan eginak edo 

munduko beste toki batzuetatik ekarriak. Adibidez, Florentziako Boboli lorategietako 

“Isolotto” deritzan uharte zirkularrak Hadrianoren Landetxeko “Itsas antzokia” 

gogorarazten du. Gero, XVIII. mendeko paisaia-lorategi ingelesetan Grezia eta Italiako 

eszenak –tenplu, hartzulo, monumentu eta paisaia osoak– nahita ipini zituzten, Tempe 

ibarra gogorarazteko. Geroago, Malibu-n (Californian) J. Paul Getty-ren museoan 

lorategi erromatarrak egin ziren. Lorategi horiek Hadriano enperadorea bera ere harro 

egoteko modukoak omen dira. 
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2.6.- LORATEGI ISLAMIARRAK 

 

Erromatako inperioa desegin ahala, Europan ezegonkortasuna nagusitu zen. Ekialdetik 

hasi eta Espainiaraino, Mediterraneo osoa hartu zuten indarrez arabiarrek. Jendea 

harresiz inguratutako hirietan bizitzen hasi zen. Harria zen nagusi, eta lorategiak egiteko 

tokirik ez zegoen. 

 

Garai guztietako konkistatzaileei gertatu ohi zaien bezala, arabiarrek ere konkistatu 

zituzten herrien kulturaren eragina jaso zuten. Esaterako, basamortuko bizimodu urri eta 

eskasera ohituta zeuden gerlariak Pertsian sartu zirenean, liluratuta geratu ziren hango 

marmolezko palazio eta lorategi usaindunak ikusita. 

 

 
Egitura hauetan dago, beraz, Espainiako lorategien diseinuaren iturria. 

 

Lorategi islamiarraren ideiak Ekialdean izan zuen jatorria. Ideia hori inperio edo 

zibilizazioetan zehar hedatu zen Ipar Afrikara heldu arte; eta handik helduko zen, agian, 

Espainiara. Bertan, paradisuko lorategiaren ideia eta erromatar jatorria zuen atariaren 

ideia nahastu ziren. Arabiarrek zortzi mende baino gehiago eman zituzten Andaluzian. 

Haiek Sevillan eta, batez ere, Granadan utzitako lorategiak goi-mailako dotoreziaren 

adibide dira. 

 

Lorategi islamiarraren jatorria musulmanek paradisuaren inguruan duten ideian datza. 

Koranak adierazten duen bezala, paradisua zorionekoen etxea da, eta zorionekoak, 
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hildakoan, itxitako lorategietara omen doaz. Toki hauetan, hots, lorategi itxietan ez da 

sekula urik falta, etengabe ura darien iturriak daudelako. Paradisuan ez dute jasango, ez 

bero kiskalgarririk, ez hotz handirik. Han zuhaitzek itzala eskaintzen dute, eta nahi 

adina fruitu dago eskura. Lorategi zerutar horretan paradisuko lau ibaiak hedatzen dira. 

Koranaren arabera, honelakoak dira ibaiok: “ur gardena, eguneko esnea, ardo goxoa eta 

ezti purua daramatenak”. 

Lorategi islamiarra itxia eta sekretua da: 

mugatutako espazioan iturri freskoak, 

gerizpedun pabilioiak eta lora apurren usain 

fina dira nagusi; kontraste ezin hobea, 

halaber tentsioa, beroa eta urteetako 

gerratearen indarkeria desagerrarazteko. 

Etxeko jabeak etxea gobernatzen du, eta bere 

emakumeak eta familiako bizitza kanpoko 

begiradetatik babesten ditu. Nahiz eta udako 

beroa itogarria izan, patioko iturritxoek airea 

freskatzen dute, eta mailaz maila jausten 

doan ur mantsoaren soinuak giroa lasaitu 

egiten du.  

 

Lorategi islamiarraren adibideak Sevillako 

Alcazarean eta Granadako Generalifen eta 

Alhambran ditugu. Lorategi horietan guztietan 

lautan zatitutako paradisuaren bariazioak agertzen dira. Gorago esan den bezala, 

lorategiok ondo ureztatutakoak, freskoak, itzaltsuak, lasaiak eta itxiak dira. 

 

 

3.- ERDI AROKO LORATEGIAK 

 

Europan Erdi Aroa Erromako inperioa desegin zenetik Europa modernoa sortu zen 

arteko denbora izan zen; beraz, XV. mendearen erdialdean bukatu zen. Garai hartan 

etsai-giroa nagusitu zen, eta giza isolamendua nabarmena izan zen. Gudak, istiluak eta 

Taj Mahalaren oinplanoan argi ikusten da 

lorategia lau kanalek zeharkatzen dutela. 
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izurriteak hedatu ziren nonahi. Giro hori zela eta, lorategiek ez zuten tokirik izan erabat 

harresituak zeuden hiri eta herrien barruan. 

 

Garai hartan edozein espazio zen baliagarri, bai elikagaiak bai sendabelarrak lortzeko. 

Gazteluen edo gotorlekuen hormen barruan landatzeko espazio jakin batzuk zeuden. 

Orduko lorategien elementurik garrantzitsuena sendagaiak lortzeko erabiltzen zuten 

“lorategi fisikoa“ zen. Lorategi horretan 16 belar-mota landatzen ziren, medikuntzaren 

eta drogen oinarri zirenak. 

 

800. urtetik aurrera, Karlomagno enperadoreak hauxe agindu zuen: bere inperioko herri 

guztietan ordura arte sailkatutako landareak ereitea. Hortulus izeneko poeman 

deskribatzen dira haren monasterioko lorategian ereindako landareak. 

 

 

 

Suitzako St. Gall abadian, esaterako, monasterio ideal baten xehetasun handiko planoa 

kontserbatu da. Plano horretan ondo ikus daitekeenez, lorategi barruan hesiz 

inguratutako lauki-itxurako zatiak daude; zati bakoitza landare baten izenaz errotulatuta 

dago. Ortuak 18 landare-gune edo zapalda zituen; sendagai-lorategiak, aldiz, 16. 

Abadeen hilerrietan ere simetrikoki landatutako fruitu-arbolak eta intxaurrondoak 
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agertzen dira. Lorategi horietan arrosa-landareak eta liliak landatzen zituzten, ederrak 

izateaz gain, sendagai gisa erabiltzen baitzituzten.  

 

Erdi Aroko lorategia harresiak mugatutako espazioa zen, eta lauki-itxurako guneetan 

zatituta zegoen. Gune horiek lorategia zatitzen zuten bidexken mailatik zentimetro 

batzuk gorago altxatu eta taket laburrekin jositako hesolekin isolatzen ziren, hezetasun 

gehiegi zegoenean jariatutako urak hareaz edo harri-koskorrez egindako bidexketara 

drainatzeko. Zapaldak edo altxatutako guneak erromatarren garaian ere erabiltzen ziren. 

Lorategiak eratzeko modu horrek Europan XVII. mendera arte iraun zuen. 

 

Erdi Aroan, gerrak eta gatazka politikoak bukatu zirenean, merkataritza indartzen hasi 

zen, eta horrek aberastasuna ekarri zuen. Gazteluetan lorategiak agertu ziren. Landetxe 

handiagoak eta arkitektonikoki landuagoak eraiki ziren; erabilgarritasuna eta plazera 

aintzat hartzen zituzten.  

 

1220. urtetik 1230. urtera bitartean idatzi zen Roman de la Rose izeneko poeman Erdi 

Aroko lorategi batek behar zituen elementu apaingarriak agertzen dira. Hauexek dira 

elementu horiek: babes-harresiak, belar usaindunez mugatutako bideak, belardi txikiak, 

zuhaitzak, lauki-itxurako garapen lauak, pergolak eta elkarrekin lotutako zuhaitz adarrez 

egindako tunelak, landare igokariak, loreak, ur-lasterrak, eta, gainera, aske bizi diren 

animaliak. 

 

Hauxe da Erdi Aroko lorategietatik jaso daitekeen ideia: edozein landare erabil daiteke 

apaintzeko, baldin eta beste lore batzuekin harmonian tartekatzen bada. 

 

Antzinako topiaria eta zurgintza 

 

Antzina, lorategi osoa edo zati bat kanpoko eremutik banatzeko, harresiak egiten 

zituzten; baina kostu handikoa zen harresi hori inausitako landare-hesiz edo eskuz 

egindako koltza-hesiz ordezka zitekeen. Erromatarren garaian, Europako lorategietan 

topiaria izeneko artea garatu eta maila ona lortu zuen. Ezpelak eta haginak moztu egiten 

ziren, baina ez edonola, animalien, erraldoien eta etxejabearen izenaren formak 

irudikatuz baizik. Erdi Aroan, berriz, topiaria gutxi garatu zen, eta ez ziren plataforma 
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edo maila zirkularreko formak egitetik pasatu. Pergolak eta koltza-hesiak, ostera, 

askotan egitura konplexuak ziren, bai erromatarren garaian, bai Erdi Aroan. Batzuetan, 

mahats-parra sinpleak eusteko egiturak ziren; beste batzuetan, ostera, pasealekuen 

alboetan geriza emateko kokatzen ziren egitura konplexuak, edo arkuterian egindako 

afaltegiak. Ingalaterran Erdi Aroko pergolei zurgintza-lanak esaten zieten; zurezko hesi 

edo koltza-hesiekin egiten ziren, arrosa-, jasmin-, parra- eta atxapar-landareen euskarri 

izan zitezen. 

 

XV. mendetik aurrera topiaria zein zurgintza oso jarduera konplexuak bihurtu ziren, eta 

Errenazimentuko lorategietan lan nabarmenak izatera iritsi ziren.  

 

Koltza-hesiak, besteak beste, luiziak ekiditeko, hesiak egiteko, lorategietako zapaldetan 

horma bertikalak eusteko eta zuhaitzen ingurua mugatzeko erabiltzen ziren. 

Lorategietako zapaldak oholez edo adreiluz inguratzen ziren; zapalda lurrez bete 

ondoren, soropila jartzen zen. Soropil-zapalda bati buruzko lehen aipamena Alberto 

Magno-k 1260. an idatzitako liburu batean ageri da. 

 

 

4.- ERRENAZIMENTUKO LORATEGIAK 

 

Errenazimentuko lorategiek oso ondo islatzen zuten garaiko pentsaera eta bizimodua. 

Errenazimentua aurkikuntzen garaia izan zen. Orduan berraurkitu zituen Europak 

iraganaldiko greziar eta erromatar kultura klasikoak. Mende askotako ezjakintasunetik 

atera eta gizartean abentura intelektual eta espiritualak egiteko garaia izan zen. 

 

Baina aurkikuntza horiek gutxi batzuentzat baino ez ziren izan onuragarri: aberatsentzat, 

ikasitakoentzat eta zorionekoentzat. Beraz, aurkikuntzek apenas izan zuten eraginik 

europar gehienen bizitzan. XV. eta XVI. mendeetan ez dirudi jende xumearen lorategiak 

eta nekazaritza, oro har, asko aldatu zirenik. Aldiz, Italian eta geroago Frantzian eta Ipar 

Europan, kulturadun familia aberatsen lorategietan, Errenazimentuko baloreen eragina 

nabaria izan zen; alde batetik, Erromako antzinako lorategiei buruzko informazioa 

berreskuratu zelako eta, bestetik, Amerika aurkitu zelako. Azken aurkikuntza horrek 

landare-espezie berriak ezagutzeko aukera eman zuen.  
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Garai ilustratu horretan, lorategien diseinua beste arteak (musika, pintura, arkitektura...) 

bezain garrantzitsua izatera heldu zen. Horretan Plinioren liburuek eragin handia izan 

zuten; hauek ziotenez, lorategiak etxeari estuki lotuta egon behar zuen “loggia” edo 

arkuen bitartez, edo, bestela, beste lotura arkitektoniko batzuen bidez. Lursailen 

gorabeherak gainditzeko, zabaltzak edo terrazak erabiltzea gomendatzen zen. 

Etorbideak osatzen zituzten ibilbideek edo ardatzek proiektu osoaren espazioa eta 

bertako elementuak lotzeko balio zuten. 

 

Errenazimentuko lorategiak intelektualentzat diseinatu ziren, bertan, hirietako bero eta 

eragozpenetatik urrun, artistek eta jakintsuek freskura-giroan lan egin eta eztabaida 

zezaten. Horren adibide dugu Medicitarren Landetxea, Michelozzok egina 1458. urtetik 

1461. urtera bitartean. 

 

Medicitarren Landetxea 

 

Landetxe hau egiteko tokia Medici banka-gizonak berak aukeratu zuen, Florentzia 

hiriaren kanpoaldeko malda batean. Bertatik ibar guztia dominatzen zen, eta, gainera, 

haizegunea zen. 

 

  

Medicitarren Landetxea bertako 

topografiara egokitu behar izan zuten 

zabaltzen bitartez. Etxerainoko bidea 

mendi-maldaren ertzetik egiten zen. Etxea 

lorategiarekin lotzen zen, “loggia” edo 

arkupe baten bitartez, eta haren atzealdean 

lorategi sekretua edo “giardino segretoa” 

zegoen, lasaia eta gordea. Beste lorategia, 

aldiz, publikoagoa zen, eta bisitariak 

hartzeko erabiltzen zen, baita 

zerbitzarientzako pasabide bezala ere. 
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Medicitarren Landetxeko sarrera mailarik baxuenean zegoen kokatuta. Bisitariak 

aurrera egin ahala, eskulturak, iturriak eta interes-guneak atzean geratzen ziren, mailarik 

altuenean zegoen palaziora heldu bitartean. 

Ikusgarria zen lorategiaren antolaketa, bisitaria hunkitzeko eta txunditzeko diseinatuta 

zegoen-eta. 

 

Esteko familiaren Landetxea  

 

Agian, landetxe hori da harmailadi eta ur-jolasen erabileraren maisutasunik gorenena. 

175. urtean Pirro Ligorio-k diseinatutako lorategi italiar horretan biltzen ziren 

Errenazimentuko lorategietan funtsezkoak ziren ezaugarriak: etorbideak eta hauen albo 

banatan altzifre handiak, pergolak, afaltegiak... Aurreko elementu horiekin itzalgune 

zabalak lortzen ziren, eta bertan Mediterraneoko argiak zuen distira oso bestelakoa eta 

ikusgarria zen. Arkitektura-formek eta eskulturek, esparru guztian banatuta, bizitasuna 

ematen zioten lorategiari, eta, bide batez, natura eta etxea batzen zituzten. 

 

Mailakatutako aldapetan zabaltzak edo terrazak egiten ziren. Zabaltza horiek lotzeko, 

harmailak, eskailerak eta karranpak erabiltzen ziren. 

 

Ura erreketatik desbideratzen zen; jabetzako punturik altuenera eraman eta handik 

lorategian zehar bideratzen zen, ur-jauziak, iturriak, ur-zorrotadak eta urmael gardenak 

sortzeko. Ura gozamenerako erabiltzeaz gain, ureztatzeko ere erabiltzen zen. 

Lorategian, ura eta gerizpea batera edukita, hain desiratua zen freskotasuna lortzen zen. 

 

Ezpela eta beste zuhaixka batzuk inausi eta goitik ondo ikusteko moduan jartzen ziren. 

Ez zen ohikoa loredun landareak landatzea. Perspektibei edo lorategitik at geratzen 

ziren paisaiei markoak jartzeko, alde bietan zuhaitzak zituzten etorbideak egiten ziren. 

 

Diseinatzeko orduan, etxea eta lorategia unitate bakartzat hartzen zituzten. 

 

Errenazimentuko lorategien beste adibide bat Lante Landetxea dugu; lorategi italiar hori 

Esteko familiaren Landetxea egin baino lehenago egin zen. Ez zen aurrekoa bezain 

barrokoa, txikiagoa eta kutunagoa baino. 
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Esteko familiaren Landetxean dagoen ‘Rometta’ izeneko iturri-multzoa 

 

Alpeetatik iparraldera dauden lorategiak 

 

XVI. mendean Ipar Europan lorategi handiak egin ziren, baina Alemaniako 

Heildelbergeko lorategiek aipamen berezia merezi dute, gazteluaren ondoan ederki 

kontserbatu diren L itxurako zabaltzak izateagatik. Lorategi horiek 1619an egin 

zituzten.  

 

Schlosz Hellbrunneko (1612-1615) 

lorategiak, berriz, Austrian sortu 

ziren, Salzburgo ondoan. Bertan, 

Europan ondoen kontserbatutako 

iseka-iturri multzo arraro bezain 

hunkigarria dago. Aipagarria da 

lorategi barruan dagoen afaltegia: 

harrizko mahai bat dago han, eta 

mahaikideen eserlekuen azpitik ur-

-zorrotadak irteten dira haiek 

bustitzeko; bustitzen ez den 

bakarra anfitrioia da, mahai-

-buruan dagoen eserlekua, besteak 

ez bezala, trinkoa delako. 
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XX. mendean Errenazimentuko lorategietan oinarrituz berreraikitako lorategien 

adibideak ondorengoak ditugu: 

- Tours ondoko Villandry-n ( Frantzia) 1910. urtean eraikiak. 

- Ingalaterran, Southampton-eko Tudor museokoa. 

 

 

5.- LORATEGI FRANTSESA 

 

Frantziak Ingalaterrarekin izan zuen Ehun Urteko gerra XV. mendearen bukaerara arte 

luzatu zen. 1495ean Frantziako Karlos II.a erregeak espedizio bat antolatu zuen 

Napolira, eta 21 artista italiar ekarri zituen Frantziara, eraikinak Italian egiten zituzten 

moduan egin zitzaten. Italiar estetikaren haritik, antzinako gaztelu batzuen lorategiak 

aldatu eta handitu egin ziren, baina ez zen lan erraza izan lorategi eta eraikin berrien 

arteko batasuna lortzea, orduko gazteluak hobiz eta harresiz inguratuta zeuden-eta. 

 

1525an, Frantzisko I.a erregeak artista italiar gehiago ekarri zuen, eta haien laguntzaz 

bere palazioa berreraiki eta dekoratu egin zuen. Orduan hasi ziren lorategiak 

gazteluetatik eta hobietatik urrun jartzen. 

 

XVII. mendean Frantziak ordura arteko osperik, aberastasunik eta botererik handiena 

lortu zuen, eta, ondorioz, Europa osoko gustuen aitzindari bihurtu zen. 

 

Lorategi frantsesen ezaugarririk nabariena parterrea erabiltzea da. Parterreen jatorria, 

berriz, Erdi Aroko ‘lorategi fisikoa’ da. Izan ere, garai hartan sendabelarrak landare-

-hesien bitartez isolatzen ziren; denboraz, landareak banatzeko ohitura hori apaintzeko 

teknika bihurtu zen. Batzuetan, landareen banaketa harri-koskorrez edo koloretutako 

buztinez egiten zen; beste batzuetan, ostera, loreekin edo hostotzarekin. 

 

Frantziaren iparraldeko klimak eta paisaiak baldintzatu zuen lorategi frantsesa; berezko 

ezaugarriak izan zituen, eta ez zen lorategi italiarra bezalakoa. 

 

Frantziako iparraldea laua eta basoz beterikoa zen; horregatik, lorategiak argiguneak 

ziren basoaren barruan. Topografia aldatzeko orduan, kontu handiz egin behar izaten 
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zuten lan lautada haietan, batez ere parterreak ikusteko balio zuten zabaltzak 

egiterakoan. 

 

Ibilbide geldoko ibaiak eta sakonera txikiko urmaelak moldatu egiten ziren, kanal, hobi, 

eta ur geldoko urlo bihurtzeko. Italiako lorategiek ez bezala, Frantziakoek ez zuten ez 

ur-jauzirik, ez ur-zorrotadarik ere. 

 

Lorategi frantsesetan gaur egun ere ondo ikusten da paisaia geometrikoki ordenatuta 

dagoela, simetria dela nagusi, banaketa axiala dutela, proportzioan matematikoak direla 

eta amaigabeko perspektiba dutela. Ezaugarri horiek oparotasuna, boterea, malgutasunik 

eza eta gizakiak naturan zuen eragina erakusten dute. 

 

 
 

Paisaiaren ordenamendu geometrikoaren mailarik gorenena erakusten duten adibideak 

André Le Notrè-ren bi maisu-lan ditugu: Vaux-Le-Vicomte eta Versailles, biak XVII. 

mendekoak. 
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Vaux-Le-Vicomte  

 

Vaux-Le-Vicomte etxearen eta lorategiaren arteko batasuna adierazteko adibide ezin 

hobea da. Are gehiago, esan daiteke lorategi horrek, proportzioei eta efektu optikoei 

dagokienez, ondo ebatzitako ariketa matematiko baten antza duela. Antzinako usadioei 

jarraituz, gazteluaren perimetroa hobi batek inguratzen du. Vauxeko lorategia Luis 

XIV.a erregearen finantza-ministroarena zen, Fouquet jaunarena. Bertara gortesau, 

gobernari eta noble asko joaten ziren sarri, jaiak ospatu, kontzertuak entzun, ibaian 

estropadak egin eta inguruetan ehizatzera. Handikeria erakusteko toki ezin aproposagoa 

zen. 

 

Luis XIV.a erregeak nekez jasan zezakeen Fouquetek gizartean eta artean lortutako 

arrakasta; hori dela eta, bere finantza-ministroa espetxeratzeko agindua eman zuen. 

Ondoren, haren diseinatzaile-taldea hartu eta Versaillesen zuen ehiza-pabilioira eraman 

zuen. Versaillesen, zazpi urtean 100 hektareako lorategia 6.000 hektareako lorategi 

bihurtu zuen; palazioaren fatxadak, berriz, 400 metroko luzera hartu zuen.  

 

Versailles 

 

Versailles lorategi frantsesaren adibide argia da. Lorategi honek urruneraino doazen 

lerrokatutako bideak ditu; elkarrekin gurutzatuz izar-itxurako egiturak osatzen 

dituztenak. Frantziako gorteko 20.000 pertsona bizi ziren Versailles hiriak 14.000 iturri 

zituen. Palazioa, berriz, Versailles herri berriaren gunea zen. Bertan 1.000 noble sartzen 

ziren euren 4.000 zerbitzariekin. 

Lorategiak, ostera, 1.200 metroko 

luzera eta 100 metroko zabalera 

zuen kanal batek zeharkatzen 

zituen. 

 

Versailles protokolo-, diplomazia- 

eta politika-arloko lan guztiak 

egiteko gobernuaren gunea zen.  
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Lorategi frantsesaren ezaugarriak aipatutako bi lorategi horiek batzen dituzte, hortaz. 

Hona hemen Versailleseko lorategi frantsesaren ezaugarri batzuk: 

 

- Lorategiaren ardatza Eguzki-erregearen gelaren erditik pasatzen da, eta 

zeruertzean galtzen da. Gizakiak naturarekiko, eta gizon jakin batek, erregeak, 

beste gizaki guztiekiko duen nagusitasuna islatu nahi du: erregeak jainkoek 

besteko agintea du. 

- Basoek lorategia inguratzen dute, hesi baten antzera. 

- Ikuspegiak pasealekutik ikus daitezkeenak dira, ez gehiago. 

- Lorategia dagoen espazioaren albo bietara basoa dago, eta han ur-jolasak, 

erregearen eta berorren gortesauen distrakziorako antzoki txikiak, fantasiak eta 

mota guztietako lorategiak daude. 

 

Hortaz, Frantziak eragin handia izan zuen lorategien diseinuan: bertako lorategi--

-diseinugileei Europa osotik deitzen zieten. 1680tik aurrera, erlijio-jazarpena zela-eta, 

arkitekto eta lorezain higanot mordoxka batek Frantzia utzi eta Holandara, Ingalaterrara 

eta Alemaniara ihes egin zuen. 

 

Europa osoan egin ziren frantses estiloko lorategi formalak. Batzuek gaur egunean ere 

oraindik irauten dute. Espainian, kasurako, Segoviako La Granjako lorategia estilo 

horretakoa da. Lorategi hori Versaillesen imitazio bat baino zerbait gehiago izan zen. 

Felipe V.a erregeak, Frantziako Luis XIV.a erregearen ilobak, txikitan bizi izandako 

sentimendu eta egoerak gogoratzeko Versaillesekoa bezalako lorategi bat eraiki nahi 

izan zuen, eta horretarako Le Notrèren obra harriz harri, estatuaz estatua eta iturriz iturri 

kopiatu zuen. 
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6.- PAISAIA-LORATEGI INGELESA  

 

Versailleseko lorategien ospea eta eragina maila gorenera heldu eta Europako 

estatuetako gobernariak hango lorategiak imitatzen zituzten garaian, pixkanaka-

-pixkanaka lorezaintza-modu horren kontrako erreakzioa hasi zen. 

 

Erreakzio hori XVII. mendearen bukaeratik XVIII. mendearen hasierara bitartean 

gertatu zen. Faktore askok (politikoak, kulturalak eta gizarte-mailakoak) izan zuten 

eragina aldaketa horretan. 

 

Ingelesak minduta zeuden Frantziak Europan zuen nagusitasuna ikusita. Luis XIV.a 

erregea tiranotzat zeukaten; aldiz, ingelesek euren burua libre ikusten zuten arlo 

militarrean, politikoan eta kulturalean. Beraz, zergatik imitatu Versaillesek zuen giro 

autokratikoa?  

 

Ingelesak herri saxoi librearen ondorengoak ziren; gainera, hautazko gobernatzeko era 

berezkoa zuten, zeinaren ondorioz parlamentu ingelesa eratzen baitzen. Saxoiek berezko 

arkitektura zuten: estilo gotikoa, arkitektura frantsesaren oso bestelakoa. Gako-hitza 

askatasuna baldin bazen, lorategiek ere hitz horrekin bat etorri behar zuten, natura 

irudikatu behar zuten.  

 

1710aren inguruan, landare-hesi eta etorbideetako lerro zuzenak naturaren kontrakoak 

zirela aldarrikatu zuten ingelesek; aldiz, forma askeak eta naturalak goraipatuak izan 

ziren, egokiak, benetakoak eta ingelesak izateagatik. 

 

Italiaren eragina 

 

Garai hartan, familia dirudunetako gazteen heziketa osatzeko, ohikoa zen Holandarako, 

Frantziarako, Alemaniarako eta Italiarako bidaiak egitea. XVIII. mendeko gazte horiek 

euren egunerokoetan eta bidaietako idazkietan Italia ezagutzean sentitutako hunkipena 

eta atsegina adierazten zuten.  
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Izan ere, Italian iraganak bizirik zirauen: Erroman, antzinatasun klasikoak; Florentzian, 

Errenazimentuak... Alde guztietan xarma: loreetan, aztarnetan, artelanetan eta antzina-

-antzinako pinudietan zegoen arkitekturan. 

 

XVIII. mendeko gazte haiek liluratuta eta harrituta geratu ziren Boboliko, Esteko 

familiaren Landetxeko eta Aldobrandhini Landetxeko lorategietan aurkitutako 

giroarekin, mende bat baino gehiago pasatu ondoren, lorategi horiek utzikeriaren 

ondorioz lortutako giro malenkoniatsuarekin, alegia.  

 

Dekadentzia giro horrek bisitari ingeles asko erakartzen zuen, batez ere Frantziako 

lorategi formalek zuten perfekzio hantustearekin alde handia zegoelako.  

 

Le Lorrain margolari frantsesak, zeharka eta berak nahi gabe, eragin handia izan zuen 

Ingalaterrako lorategien eraldakuntzan. Berak egindako margoak imajinazioaren 

ondorio ziren, hau da, natura idealaren eta antzinako mundu egoki baten inguruan 

eginak. Margolari frantsesaren margoetan aztarnak, begitaziozko gazteluak, antzinako 

tenpluak, batera bizi ziren jainko eta gizakiak etab. agertzen ziren. 

 

Ingalaterrara eramandako paradisuaren begitazio original horiek eragin sakona izan 

zuten bertako lorategien diseinuan. 

 

Orduan bai, natura egokia ikusten zen, eta ez zen zertan ondu; beraz, gizakiak eskua 

sartzea desegokitzat jotzen zen; lorategiak ordenatzeko saiakera guztiak gaizki ikusita 

zeuden. Egokiena natura bere hartan uztea zen; basatia zena atsegina suertatzen zen. 

Benetako natura jatorrizko oihanetan zegoen, eta ez erregearen lorategietan zeuden 

labirinto artifizialetan. Harri latzez eta goroldioz estalitako haitzulo eta landugabeko 

hartzulo irregularrak egitearen aldeko ziren. Horrelako lorategien aldekoen iritziz, 

landa-lorategiek paisaiarekin bat egin eta inguruarekin lotura izan behar zuten. 

 

 



Lorategien historia 

26 
 

 
 

Aparteko elementuak: erokeriak 

 

XVIII. mendeko paisaia-lorategiaren elementuak (eskulturak, tenpluak, dorreak, 

hartzuloak...) oso bitxiak ziren. Eraikin askoren praktikotasunik eza nabaria zen, eta, 

horregatik, erokeria izena ematen zitzaien: buruaz ez ezik diruaz egindakoak ziren. 

Erokeria horiek, askotan, eraiki bezain laster desagertzen ziren, barregarriak izateaz 

gain, ahulak baitziren. Hala ere, sendoago eraiki ziren beste askok gaur egunera arte 

iraun dute. 

 

Erokeria deiturikoen adibideak: 

 

1- Ingalaterran: 

- 1747tik 1748ra bitartean hondatutako gaztelua eta, parke baten goialdean, Erdi 

Aroko abadiaren itxura zuen hondamen gotikoa eraiki ziren. 

- 1790ean Shopshir-en zegoen lorategian hartzuloak komunikatzen zituen tunel-

-kate baten barruan bizi zen eremutarra –ordaindu egiten zioten itxurak 

egitearren–. 
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2- Europa kontinentean: 

- Sumendiak, hondatutako zutabeak, Historiaurrea gogorarazten zuten 

trikuharriak, hilobiak, piramide egiptoarrak, meskita turkiarrak, pabilioi 

txinatarrak... egin ziren. 

 

Lorategi ingelesak mailarik gorenera heldu zirenean, honako lege hau ezarri zen: 

“Naturak eta giza landaketak bat etorri behar dute; beraz, zuhaitz ugari landatu behar 

dira eta lore gutxi, naturan bezala. Zeruaren eta zelaietatik bihurka doazen errekatxoen 

edertasuna Grezia eta Erromako kutsu landuaz osotu behar da”. 

 

 

7.- LORATEGI JAPONIARRA 

 

Ezagun da japoniarrek antzina-antzinatik oso toki txikietan eszena liluragarriak sortzen 

ikasi zutela. Lorategi japoniarretan ez dago ezer ausaz: landarea izan edo materiala izan, 

lorategiaren elementu bakoitza aukeratua, 

kokatua eta kontuz baloratua izaten da, hau 

da, konposizioa harmoniatsua ez ezik, 

sentsazio sakonak sortzeko egina ere izaten 

da. Lorategi hauetan esangura sinbolikoak 

estetikak besteko garrantzia du. 

 

Japoniak eta hango lorategien diseinuek Heian 

garaiko 4 mende bitartean (794tik 1185era) 

lortu zuten mailarik gorenena. Haien ustez, 

paradisua lortzeko natura hobetu beharra 

zegoen. Garai hartako lorategiek, nahiz eta 

mendeetan zehar aldaketak izan, gaur egunera 

arte iraun dute. Gaur egun, Kioton (lehengo 

Heian) eta Tokion dauden lorategiak ere, 

duela 1.000 urteko lorategi haietan oinarrituta 

daude. 
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Lorategi japoniar baten diseinua hiru ideiaren inguruan gauzatzen zen: 

1- Gizartean erlijio-elkarteek zuten garrantzia. 

2- Garai hartan bizitza espiritualerako zegoen joera, samurai-zaldun kodearekin 

bat zetorrena. 

3- Japoniarrentzat teak eta horren inguruko zeremoniak zuen garrantzia; tea ikur 

eta errito bat baitzen kontzentrazio- eta meditazio-ariketak egiteko orduan. 

 

Lorategi japoniarraren egitura ulertzeko garrantzitsua da hango kulturaren inspirazio-

-iturriak ezagutzea. Lorategi japoniarrak natura islatu nahi izaten du, non elementu 

bakoitzak esangura sinboliko zehatza baitu: 

 

- Haitzak eta harriak unibertsoaren handitasunaren ikur dira; beraz, ezin dira 

ausaz aukeratu. Paisaia menditsua islatu nahi bada, menditik ekarri beharko 

dira hura sortzeko beharrezkoak diren elementuak; edo, errekastoa izango 

denaren ertzean jartzeko, errekarriak ekarri beharko dira; eta itsasoa 

adierazten duten ur-multzoak inguratzeko, itsasertzeko harriak aukeratuko 

dira. 

- Ura biziaren sortzaile eta elementu garbitzailea da, eta irmotasunaren ikur, 

gainera. Lorategi japoniarretan ezinbestekotzat jotzen da ura egotea, baina 

izan daiteke iturri edo ur-zorrotada soil modura; batzuetan, era abstraktuan 

ere adieraz daiteke. Azken horren adibide dira hareaz egindako errekastoa, 

zeina goroldioz estalitako errekarriz inguratuta egon ohi den, edota legarrez 

egindako itsasoa. 

- Landareak aukeratzerakoan kontuan hartzen den irizpidea hauxe da: 

landareak txikiak, hostoiraunkorrekoak eta inaustean nahi diren formak 

lortzeko modukoak izatea. Lorategiak egiterakoan egonkortasuna lortu behar 

dela pentsatzen da Ekialdeko kulturan, hau da, lorategiek aldatu gabe iraun 

behar dutela urtaro eta urteetan zehar. 

- Landareak eta ornamentazio-materialak inguru harmoniatsua lortzeko 

antolatzen dira. Harmonia forma zainduz lortzen da, harri borobilak eta 

inaustean forma borobila eman zaien landareak elkarren ondoan jarriz, 

esaterako. 
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- Naturan ez dago ez lerro zuzenik, ez simetrikorik. Ideia hori nagusi da 

japoniar estiloa duten lorategien egituran. 

 

Lorategi japoniarrak proportzioa eta oreka zainduz egiten dira, eta horretan datza lanik 

handiena; lorategien helburu nagusia, modu idealean bada ere, paisaia adieraztea baita. 

Horretarako, proiektuaren azterketa zehatza egin behar da; aldiz, zaintzeko errazak dira, 

soropilik ez eta landare espezie gutxi dutelako. Elementu mineral ugariei eta landare 

hostoiraunkorrei esker, toki erakargarriak izaten dira urtaro guztietan. 

 

Lorategi japoniarrak mundutik isolatuta dauden lorategi itxien eredu dira. 

 

 

8.- LORATEGI LOREDUNAK 

 

Ingalaterrako Viktoria erreginaren erregealdi luzean zehar (1837–1901) lorategi 

ingelesen itxura zeharo aldatu zen. Garai horretako lorategiak lorez bete ziren, eta 

geroxeago fenomeno hori Europa guztira zabaldu zen. 

 

Orduko erdi-mailako gizarteak lorategi xume eta bitxiak nahi zituen, eta ez aurreko 

garaietako ‘erokeriez’ edota antzinako oroigarriez betetako paisaiak. 

 

Ondo eratutako sare komertzial eta kolonietatik landare exotikoen espezie ugari hasi zen 

ailegatzen; latitude eta klima ezberdinetako landareak, hain zuzen. 

 

Baratzezaintzan asko aurreratu zen, eta lorategi ingelesetan erabiliko ziren loreak 

hibridatu, aukeratu eta zabaldu egin ziren Ingalaterran, Europan eta Estatu Batuetan. 

 

1830ean sega-makina asmatu zen. Hori dela eta, ez zegoen jada lorezain-talde handien 

beharrik. Gainera, ordura arte soropila gizarte-mailaren adierazle izan bazen ere, handik 

aurrera ez zen gehiago lur-jabeen monopolioa izan. Bestalde, sega-makina asmatu zen 

urte berean bukatu ziren landare exotikoak garraiatzeko zeuden arazo guztiak, beirazko 

kutxa asmatu baitzen. 
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Landare exotiko eta berri ugari zeuden landatzeko, eta denen eskura, gainera. 

Arriateetan jarritako lore-multzoen garaia izan zen. Ezartzen ziren formarik arruntenak 

hauek ditugu: irudi zirkularrak, altxatutako landare-guneak, kolore guztietako loreez 

egindako arriate zuzenak, irudi geometrikoak, hizki-, heraldika- edota animalia-itxurako 

irudiak... 

 

Willian Robinson dugu garaiko lorezainik ospetsuena. Landare basatiak eta exotikoak 

nahastu zituen lehen lorezaina izan zen. Robinsonen ustez, landareen kolorea, itxura eta 

hostotza baloratu behar zen; horiexek ziren, hain zuzen, lorategi bat diseinatzerakoan 

kontuan hartu beharreko irizpideak. 

 

Gertrude Jekyll ere lorezain eta lorategi-diseinugile ospetsua izan zen garai hartan. Izan 

ere, Jekyllek belar-arriatearen erabilera zabaldu zuen. Lorezain horren lanik 

aipagarrienak 1890etik 1920ra bitartekoak ditugu. 

 

Robinsonek eta Jekyllek eragin handia izan zuten geroagoko lorezain eta lorategi-

-diseinugile modernoengan. 

 

9.- PARKE PUBLIKOA 

 

Gaur egun ditugun parke eta lorategi asko ez ziren parke publikoak izateko egin, esparru 

pribatuak izateko baizik. 

 

XIX. mendearen lehen erdialdera, kutsadura artean eta pilatuta bizi zen biztanleriaren 

baldintza txarrak arintzeko, hiri handietan diru publikoaz parke publikoak egiteko 

ekimena sortu zen. Lehenengo parke publikoak Londresen egin ziren: 

- Victoria Park eta Battersea Park Londresen; geroago, Birkenhead Park egin 

zuten Mersysiden-en, 1843an. 

 

1857an, New Yorkeko Central Park parkearen proiektuaren lehiaketa aurkeztu zen. 

Olmstead-ek eta bere lankidea zen Calvert Vaux-ek irabazi zuten. Bi diseinugile horiek 

lehenak izan ziren euren buruak paisaia-arkitekto izendatzen. 
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10.- LORATEGI PRIBATUAK  

 

Gaur egun oraindik ere oso tamaina handiko lorategiak egiten jarraitu arren, lorategi 

japoniarrak ondo erakutsi digu mendebaldekooi maisulan bat metro karratu gutxiko 

lursailean egin daitekeela; izan ere, hirietako lursailik txikienean ere lor daiteke lorategi 

bat. 

 

XX. mendearen bukaeran, egungo lorategi-diseinugileek tamaina askotako lorategi 

ikusgarriak sortu dituzte. Egindako lanengatik nabarmendu diren lorategi-diseinugile 

batzuen izenak hauxek dira:  

 

- Silvia Crowe, Jhon Brookes eta Derek Lovejoy, Ingalaterrako gaur egungo 

paisaia-diseinugile garrantzitsuenak direnak. 

- Tomas Church, Estatu Batuetakoa. 

- Roberto Bourle Marx, Brasilgoa. Lorategi-diseinugile honen lanak herri askotan 

daude barreiatuta. 
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0. SARRERA 

  

Lurzorua, ura, landareak, beste bizidun batzuk, elementu bizigabeak, klima etab. lorategia 

osatzen duten elementuak dira.  

  

 

1. LURZORUA 

  

Lurzorua landareen bizitzarako ezinbestekoa den elementua da. Landareen euskarria da; uraren, 

airearen eta elikagai mineralen iturria ere bada, eta, gainera, sustraiak garatzeko ingurunea.  

  

Landareek lurzoru orekatua behar dute ondo hazteko. Jakina da lurzoru guztiak ez direla beti 

egokiak izaten. Batzuetan, beharrezkoak diren elementuak proportzio txikian daudelako edo, 

beste batzuetan, elementu horiek falta direlako, arazoak sortzen dira lorezaintza-lanetan. 

  

Zerbait landatu nahi denean, kontuan izan behar dira lurzoruaren ezaugarriak; landare horren 

garapenerako beharrezkoak diren elikagaiak zein diren ere ikusi behar da. 

  

1.1 LURZORUAREN OSAGAIAK 

  

Lurzorua multzo konplexua da, milioika urtetan desegiten egon diren arroketatik sortua. Prozesu 

fisiko eta kimikoen eraginez arrokak apurtzean eta animalia eta landareen hondakinak desegin eta 

deskonposatzean eratzen dira lurzoruak. Horrela, arroka-mota ezberdinek lurzoru-mota 

ezberdinak sortzen dituzte; hortaz, lurzoru-mota bakoitzari berezko partikula mineralak 

dagozkio. 

 

Bestalde, lurzoru batean gero aipatuko diren bi faktore hauek aztertu behar dira: ehundura eta 

egitura. Azterketa hori egin ondoren erabakitzen da lurrari nolako zuzenketak egin behar 

zaizkion, lur hori landareen euskarri emankor bihurtzeko. 

Lurzoruan bi motatako osagaiak daude: 
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1- Osagai ez-organikoak: 

- Solidoak: harri-koskorra, legarra, harea, limoa eta buztina. 

- Likidoak: uraren eta gatzen disoluzioa. 

- Gaseosoak: poroen artean dagoen airea. 

  

 2- Osagai organikoak: 

- Izaki mikroskopikoak: bakterioak, onddoak.... 

- Landareen sustraiak. 

- Humusa eta lurrustela. 

  

Materia organikoak elikagarriak diren partikula mineral txikiak bereganatzen ditu, eta, horri 

esker, lurzoruak hobeto gordetzen du ura. Denborarekin gai organikoa deskonposatu eta ez-

-organiko bilakatzen da, bakterioa eta onddo mikroskopikoen eraginez. Gai mineral horiek ere 

landareen elikagai dira. 
 

 

 Gai organikoa Humusa Gai minerala 

  Gai organikoa Gai minerala 
 

 

Deskonposatzen ari den materia organikoak osatutako multzoari lurrustela esaten zaio; landare-

-zatiez, animalia-gorotzez, hildako izakiez eta abarrez osatuta dago. 

Lurzoru guztiak ondoko oinarrizko lau elementuekin osatzen dira: 

  

• URA 

 

Ezinbestekoa da, landareak eta lurzoruko bizidun guztiak bizi ahal izateko. Horrez gain, urak 

elikagaiak garraiatzen ditu –partikula mineralen eta humusaren inguruan itsatsi eta lurzoruan 

dauden poroen artetik higitzen da–. Batzuetan, lurzoruan ura egon arren, ez da egoten landareen 

eskura; buztinaren kasuan, esaterako, poroek ondo gordetzen dute ura, baina landareek ezin 

izaten dute ur hori hartu, tarteak txikiegiak direlako. 
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• AIREA 

 

Ezinbesteko elementua da landareentzat eta lurzoruko beste bizidun gehienentzat, horiek ere 

airea osatzen duten gasak arnasten baitituzte. Gainera, materia organikoa deskonposatzeko 

nahitaezkoa da airean dagoen oxigenoa; prozesu horretan lurzorua aberastu egiten da 

elikagaietan. Halaber, lurzoruaren poroen arteko aire-zirkulazioa mesedegarria da, lurzoruan 

sortutako gas toxikoak higiarazten ditu-eta. 

  

• MATERIA ORGANIKOA 

 

Materia organikoa bizirik, hilik eta usteldurik dauden izakien nahastura da; bertan animalia-

-hondarrak, landareak, onddoak... daude. Hondakin organikoak deskonposatzen doazen heinean, 

gelatina itxurako substantzia iluneratzen da: humusa. Horrek lurzoruko partikula mineralak 

lotzen ditu agregakinak sortuz. Lurzoruko landarediaren eta mikrobioen eraginaren menpe dago 

humusa; azken finean, klimaren baldintzapean dago lurzoruko humus-mota eta honen 

ugaritasuna. 

 

Emankorra izateko, lurzoruaren % 5ek, gutxienez, materia organikoa behar du izan. 

  

• PARTIKULA MINERALAK 

 

Lurzoruaren egitura bizigabea osatzen dute, eta arroken meteorizazioaren eta higaduraren ondorio 

dira. Lurzoruan dauden partikulen tamaina eta emankortasuna jatorrizko arrokaren eta klimaren 

menpe dago.  

  

Ondorioz, lurzoruaren zati bizigabea partikula mineralen, materia organikoaren, uraren eta 

airearen nahastura da; elementu horiek guztiek lurzoruaren kalitate fisikoarekin zerikusi zuzena 

dute. Horregatik, lurzoruaren kalitate fisikoa neurtzeko haren ehundura eta egitura aztertzen 

dira.  
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1.2 LURZORUA AZTERTZEKO FAKTOREAK  

  

• EHUNDURA 

 

Lurzoruan tamaina askotako partikula mineralak daude, eta horien arteko proportzioari ehundura 

esaten zaio. Lurzoruak ura xurgatzeko eta iragazteko duen ahalmena, hein handi batean, 

ehunduraren menpe dago; hori dela-eta, landaketa egingo den lurzoruaren ehundura kontuan 

izatea funtsezkoa da, landareak lurzoru horretara ondo molda daitezen. 

 

 
 

 Lurzoruan ager daitezkeen partikula-tamainak ondorengo hauek dira: 

   

   Tamainak   

  

 Harri blokea   

    25,6 cm baino handiagoa 

 Uharria  

    6,4 cm baino handiagoa 

 Harri-koskorra 

    4 mm 

 Hartxintxarra 

    2 mm 

 Harea 

    0,02 mm 

 Limoa 

    0,002 mm 

 Buztina 
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Ehundurak sailkatzeko, begiratu batean, lurzoruak duen harea-, limo- eta buztin-proportzioa 

hartzen da kontuan. Sailkapena ugarienak diren pikorren arabera eginez gero, honelako lurzoruak 

daude:  

• Buztintsuak: buztina ugari denean. 

• Limotsua: limoa nagusitzen denean. 

• Hareatsua: batez ere harea duenean. 

  

Dena den, ehundura zehatzago sailkatzeko, partikula-moten proportzioa hartzen da kontuan.  

 

Hona partikula-moten proportzioaren araberako sailkapena: 

 
4 

� Lurzoru arinak:  harea-proportzioa  % 70-90  denean  eta  limoak eta buztinak gainontzeko  

% 10-30 osatzen dutenean; lurzoru hareatsua ere deitzen zaio.  

Lan egiteko lur errazak dira. Udaberrian arin berotzen dira; hori dela-eta, labore goiztiarrak 

egiteko oso egokiak dira; baina arinegi drainatzen duten lurren eragozpenak dituzte: ura eta 

elikagaiak lurzoruaren gainazaletik zorupera egiten dute ihes, eta galdu egiten dira. 

Lurzoru hauek etengabe behar dute materia organikoa. 

 

� Lurzoru frankoak: harea-proportzioa % 40-60 denean eta limo- eta buztin-proportzioa ere 

%  60-40 denean; lurzoru ertainak ere esaten zaie. Hauek dira laborantza eta lorezaintzarako 

lurrik egokienak.  

 

� Lurzoru astunak: hauetan buztin-proportzioa % 45etik gorakoa eta harea- eta limo-

-proportzioa gainontzeko % 55etik beherakoa izaten da; lurzoru buztintsua ere esaten zaio.  

Lurzoru-mota hauetako partikulek tamaina oso txikia dutenez, elkarrekin batzeko joera dute, eta 

oztopatu egiten dute urak zirkulatzea. Lurzoru astunak hasieran zailak izaten dira lantzen, beti 

bustita eta itsaskor, edo beti lehor eta gogor egoten direlako; baina, denborarekin, berezko 

drainatzea lortzen duten heinean, hezetasuna eta elikagaiak gordetzeko ingurune ezin hobeak 

bihurtzen dira. 

 Hori guztia dela-eta, lorategiko lurzorua ezagutzea beharrezkoa da, lurzoru horretan zuzenketa 

egokiak egin nahi badira. Azterketa egiteko, horretan espezialista den laborategi batera lagin bat 

bidal daiteke, edo, bestela, norberak egin dezake, ondoren azaltzen diren frogak eginez: 
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1) Zuloaren froga 

 

Froga hau lurzorua bustita dagoenean egin behar da. Azterketa egiteko 60 cm x 60 cm x 60 cm-

ko zuloa egin behar da. 

 

• Zulo horren hormetan agertzen den lurzoru-geruza astuna eta buztin-itxurako 

kolore marroi edo herdoil-kolore gorrixka duena bada eta, gainera, zorupean hari 

gris edo urdin ilunak agertzen badira, lurzoruak drainatze txarra du. 

 

• Lurzoruaren gainazaleko geruza iluna bada eta zorupearen lehenengo 

zentimetroak zurixkak badira, lurzorua kareduna da. 

 

Zuloan geratzen den uraren drainatze-gaitasunaren azterketa da honako hau: 

 

Lurzoruaren egoera Adierazten duena 

Euria egin duenetik ordu batera ez dago urik zuloan. 
Drainatze handiegia duen lurzorua da. Hareatsua bada, 

materia organikoa bota behar zaio. 

Euria egin duenetik egun bat edo bira ez dago urik. Drainatze ona duen lurzorua da. 

Euria egin duenetik egun batzuetara (3 edo 4 egun) 

zuloaren hondoan ur apur bat geratzen da. 

Drainatze eskasa. Lurzoru horri zuzenketa-mota bat 

baino gehiago egin behar zaio. 

Euria egin duenetik egun batzuetara (3 edo 4 egun) 

urak zuloaren ingurua busti eta zuloak ia beteta 

jarraitzen du. 

Kostata egiten den drainatzea du. Lurzoru hori, 

zuzentzeaz gain, artifizialki drainatu behar da. 

 

2) Tames-en metodo erdi kuantitatiboa 

 

Metodo hau lurzoruaren plastikotasuna aztertzean datza; hezetasun-egoera berezietan eta 

diametro jakin bateko filamentuak erabiliz gauzatzen da. 
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a) Hasieran, lurra galbahetu egin behar da, harea baino handiagoak diren pikorrak kentzeko. 

Milimetro bateko diametroko filamentuak apurtu gabe egin daitezkeen egiaztatu behar da. 

 

b) Ondoren, aztergai den lurzoruarekin orea egin behar da. Horretarako, 10 g inguruko lurzoru 

zatitxo bat hartu eta mineralik gabeko uraz nahasten da itsaspen-puntua lortu arte; puntu hori ahalik eta 

ur gutxien botata lortzen da. Ondo egin ote den jakiteko, oreak, esku artean erabili arren, ez du 

eskuetan itsatsi behar.  

 

c) Gero, 3 mm-ko diametroko filamentuak osatu eta apurtzen edo pitzatzen ez diren uztaiak egin 

ote daitezkeen frogatu behar da, 10 cm luze diren filamentuak erabiliz. 

 

Froga horiek guztiak behin baino gehiagotan egin ondoren, honela sailka daiteke lurzoruaren ehundura: 

 

Lurzoru hareatsua 
Ezin dira 3 mm-ko diametroa duten filamentuak egin. Buztin-

-kantitatea % 20 baino txikiagoa da. 

Lurzoru frankoa 

Lurzoru-mota honekin 3 mm-ko filamentuak egin daitezke; aldiz, 1 

mm-koak ez; baina uztaia 3 mm-ko filamentuekin egiterakoan, 

apurtu egiten da. % 20tik % 25era bitarteko limo- eta buztin-

-nahastura duen lurzorua da. 

Lurzoru limotsua 

3 mm eta 1 mm-ko filamentuak egin daitezke lurzoru-mota 

honekin; baina 3 mm-ko filamentuekin egindako uztaiak apurtu edo 

pitzatu egingo dira. Lurzoru-mota honek % 25etik % 35era 

bitarteko limo- eta buztin-nahastura du. 

Lurzoru buztintsua 
Horrelako lurzorua izanda, 3 mm eta 1 mm-ko uztaiak ez dira ez 

pitzatzen, ez apurtzen. 
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3) Lurzoruaren ehundura asmatzeko laborategian egiten den praktika 

 

Lurzoru-lagin bat hartu behar da. Ondo lehortuta dagoenean –erraz desegin eta birrintzen 

denean– harea pasatzen uzten duen galbahetik (2 mm) iragaziko da. Saiodi bat hartu eta erdiraino 

lurrez bete, eta, geratzen den beste erdia urez bete ondoren, gogor eragingo zaio. Ordu batzuetan 

jalgitzen uzten da. Jalgitakoan argi ikusten da ura gardendu eta saiodiaren hondoan tamainarik 

handieneko partikulak (harearen tamainakoak) metatzen direla. Horren guztiaren gainean pikor 

finagoko geruza bat (harea finagoa) gelditzen da, eta goialdean materialik finena (limoa eta 

buztina). Jalkinen proportzioak lurzoruaren ehundura erakusten du. 

 

• EGITURA 

 

Lurzoruko partikulek duten batzeko moduari egitura esaten zaio. Izan ere, lurzoruko partikulak 

batu egiten dira elkarrekin agregakinak sortzeko, eta hori lurzoruan dauden koloideei esker 

gertatzen da. Koloideak 0,002 mm baino diametro txikiagoa duten partikulak dira; jatorri 

organikoa eta ez-organikoa dute, eta, esan bezala, ezinbestekoak dira lurzoruaren egitura egokia 

osatzeko.  

 
Koloide eta partikula-moten arabera, hainbat eratako egiturak sortzen dira: 

laminarra, zutabe-itxurakoa, prismatikoa, pikortsua... Egiturarik egokiena 

pikortsua da; horrelako lurzorua hauskorra da, eta landatzeko errazena. 

 

Ehundurak eta egiturak lurzoruan ematen diren hainbat gertaera baldintzatzen dute: 

uraren eta airearen zirkulazioa, lurzoruaren trinkotasuna, landareen garapena, 

higadurari aurre egiteko ahalmena... 

 

Eraketarik egokiena duten lurzoruetan, harea-, limo- eta buztin-partikulen batura 

egokienari esker, lurzorua ondo aireztatzea lortzen da. Horrelako lurzoruek ura 

ondo gordetzen dute, eta, aldi berean, urari nahiz aireari zirkulatzen uzten diote. 
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• LANDAREAK 

 

Ehundura eta egitura aztertuta, lurzoruaren gaineko informazio baliagarria jasotzen da, baina 

informazio osagarria lursailean agertzen diren landareak aztertuz ere eskura daiteke: 

 

� Drainatze txarra duten lurzoruetan ihiak, goroldioak edota lokatz berdexkara 

agertzen dira. 

 

� Lurzoru azidoetan mingarratz handia (Oxalis latifolia), karduak, bitxiloreak 

(Bellis peremnis) plantaia ( Plantago), eta urrebotoiak (Ranunculus) agertzen 

dira. Landare gehienak ondo bizi daitezke pH azidoa duten lurzoruetan. 

 

� Lurzoru alkalinoetan landareek burdina (Fe) eta magnesioa (Mg) xurgatzeko 

oztopoak dituzte; bertan hirusta-belarra (Trifolium) nagusitzen da. 

 

� Lurzoru karedunetan udaberri-loreak (Primula), basatxikoria (Cichorium), 

otsababa arra (Heleboro fetido) eta salbia (Salvia) ikus daitezke.  

 

� Lurzoru emankorretan asunak (Urtica dioica), sapelarra (Stellaria media) eta 

zorne-belarra (Senecio vulgaris) hazten dira. 

 

� Humus eskasa duten lurzoru hareatsuetan txilarra (Erica), azeribuztana 

(Equisetum) eta ahabiak (Vaccinium myrtillus) egon ohi dira. 

 

• pH-a 

 

Lurzoruaren azidotasuna neurtzen du pH-ak, edo, beste modu batera esanda, pH-a lurzoruan 

soluzioan dagoen hidrogeno-protoien (H+ ) kontzentrazioa da. Azidotasuna edo pH-a neurtzeko 

0tik 14ra doan eskala erabiltzen da; eskala horretan zeroa mutur azidoa da, eta hamalaua mutur 

basikoa. 
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pH<7 Lurzoru azidoa Soluzioan dauden katioiak baino protoi (H+) gehiago dago. 

pH = 7 Lurzoru neutroa Soluzioan dauden katioiak beste protoi (H +) daude. 

pH >7 Lurzoru basikoa Soluzioan dauden katioiak baino protoi (H +) gutxiago dago. 

 

Lurzoru gehienen mutur azidoa 4 zenbakiaren ingurukoa izaten da, eta mutur basikoa 11 

zenbakiaren ingurukoa. 

pH-ak, jakina, eragin handia du lurzoruko soluzioaren osagaien solugarritasunean. pH-a altua 

denean (8tik gorakoa), burdina (Fe 3+), esaterako, hauspeatu egiten da, eta egoera horretan 

landareek ezin izaten dute xurgatu; eta 7tik gorako pH-a duten lurzoruetan, landareek ezin izaten 

dute kobre (Cu 2+), zink (Zn 2+) eta manganeso (Mn 2+) katioirik xurgatu. 

Lurzoru azidoen pH-a konpontzeko, batez ere karea erabiltzen da. 

 

• LURZORUAREN TRUKATZE-AHALMENA 

 

Trukatze-ahalmena 100 gramo lurzoruk gorde dezakeen elementu elektropositiboen kopururik 

handienari esaten zaio. 
 

Landareek lurzoruan dauden katioiak ondorengo bi egoeretan daudenean xurga ditzakete: 

• Lurzoruko poroen artean dagoen uretan disolbatuta daudenean. 

• Humus-buztina konplexuaren azalean itsatsita egon arren, uretara pasatzen 

direnean. 
 

Ondorengoa da trukatzearen gainean jakin beharrekoa: 

• Humus-buztina konplexuko katioiak eta lurzoruko soluzioan dauden katioiak 

elkarren artean truka daitezke. 

• Humus-buztina konplexuak katioi bat finkatu ahal izateko, konplexuak ioi bat 

askatu behar izaten du, eta gehienetan kaltzioa izaten da. 

• Ingurunean, konplexuan edo lurzoruko soluzioan, trukatzeko katioi nahikoa ez 

badago, trukaketak ez dira behar den bezala egiten, eta landareek ezin izaten 

dituzte haiek (katioiak) xurgatu. 
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• Katioi jakin baten kasuan, humus-buztina konplexuaren eta lurzoruko soluzioaren 

arteko orekari eusteko joera dago, hots, ingurune bietan katioi horren konzentrazioa 

berdintzeko beharrizana sortzen da. 

• Humus-buztina konplexuak emankortasunaren erregulatzaile bezala jokatzen du, eta, 

gainera, landareen elikagai-iturri da.  

 

 

 

 

 

 

Lurzoruari materia organikoa gehitzen zaionean, humus-buztina konplexua sor daiteke. Horrez gain, 

lurzoruari karea gehitzen bazaio, kare horrek duen kaltzioak soluzioan eta humus-buztina konplexuan 

dauden kargen arteko orekari eusten dio, hau da, flokulazio egoeran mantentzen du humus-buztina 

konplexua. Gainera, ongarria gehitzen bazaio, lurzoruak beharrezkoak dituen ioiak eskuratuko ditu.  

 

Basikoak diren katioiek (H+) katioi libreak ordezkatzen dituztenean, humus-buztina konplexua ase egin 

dela esaten da.  

 

1.3 AZTERTU NAHI DEN LURZORUAREN LAGINAK HARTZEN 

 

• ARGIBIDEAK 
 

Bai lurzorua, bai zorupea aztertzeko orduan, ikertu nahi den lursailen emaitza erreala izan dadin, 

aukeratutako laginak lursailaren adierazgarri izan behar du.  

 

Laginak hartu aurretik, ikertu behar den lursailaren mapa txiki bat egin eta bertan ingururik garaienak, 

baxuenak eta aldapan daudenak zehaztu behar dira. Agertu egin behar dira gehienetan putzuz beteta 

egoten diren inguruak, eta drainatze ona dutenak ere bai. Horrez gain, beste edozein berezitasun duen 

lursaila ere adieraziko da, esaterako, landaretzan alde handiak dituena, ekoizpenean gorabehera handiak 

dituena... Lurzoruan aldaketarik gertatu den susmoa dagoen bakoitzeko, mapan adierazi behar da. 

HUMUS-BUZTINA 
KONPLEXUA 

HUMUS-BUZTINA 
KONPLEXUA 
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Aukeratutako lur-zati bakoitzetik laginak hartu behar dira. 4 hektarea bakoitzeko, gutxienez, 

lagin bat hartzea komeni da. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak, eraikin, errepide, errekatxo 

edota zubi inguruak, kasurako, irregulartasuntzat hartuko dira, horiek ez baitira lursail osoaren 

adierazgarri. 

 

Aztertzeko dagoen lursail osoaren ezaugarriak berdintsuak direnean, lursail horretako zenbait 

tokitatik hartzen dira laginak (10 -15 lagin). Lagin denak ongi nahastu ondoren, kilo bat hartzen 

da laborategian aztertzeko. Baina lursailean ezberdintasun nabariak baldin badaude, toki jakin 

bakoitzetik lagin bat atera beharko da, banakako azterketa egiteko. 

 

• LAGINAK NOLA HARTU 

 

Laginak hartzeko sasoia eta unea kontuan izan behar dira, lurzoruaren ezaugarri asko urtaro edo 

egunean zehar ere aldatu egiten baitira. Esaterako, lurzoruaren tenperatura, hezetasuna eta 

elikagaiak etengabe ari dira aldatzen. Oro har, laginak landareak hazten hasi aurretik edo eurijasa 

handienen sasoia baino lehenago hartzea gomendatzen da. 

 

Lehenengo eta behin, lagina hartzeko, inguruko belarrak eta harriak kendu behar dira. Ondoren, 

20 cm-ko zuloa egin behar da. Zuloaren hormak garbi ikusten direnean, 200 g inguruko xafla 

kentzen da bertatik; horrela, lurzoruaren zati adierazgarria izan behar duen lagina hartzen da. 

Gauza bera egiten da aldez aurretik pentsatutako eremu guztietan. Batutako lagin guztiak 

homogeneoki nahastu eta sortutako lur-oretik kilo bat hartzen da. Lagina hezea badago, lehortzen 

uzten da –hezetasunak emaitzak alda ditzake–, eta ondoren 2 mm-ko galbahetik iragazten da. 

Galbahetutakoa da, hain zuzen, lurzoruaren ezaugarriak aztertzeko erabiltzen dena. 
 

Zorupea aztertu nahi bada, 50 cm-ko sakonerako zuloak egiten dira. Hortik ateratako laginak 

nahastu ondoren, oretik kilo bat hartzen da aztertzeko, lurzoruarekin egin den bezala. 
 

Beraz, lurzorua eta zorupea analizatzeko egiten diren azterketak ezberdinak dira. 

 

Laginak plastikozko poltsa garbian jartzen dira. Aurretik ongarriak eduki dituzten poltsak ez 

dira inolaz ere horretarako erabili behar. Gainera, poltsek ondo identifikatzeko moduan egon 

behar dute. 



Lurzorua egokitzea 
 
 

 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.4. LURZORUA ONTZEA 
 

Lurzoruaren ezaugarriak aztertu ondoren, eta zer falta zaion jakinda, gabeziak konpondu egin 

behar dira, lurzorua onduz. Ontze-lan horretan hainbat elementu gehitzen zaizkio lurzoruari 

ehundura, egitura eta pH-a alda daitezen. 

Egituran egindako aldaketarik txikiena ere asko igar daiteke landareen garapenean. Lurzorua 

ontzeko ez dago prozedura bakarrik. Lurzoruak ezberdinak direnez, bakoitzak dagokion 

tratamendua behar du. 
 

 
Lurzoru-mota 

 
Abantailak 

 
Eragozpenak 

 
Hobetzeko modua 

 
Harritsua. 

 
Drainatze ona. 

Orokorrean 

lehorra. 

Udaberrian 

lantzeko egokia. 

 
Udan arin lehortzea. 

Lantzeko arazoak. 

 
Harri handienak gainetik kentzea komeni da, baina ez da 

komeni lurzorua harririk gabe uztea. Lurzoru harritsuek 

drainatze ona dute; hori dela-eta, elikagaiak erraz gal 

ditzakete. Arazo horiek konpontzeko humus-eratzaileak 

diren materialak (satsa edo konposta) eta ongarriak bota 

behar zaizkio gainazalari. Azaleko goldatze-lana beti 

azaletik egitea gomendatzen da. 

 
Zohikatzezkoa. 

 
Lantzeko erraza. 

Ontzen bada 

emankorra. 

 
Landare 

gehienentzako 

azidoegia. 

Drainatze eskasa. 

 
Lurzoru hauek oso emankorrak bihur daitezke drainatze ona 

izan eta karea bota ondoren. Gomendagarria da lur frankoko 

geruza bat botatzea gainazalera, elementu mineraletan 

aberasteko. 

 
Kareduna. 

 
Arrokaietarako 

gomendatzen den 

lurzorua.  

 
Hezetasunarekin 

itsaskorra eta 

biguna. 

 
Ez dira erraz konpontzen, baina asko hobe daitezke. 

Azaleko goldaketa egin ondoren, lurzorua eratzeko gaiak eta 

ongarriak bota behar zaizkio; lurzoru hauek drainatze ona 

dute. Klima euritsua den lurraldeetan urak elikagaiak 

eraman egiten ditu, eta, nahiz eta zorupea kareduna izan, 

gainazala azidotu egiten da. 
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Hareatsua edo arina. 

 
Beroak, labore 

goiztiarrentzat 

egokiak. 

Drainatze ona. 

 
Elikagaietan pobrea. 

Arin lehortu eta 

hoztu da. 

 
Lurzoru hareatsuek erraz galtzen dituzte elikagaiak eta ura. 

Hobetzeko modu bakarra behar adina materia organiko 

botatzea da. Ezinbestekoak dira udaberrian eta udan 

botatzen zaizkien ongarriak. Ongarriak eta humus-

-eratzaileak lurzoruaren gainazalean edo sakonera txikian 

uztea gomendatzen da. 

 
Lurzoru frankoak. 

 
Egitura ona, eta 

lantzeko 

lurzorurik 

egokienak. 

 
Euria egiten 

duenean, limo asko 

duten lurzoru 

frankoak zailak dira 

lantzen. 

 
Noizbehinka kare pixka bat, ongarri eta humus-eratzaileekin 

ontzea komeni da. 

Udazken oro azaletik goldatzea gomendatzen da. 

 
Lurzoru buztintsuak 

edo astunak. 

 
Elikagaiak ez 

dira euriaz 

desagertzen. 

 
Lurzoru hotza eta 

desegokia labore 

goiztiarrentzat. Heze 

dagoenean, lantzen 

zaila. Neguan urez 

beteta egon ohi da. 

Lehortean 

trinkotzea. 

 
Drainatze artifiziala behar du batzuetan. Lurzorua 

udazkenean laiatzea gomendatzen da, zokorrak neguan 

berez apur daitezen. Karea gehituz lurzorua pikortsuago 

bihurtu eta hobetu egiten da. Egitura hau mantentzeko 

ezinbestekoa da lurzoruari humus-eratzaileak gehitzea. 

Lurzoru buztintsuak elikagai asko izan ohi dute, baina 

noizbehinka ongarritzen direnean landareek ezagun izaten 

dute. 

 

Azterketa hori egin eta gero, ondo ikusten da lurzorurik egokienak ondorengo ezaugarriak izan 

behar dituela: egitura pikortsua, ehundura frankoa, pH neutroa, materia organikoa behar beste, 

komeni diren beste elikagaiak tamainan eta drainatze ona. 

 

• LURZORUA HOBETZEKO MODUA: DRAINATZEA  

 

Ikusi dugu lurzoru hareatsuan gehiegizko drainatzeak arazoak sortzen dituela; alde batetik, 

eguraldi lehorrean sarri ureztatu behar izaten da, eta, bestetik, lurzoruak ura gordetzeko egitura 

egokirik ez duenez, asko ureztatzeak elikagaiak galtzeko arriskua dakar. Horrelako egoeran 

aldika materia organikoa (3 kg/m2 zohikatz) gehitzea da konponbidea, ura gordetzeko egitura 

egokiagoa duen lurzorua eratzen baita horrela. 
 

Drainatze txarra duen lurzorua edukiz gero, okerragoa izaten da; sustraien inguruan pilatutako 

urak airearen zirkulazioa eragozten du, eta egoera horretan –oxigenoa falta denean– lurzoruan 

bizi diren bakterio onuragarrien jarduera geldotu egiten da; aldiz, bakterio kaltegarriak 

–oxigenorik gabe bizi direnak–ugaritu egiten dira. Horrelako giroan gas toxikoak gehitu eta pilatu 
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egiten dira. Egoera txar hori konpondu ezik, landareak ahuldu eta hil egiten dira. Drainatze eza 

oso arazo larria bihur daiteke landareentzat eta lurzoruarentzat; horregatik da hain garrantzitsua 

drainaketa aztertzea eta, egokia ez denetan, konponbidea bilatzea. 
 

Drainatze eza hiru faktorerengatik gerta daiteke: 

1- Lur azpian harri iragazgaitza egotea. 

2- Lur azpian, sakonera txikian, gogortutako geruza bat egotea. 

3- Lurpeko ur-geruza bat egotea, ur freatikoa gertu egotea, alegia. 

4- Lurzorua bera oso buztintsua izatea. 
 

Drainatze gabeko lurzoruak neguko denboraldi luzeetan zehar 

inguru zingiratsuak izaten dira. Arazo hau zuzentzeko bi 

modu daude: 

a) Lurzorua lantzea. 

b) Lurzorua artifizialki drainatzea. 
 

• Eskuzko drainatzea 

Lur buztintsuak duten drainatze txarra hobe daiteke; horretarako, udazkenean laiatze bikoitza 

egiten da. Goldatutako edo laiatutako lurzoruan ateratzen diren zokor handiak ez dago zertan 

apurtu, neguko urak, hotzak eta haizeak berez apurtzen ditu-eta. Laiatu edo goldatu eta zokorrak 

birrindu ondoren, harro-harro gelditzen da lurzorua. Egitura pikortsua lortzeko –hori da egiturarik 

egokiena– aldika materia organiko ugari bota behar izaten zaio lurzoruari; lur buztintsuetan 12 

kg/m2 zohikatz botatzea gomendatzen da; horrez gain, lurzorua azidoa denean, kaltzioa ere gehitu 

behar izaten zaio, karea edo igeltsua botata, lurzoru neutroa edo alkalinoa denean.  
 

Batzuetan, lur azpian gogortutako geruza bat egoten da, eta ezin izaten da laiatzeko sardaz 

apurtu, gogorregia delako; orduan pikotxa erabili behar da. Hala eta guztiz ere, horrela ezin bada 

egin, artifizialki drainatzea gomendatzen da. 

 

Drainatze eza lurpean arroka iragazgaitza edo gainazaletik gertu ur freatikoa dagoelako gertatzen 

bada, artifizialki drainatu behar da lur hori. Artifizialki drainatzeko hustubideak jartzea zaila eta 

kostu handikoa izaten da; horregatik, batzuetan, batez ere lursail txikiak direnean, beste irtenbide 

bat ematen zaio arazoari: dagoen lurzoruaren gainean lur berri egokia ipintzea. 
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• Drainatze artifizialak 

 

Lursaila artifizialki drainatu behar denean, aukera egin daiteke ondorengo sistemen artean: 

 

1. Erretenak  

 

Lursail lauak edo aldapa txikikoak drainatzeko, erretenak egitea da sistemarik egokiena eta 

merkeena. Drainatze-sistema honekin erretenetan batutako ura lurrundu, iragazi edota, bestela, 

handiago den beste ubide batera husten da, eta hortik, azkenean, errekara bideratzen da. 

 

Lursailek aldapa txikia dutenean, interesgarria izan daiteke galburu edo arrain-bizkarrezurraren 

itxurako sistema eraikitzea, beti ere erreten nagusiak ura hustubidera bideratzeko besteko aldapa 

badu. Lurzorua buztintsua denean, erreten nagusiari batzen zaizkion alboetako erretenek 3 m eta 

4,5 m bitarteko tartea izan behar dute; eta lurzorua arina denean, 10 m inguruko tartea utzi behar 

da. 

Erretenak urtean behin garbitu behar dira, belarrak eta bertan pilatzen den zikinkeriak uraren 

bidea oztopa ez dezan. 

 

2. Hodi irekiekin egiten den drainatzea 

 

Sistema hau ezartzeko buztinezko edo plastikozko 

hodiak erabiltzen dira. Plastikozko hodiek zuloak 

edo irekiguneak dituzte, malguak dira, eta, 

oztopoak daudenean, toles daitezke. Beste aukera 

bat hormigoizko ubideak egitea da. 

 

 

Batez ere aldapa duten tokietan, hodi irekiak erabiliz, galburu edo arrain-bizkarrezurraren itxura 

duen zanga-sarea egiten da. Zanga txikienek zanga handiagoetara isurtzen dute ura, eta zanga 

nagusiak lursailean beheren dagoen hustubidera bideratzen du. Sistema guztia lurrazpian 

eraikitzen da. Zangek 60-90 cm sakon eta 30 cm zabal izan behar dute, eta drainatze-sistema hau 

jartzeko lursailak 1:80 eta 1:100 bitarteko aldapa izan behar du.  
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Hona hemen zanga-sarea egiteko orduan kontuan eduki behar diren irizpide batzuk:  
 

 

• Zangak egiten hasten garenean, lurzoruaren zati 

emankorra eta horren azpian dagoena banatu egin behar 

dira, nahastu gabe. 
 

• Hodiak zangaren hondoan ondo sartuta jarri behar dira. 

Hodirik txikienak plastikozkoak badira, 7,5 cm-ko 

diametroa izan behar dute. 
 

• Belardun lurzoru zati bat buruz behera edo teila laua 

jarriko da hodien arteko loturen gainean, hodiak 

babesteko. 
 

• Ondoren legar edo hartxintxarrez estaliko da zanga, 

gainazaletik 20 cm-raino. Lurzoru sakonagoa lortu nahi 

izanez gero, hartxintxar gutxiago jarriko da. 

• Gainean 5 cm-ko lodiera duen hareazko geruza ipiniko da, 

eta horren gainean emankorra den lurzorua; beraz, ez da 

zorupea erabiliko.  

 
 

3. Hustubide itsuak 
 

Inguruak txikiak direnean, lursailaren tokirik baxuenean 70-100 cm 

zabal eta 1m sakon den zanga egiten da. Zanga hori lursailean zehar 

eta hustubiderantz zuzendu behar da. Drainatze egokia izateko 

lursailak 1:80 - 1:100 bitarteko aldapa izan behar du. Zanga 

txintxor edota apurtutako adreiluekin betetzen da erdiraino; horren 

gainean legarra ipintzen da, eta gainean iraulitako soropil-xaflak 

jartzen dira; gainetik 20 cm-ko sakonera izango duen lurzoru 

emankorra botatzen da. 
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4. Sator-drainatzeak 

 

Drainatze-mota hau egiteko traktorea behar 

da. Makina horrek altzairuzko torpedo-

-itxurako ardatz batekin, sakonera jakin batean, 

zorupea zulatzen du. Ardatzak egindako 

lurpeko ubideak drainatze-urak kanporatzen 

ditu. Drainatze-mota hau lur buztintsuetan da 

eraginkorra, lurpean egindako hodiek urteetan 

zehar iraun dezakete-eta. 

 
 

 

 

• LURZORUA ONTZEKO MODUETAKO BAT: GOLDATZEA 

 

Goldatzeak edo laiatzeak mesede egiten dio lorategiko lurzoruari. Hona zergatia: 
 

1- Lur-zokorrak palaren, haizearen edo izotzaren eraginez birrintzen direnean, lurzorua harrotu 

egiten da, eta, orduan, hauxe lortzen da: 

a) Drainatzea hobetzea. 

b) Airearen zirkulazioa hobetzearekin batera materia organikoaren 

deskonposaketa arintzea eta, horren ondorioz, elikagarriak diren substantziak 

askatzea. 

2- Lurzorua ez da trinkotzen.  

3- Humus-eratzaileak diren gaiak (turba, konposta ...) gehitu ahal zaizkio lurzoruaren gainazalari. 

4- Belar txar bizikorren (mingarratzak, txikori-belarrak...) sustraiak kentzeko aukera ematen du. 
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5- Gogokoak ez diren urteroko landareak lurpean sar daitezke. 

Lorategia goldatzean, pala bat besteko sakonerako goldaketa egiten dute lorezain gehienek. 

Lursail bat lehen aldiz goldatzen denean, bi pala besteko sakonerako (50 cm) goldaketa egitea 

gomendatzen da. 
 

Lurra goldatu eta konposta botatzen zaionean, aldatu egiten da lurzoruaren egitura. 

 

Lurzorua goldatzeko edo laiatzeko orduan, hauxe da kontuan izan behar dena: 

 

1- Urtaro egokian goldatu behar da; astunak diren lurzoruak hobe udazkena aurrera doala 

edo neguaren hasieran goldatzea. Oso astunak diren lurzoruak negua baino lehenago 

goldatzea komeni da; hareatsuak direnak neguan edo udaberriaren hasieran golda 

daitezke. Ez da komeni lursaila arinegi goldatzea –udaren bukaeran, kasurako– lursaila 

belar txarrez bete daiteke-eta. 

 

2- Eguraldi ona denean goldatu behar da. Ez da inoiz goldatu behar lurzorua izoztuta edo 

bustita dagoenean, goldatze-lana zaildu egiten baita. Lurrak ez du botak bustitzeko 

besteko hezetasunik eduki behar, baina, era berean, ez du lehor edo gogor egon behar. 

Goldatzea lan gogorra da; ezin da dena lehenengo egunean bukatu, pixkanaka egin behar 

den lana da. 

 

3- Inoiz ez da zorupea gainazalera ekarri behar: hareak, igeltsuak edo buztin soilak ez dira 

emankorrak. 

 

4- Goldatzeko erreminta edo lan-tresna egokia aukeratu behar da; adibidez, eskuzko pala 

lurzoru frankoetan lan egiteko; laiatzeko sarda lurzoru astun edo harritsuetan aritzeko; eta 

pikotxa, lurzoru buztintsu eta trinkoetan jarduteko. 

 

5- Metodoa ezarri behar da lanerako: 30-60 cm bitarteko zabalera duen zanga bat egiten da, 

eta hortik ateratako lurzorua lursailaren beste ertzera eramaten da. Bigarren zangako 

lurzoruaz lehenengo zanga betetzen da, eta, horrela, zerrendaka egiten da lan. Lehenengo 

egindako zangatik ateratako lurzoruaz azkeneko zanga bete ohi da. 
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2. zangako lurra kentzen denean, berori 

lehendik prestatutako 1. zangara iraultzen da; 

3. zangako lurra, ordurako prest eduki behar 

den 2. zangara...; azkeneko zangaren zuloa 

lehenengo zangatik atera den lurraz beteta 

bukatzen da laiatze-lana. 

 
 
Goldatutako lurzorua ez da nahastu behar: zokorrak agerian utzi behar dira, neguko izozteak eta 

haizeak birrin ditzan. Premiazkoa denean, lurzorua laiatu edo goldatu denetik hazia ereiteko edo 

landatzeko egin behar diren prestakuntza-lanak hasi arte gutxienez 3 aste pasa behar dira.  
 

• Laia soila 

 

25 cm zabal eta pala bat sakon den zanga bat egiten da. Ateratako lurra lursailaren beste ertzera 

eramaten da. Egindako zangaren barruan konposta edo satsa (ontzikada bat hiru metroko) eta, 

ahal bada, hezur-irina ere ( 30 g/m) botatzen da, eta berdintsu egiten da zanga guztietan. Bestalde, 

zangaren hondo guztian zehar laiatzeko sardaren hortzak barruraino sartzen badira, laia bikoitza 

esaten zaio, eta oso drainatze txarra duten lursail txikietan egiteko da egokia. 

Urteroko belar txarrak lur barrura sartzen dira; baina landare bizikorrak eta horien sustraiak 

(mingarratzak, txikoria-belarrak...) kendu egin behar dira. 

 

• LURZORUA ONGARRIEKIN ONTZEN 

 

Ongarria lurzoruari botatzen zaion substantzia solido, likido edo, batzuetan, gaseosoa da; 

lurzoruaren egitura hobetu edota landarearen hazkuntza azkartzen du. 
 

Definizio horren arabera, hiru ongarri-mota hauek daude: 
 

1- Karea. 

2- Humus-eratzaileak: jatorri naturalekoak: odola, hezur- eta adar-hautsa, Txileko nitratoa... 

3- Ongarri kontzentratuak: jatorri kimikoa dutenak. 
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KAREA 
 

Euriak etengabe iragazi edo lixibatzen du lurzoruko karea; hori dela-eta, pixkanaka lurzorua 

azidotu egiten da. pH-aren jaitsiera horri aurre egiteko, batez ere karea erabiltzen da. 

 

Lurzorua, kaltzioa behar duenean, elementu horretan aberatsak diren substantziekin ontzen da: 

kare bizi, kare hil, kare-harri edota igeltsuarekin. 
 

Baserritarren artean ezagunena kare hila da; igeltsua ere askotan erabiltzen da kaltzio iturri (Ca) 

bezala. Igeltsuak lurzoruaren egitura hobetzen du, eta ez du pH-a aldatzen. 

� Kareak duen eragina honako hau da: 
 

• Azidotasuna neutralizatu egiten du; lurzorua oso azidoa denean, landare gehienak 

ez dira ondo hazten. 

• Lurzoruko bizia areagotu egiten du; lurzorua oso azidoa denean, onuragarriak 

diren bakterioak eta zizareak desagertu egiten dira. 

• Lur buztintsuak harrotu eta berauen astuntasuna arindu egiten du; kareak buztin-

-partikulak batu eta lurzoruaren egitura aldatzen baitu. 

• Karean dagoen kaltzioa elikagaia da landareentzat. 

• Beste elikagaiak xurgatzea errazten du. Kareak humus-buztina konplexuan eta 

lurzoruko soluzioan dauden katioien arteko orekari eusten dio, azken horiekin 

trukatzen delako. 

• Landareak jaten dituzten bare eta arrak uxatzen ditu.  

 

� Karea, non bota? 

 

Lurralde euritsuetan lorategietako lurzoruek 4,5 eta 8 bitarteko pH-a izaten dute. Landare 

bakoitzari pH jakin bat dagokio, eta datu hori da, hain zuzen, ezagutu beharrekoa. Hona hemen 

pH-aren arabera zer landare erein behar den erakusten duen sailkapena: 
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PH LANDARE EGOKIENAK 

4,5-5,5 

Oso 

azidoa 

Lurzoru-mota hauek oso egokiak dira azaleak (Rhododendron indicum), kamelia 

(Camellia sp.), hortentsia (Hydrangea hortensia), errododendroa (Rododendron 

sp.), ahabiak (Vaccinium myrtillus) eta txilar gehienak (Erica sp, Calluna sp, 

Daboecia sp) landatzeko. Gainontzeko landareek kare gehiago behar dute. 

5,5-6,5 

Azidoa 

Zuhaixka gehienentzat eta fruitu-arbolentzat (sagarrondo, madariondo...) egokia; 

ortuari batzuentzat ere (patatak, pepinoak, kalabazak...) egokia; arrosa-landare eta 

soropilarentzat oso egokia; baina lorategiko gainontzeko landareek nahiago dute 

pH altuagoa, eta, horregatik, noizean behin karea botatzea komeni da. 

6,5-7,5 

Neutroa 

Lore, zuhaixka eta ortuari gehienentzat pH-rik egokiena. Lurzoru hauetan giro 

azidoko landareren bat jarri nahi bada, zohikatza da aproposena. Lurralde 

euritsuetako lurzoruaren pH-a neutroa izan dadin, 3 urtetik behin karez ondu 

beharko da, euriak etengabe lixibiatzen baitu lurzoruko karea. 

7,5-8 

Alkalinoa 

Lurzoru hau egokia da krabelin (Dianthus sp.), ahuntz-praka (Cheiranthus sp.), 

aza (Brassica oleracea), Brusela-aza (B.o. var. Bullata) eta landare alpetar 

askorentzat. Lurzoru-mota hauek ez dute karerik behar. 

 

� Zenbat kare bota behar den 
 

Lurzorua kaltzioz (Ca) aberasteko modurik arruntena karea edo igeltsua botatzea da, baina 

gehiegi botatzea ez da ona; alde batetik, lurzoruak kaltzio gehiegi duenean, beste elikagai batzuk 

 –burdina (Fe), magnesioa (Mg), potasioa (K) molibdenoa (Mo) eta zinka (Zn)– ezeztatzen ditu, 

eta, bestetik, kare gehiegi badago, humusa azkarrago mineralizatzen da, egoera horretan bakterio 

mineralizatzaileak azkarrago ugaritzen direlako. Horrek guztiak humusaren eraldaketa bizkorra 

dakar. 

 

 bakterioak  bakterioak 

M.O. gordina HUMUSA SO4 
2-,  H2 O,  NO3 2-, CO 2  

    hezedura-prozesua  mineralizazioa      

 

Kaltzio-kontzentrazioaren azterketa laborategian egin ondoren ondu behar da lurzorua.  
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Kare hila erabiltzen denean, hona hemen aholkatzen diren kare-kantitateak: 

 

pH Lurzoru hareatsua Lurzoru frankoa Lurzoru buztintsua 

Oso azidoa 450 g/m2 680 g/m2 900 g/m2 

Azidoa 225 g/m2 450 g/m2 680 g/m2 

Neutroa 115 g/m2 225 g/m2 450 g/m2 

Alkalinoa ez du behar ez du behar ez du behar 

Aztertu gabeko lurzorua 225 g/m2 225 g/m2 340 g/m2 

 

 
� Karea noiz bota behar den 

 

Lurra goldatu ondoren, udazkenaren bukaera edo neguaren hasiera da karea botatzeko 

momenturik egokiena. Jada simaur edo satsa bota bada, kare-ontzea atzeratu egin behar da 

neguaren bukaerara arte. Karea lurzoruaren gainazalera botatzen da, eta euriaren eraginez 

pixkanaka lurzoruan sartzen da. 

Baratzean: oro har, 3 urtetik behin botatzea komeni da. Labore-txandaketa egiten bada, azak 

jartzen diren sailari karea botatzea komeni izaten da; aldiz, patata-sailari ez. 

 

Lorategian: karea lurzoru hareatsuetan 2 urtetik behin, eta lurzoru buztintsuetan eta frankoetan 3 

urtetik behin botatzea komeni da. 

 

Karea ez da beste ongarri batzuekin nahastu behar, beste elikagai batzuk ezeztatzen dituelako. 

Simaurra botatzen denetik 2 edo 3 hilabetera bota behar da karea; beste ongarri batzuk bota 

badira, berriz, handik hilabetera. 

 

Alderantziz egiten bada, hau da, lehenengo karea botatzen bada, botatzen denetik hilabetera 

beldurrik gabe bota daitezke satsa, konposta eta beste ongarri batzuk; erein ere erein daiteke. 
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HUMUS-ERATZAILEAK 
 

Humus-eratzailea erraz deskonposatzen den materia organikoa da, bolumen handia duena. 

Humus-eratzailea botatzen zaionean, lurzorua landare-zuntzez eta bakterioez aberasten da. 
 

� Humus-eratzaileen eragina: 

• Lurzoruaren egitura hobetzea. 
• Elikagaiak lortzea. 

 

Oro har, lurzoruari gehitu beharreko humus-eratzaile kantitatea hauxe da: 4,5 kg/ m2, batez beste. 

Humus-eratzaileen artean ezagunena simaurra edo satsa da. Nahiz eta lurzoruak behar dituen 

elikagai gehienak eduki, horien proportzio egokia behar den beste kalitate oneko sats botata 

lortzen da.  
 

Humus-eratzaileek dituzten elikagaiek –gai mineralak– denbora luzea behar izaten dute 

landareentzat eskuragarri izan arte; eta, askotan, landareen beharrizanei erantzuteko baino 

gutxiago izaten dira. Etekinik handiena ateratzekotan, ongarri kontzentratuekin nahastu behar 

dira humus-eratzaileak.  
 

Lurzorua ontzeko erabil daitekeen materia organikoa honelakoa izan daiteke: 
 

• Hostoekin egindako ongarria  
 

Udazkenean hosto galkorra duten zuhaitzetatik jausten diren hostoak batu, bildu, pilatu eta 

deskonposatzen utzi behar dira, beti kanpoan. Hurrengo urtean jada bota dakioke lurzoruari 

hostoz egindako ongarria. Ongarri hau ez da oso aberatsa gatz mineraletan, baina oso egokia da 

lurzoruaren egitura aldarazteko; zuzenean zabaldu edota zuhaitz eta landareen inguruan 

bigungarri bezala jar daiteke. Lurzoruari gehitzeko gomendatzen den ongarri-kantitatea hauxe da: 

2,75 kg/m2. 
 

• Animalien simaurra edo satsa  

 

Satsa animalien gorotz, bekorotz, gernu eta beste elementu batzuekin, hala nola, lasto, zohikatz, 

zerrauts edo egur-txirbilarekin egindako nahastura da. Beti ondo deskonposatuta dagoenean 

erabili behar da. Animalien simaurren artean zaldiarena da elikagaietan aberatsena; ondoren zerri, 

behi eta hegaztiena, aipatutako ordenan. 
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Zerrien eta hegaztien simaurra oso gogorra da, eta landareen sustraiak erre ditzake gordinegi 

dagoenean botaz gero. Honakoa da lurzoruari gehitzeko gomendatzen den sats-kantitatea: 5,5- 8 

kg/m2. 

 

• Zohikatza  

 

Zohikatza landare-hondakinen multzoa da, egoera berezian partzialki deskonposatutakoa. Giro hotz 

eta urtsu iraunkorrek (laku, zingira...) landareen deskonposizioa geldotzen dutela jakin behar da. 

 

 

Bi eratako zohikatzak ezagutzen dira: 

� Ilunagoa: 

Paduretako edo altitude txikiko ingurune zingiratsuetan bizi den landaredian (lezka,  

ihi...) du jatorria.  

� Argiagoa:  

Toki altu, hotz eta urtsuetan bizi den goroldio-mota batean (esfagnoetan) du jatorria. 

 

Bigarrena –Sphagnum goroldiotik sortua dena– harroagoa eta ura hobeto gordetzen duen 

zohikatza da. 

 

Zohikatzak, iluna denez, lurzoruan argiak diren gaiak baino hobeto xurgatzen eta gordetzen du 

beroa. Zohikatza azidoa da, baina, lurzoruari kantitate egokia gehituz gero, ez du pH-aldaketarik 

eragiten. Lurzoruari gehitzeko gomendatzen den zohikatz-kantitatea hauxe da: 5,5 kg/ m2.  

Zohikatza ez da normalean lursail handiak hobetzeko erabiltzen, garestia baita. 

 

• Konposta 

 

Konposta lorategian batzen den materia organikoa (belar, hosto, adar...) modu egokian 

deskonposatzean lortzen den ongarria da. Konposta lortzeko gutxienez 6 hilabete behar izaten 

dira. Lurzoruari gehitzeko gomendatzen den konpost-kantitatea hauxe da: 5,5 kg/ m2. 
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• Lupulu edo mahats-patsa 

 

Toki batzuetan soberakin hauek eskura eduki daitezke. Ez dira elikagaietan oso aberatsak, baina 

lurzoru-egokitzaile onak dira, bigungarri oso egokiak. 

Lurzoruari gehitzeko gomendatzen den lupulu edo mahats-pats kantitatea hauxe da: 5,5 kg/m2. 

 

• Lupulu edo mahats-patsezko ongarria 

 

Lupulu edo mahats-patsari ongarri kontzentratuak gehitzen zaizkionean, arestian aipatutako 

kantitatea baino kantitate txikiagoa bota behar zaio lurzoruari: 0,5 kg/m2. 

 

• Perretxikogintzan erabilitako ongarria 

 

Simaur ugari, lurzoru franko eta igeltsua duten lurrak izaten dira perretxikogintzarako erabiltzen 

diren lurrak. Lur horiek beste edozein lur egokitzeko erabil daitezke. Izan ere, errododendro 

edota beste landare kaltzifugoentzat izan ezik, beste landare guztientzat egokiak dira horrelako 

lurzoruak. Lurzoruari gehitzeko gomendatzen den kantitatea hauxe da: 2,75-5,5 kg/m2. 

 

• Algak 

 

Lurzorua ongarritzeko algak ere interesgarriak dira, potasioan aberatsak direlako eta, gainera, 

landareek behar dituzten gainontzeko elikagaiak ere badituztelako. Algak zuzenean edo konpost 

bihurtuta gehi daitezke. 

Zuzenean botatzeko bada, gomendatzen den alga-kantitatea hauxe da: 5,5-6,5 kg/m2. 

 

• Ilea eta artilea 

 

Ehungintzako soberakinak nitrogenoan aberatsak izaten dira, eta ongarri gisa erabiltzeko balio 

dute, lurzoruan arin deskonposatzen baitira. Hobe da artilea udazkenean edo udaberrian botatzea. 

Lurzoruari nahastu beharreko artile-kantitatea hauxe da: 6 kg/m2. 
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• Hondakin-uren lokatzak 

 

Kontsumorako ortuariak dauden lurzoruei botatzen bazaizkie, gaixotasunen iturri izan daitezke. 

Horrelakorik gerta ez dadin, lokatzak bota direnetik urte bat pasa arte ez da hango ortuaririk 

kontsumitu behar. Lokatz hauek ez dira materia organikotan aberatsak, baina, aldiz, nitrogeno eta 

fosforotan, bai. Hobe da hondakin-uren lokatzak udazkenean edo neguan botatzea (0,8 - 1,25 kg/ 

m2). 

 

• Ongarri berdea 

 

Ongarritzeko sistema hau landare jakin batzuk landatu eta tamaina bat hartzen dutenean 

lurperatzean datza. Horretarako balio duten landareak hauek dira: borraja (Borago officinalis), 

llollobelarra (Lolium perenne) eta zolda-belarra (Symphiytum officinale). 

 

Urtero jartzen diren ilar- eta Lupinus generoko landareak ere oso interesgarriak dira ongarritzeko, 

sustraietan bakterio nitrogeno-finkatzaileak dituztelako; horien bidez lurzorua nitrogenoz 

hornitzen da. 

 

Aipatutako ongarriez gain, lurzorua aberasteko eta ontzeko beste gai batzuk ere badira: errautsa, 

harea, zerrautsa, egur-txirbila, pinu-hostoak ... 

 

• Satsa edo simaurra 

 

Satsa ganaduen sabeluste solido eta likidoekin eta haientzat azpiak egiteko erabiltzen diren 

materialekin (zerrautsa, lastoa, iratzea...) egindako nahastea da.  

 

Satsaren deskonposizioa kortan hasten da, baina ez da komeni landareei sats gordinik botatzea. 

Satsa kortatik kanpora ateratzen denean, multzoka –sastegietan– pilatzen da, eta multzo horietan 

kortan hasitako hartzidurak aurrera egiten du. Azpiak (iratze, lastoa...) sumatzen ez direnean, 

satsa helduta egoten da. Orduan egoten da satsa erabiltzeko moduan. Bestalde, sats guztiek ez 

dute kalitate bera.  
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Hona hemen satsaren konposizioan eragiten duten faktoreak: 

� Ganadua: arraza, adina, elikadura... 

� Azpien izaera: lastoa, zohikatza, txilarra, otea, iratzea, zerrautsa... 

� Hartziduran ematen diren galerak: tenperaturak eta aireztapenak eragindakoak. 

 
• Simaurtegia edo sastegia 

 
Sastegia sats gordina, pilatu eta eraldatu ondoren, sats heldua bihurtzen den tokia da. 

Sastegiaren ezaugarriez hainbat iritzi daude: 

 

� Batzuek zementuzkoa eta aldapan egina hobesten dute; klima euritsuetan minda estalita 

dagoen hobi batean batzeko egiten dena, alegia.  

� Beste batzuek, aldiz, satsa kanpoan egindako piloetan uztea gomendatzen dute; baina 

multzoek beti estalita egon behar dute (plastikoz, lonaz, lurrez...), eta osatutako piloetan 

aireak ondo zirkulatu behar du. 

 

Satsa sastegian jarri eta handik gutxira hasten dira eraldaketak. Laster sumatzen da hartzidura, 

multzoaren tenperatura igotzen hasten baita. 70 ºC-ra heltzen denean, multzoari ura botatzea 

gomendatzen da, eraginkorregia den hartzidura geldiarazteko; tenperatura horretatik gora 

nitrogeno-galerak (N) areagotu egiten dira-eta. 

 

Satsa edo simaurra aireztatzeko, ez da komeni goiko geruzak behekoekin nahastea; horrelakorik 

eginez gero, nitrogeno asko amoniakotan galtzen baita. 

Amoniako-galera satsari kare-superfosfatoa gehituz ekidin daiteke: 40-50 kg superfosfato sats-

-tona bakoitzeko. Hori eginda, nitrogeno-galera ekiditeaz gain, satsak fosforoa bereganatzen du. 

 

Sats-multzoan zenbat eta barrurago joan, are eta tenperatura baxuagoa dago, hartzidura jaisten 

delako; beraz, sastegiaren barruko aldeek kanpokoek baino denbora gehiago behar izaten dute 

deskonposatzeko; hori dela-eta, autore batzuek diote hobe dela sats-multzo txikiak egitea. Ondo 

heltzeko, sats gordinak lau eta sei hilabete arteko denbora tartea egin behar izaten du sastegietan. 

 



Lurzorua egokitzea 
 
 

 31 

•  Konposta

 

Konposta lorategian dauden hondakin begetalek hartzidura jasaten dutenean sortutako ongarria 

da; sats artifiziala ere esaten zaio. 
 

Lorategiko material ugari deskonposa daiteke hartziduraren bitartez: uzta-hondakinak, belar 

txarrak, soropil-hondarrak, hostoak, zerrautsa, txirbila, txikitutako adarrak, enbor-azalak, papera, 

kartoia... ; baina gaixotasunen bat duten landareak, bizikorrak diren belar txarrak, tratamenduren 

bat izan duten egurrak edota herbizidaz tratatutako landareak ez dira inoiz jarri behar konposta 

egiteko multzoan. 
 

Esan bezala, konposta materia organikoaren hartziduraz lortzen da, bakterio eta onddoek 

eragindako hartziduraz, hain zuzen. Deskonposizio egokia gerta dadin, ezinbestekoa da 

ingurunean ura, airea eta nitrogenoa egotea.  

Airea deskonposiziorako derrigorrezkoa 

denez, konposta egingo den tokiaren 

oinarrian zulodun adreiluak edo, bestela, 

hormigoizko bloke-ilarak jar daitezke, 

euren artean hutsuneak utzita. Beste 

aukera bat zulatutako hodiekin tximiniak 

egitea izan daiteke, edota zuhaitz-

-adarrak tartekatzea, airea hobeto pasa 

dadin. 

 

Materia organikoa arin deskonposatuko da, multzoa ondo aireztatuta eta heze dagoenean. 

Emaitzarik onenak lortzeko multzoak ez du 1,20 m baino altuagoa izan behar, eta zabala baino 

luzeagoa bada, hobe: 1,20m x 1,20 m x 2,25 m da multzoaren tamainarik egokiena. 

 

Deskonposizioa ondo egiteko, konpost-multzoak eratzean ez dira material guztiak batera jarri 

behar, geruzaka baizik – 15-25 cm-ko lodiera duten geruzak ezartzea da egokiena–. Hondakin-

-geruza bakoitzaren gainean amonio sulfatoa (15 g/m 2 ) botatzen da, eta haren gainean berriz ere 

materia organikoa; eta horrela, bukatu arte. Amaitzeko, 5 cm lodiko lur-geruza jartzen da, dena 

estaltzeko. 
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Amonio sulfatoa karearekin txandaka daiteke, 

azidotasuna neutralizatzeko, baina inoiz ez dira batera 

jarri behar. Materia begetalaren artean ganadu-satsa jar 

daiteke; baina sekula ere ez amonio sulfatoarekin edo 

karearekin batera, euren artean erreakzionatu eta, horren 

ondorioz, nitrogenoa askatuko litzatekeelako 

atmosferara. 
 

Ondo egindako konpost-multzoari ez zaio eragin behar airezta dadin, hartzidura multzo osoan  

gertatuko baita batera. Deskonposiziorik eraginkorrena udaberrian eta udan ematen da. Konposta 

egiteko, batez beste, 6 hilabete behar dira. 
 

Konposta erabili nahi bada, ondo helduta egon behar du, ondo hartzitu gabeko materialean belar 

txarren haziak badaude, konposta, onuragarri izan beharrean, kaltegarri izan daiteke-eta. 
 

Konposta udazkenean eta neguan botatzea gomendatzen da. Ondorengo kantitatea bota behar da: 

5,5 kg/m2. 
 

• Humusa 

Lurzoruan dagoen materia organikoa ondorengo hiru egoera hauetan egon daiteke: 

� Materia organiko gordina.  

� Materia organiko igarokorra (heldugabea). 

� Humus izatera iritsi den materia organikoa. 
 

• Materia organiko gordina zatitu eta xehatutako landare-hondarrekin osatutako multzoa 

da, mikroorganismoen eraginik jaso ez duena. 

• Lurzoruan igarokorra (heldugabea) den materia organikoa mikroorganismoen eraginpean 

sortutako tarteko ekoizkin organikoen multzoa da. Material heldugabe horiek ez dira 

batzen lurzoruko partikulekin, nahastu egiten dira. Heldugabeko materia organikoaren 

zati bat humus bihurtuko da, eta gainontzekoa gai mineral, azken hori arinago gertatzen 

den mineralizazio-prozesu baten ondorioz. 

• Humusa kolore iluna eta ezaugarri koloidalak eta higrofiloak dituen substantzia 

organikoen multzoa da, mikroorganismoen eta zizareen lanari esker, materia 

organikoaren deskonposizioaren eraginez sortua. Humusa, beraz, asko eraldatutako 



Lurzorua egokitzea 
 
 

 33 

lurzoruari estuki lotua dago, oso egonkorra da eta erritmo geldoan mineralizatzen da. Prozesu 

honek luze iraun dezake: 25-1400 urte.  
 

 Lurzoruan dagoen materia organikoaren deskonposizioa bi prozesu hauen bitartez egiten da: 

• Mineralizazioa: hondar organikoak gai mineral bihurtzen dira, zuzenean eta modu arinean. 

• Hezedura: hondar organikoa humus izeneko izaera koloidala (Ø < 0,002 mm) duen materia 

organiko bilakatzen da. Osteko prozesuetan humusa mineraliza daiteke.  

Gai organiko guztiek ez dituzte prozesu berak jasaten; adibidez, animalien hondakinak, humus bihurtu 

gabe, zuzenean mineralizatzen dira; aldiz, landareen kasuan, prozesu bata edo bestea nagusituko da, 

hondakin-motaren arabera:  
 

• Landare gazte eta ongarri berdeen kasuan hartzidura arina gertatuko da, eta oso humus gutxi 

sortuko da. 

• Humusa eratzeko, hondakin organikoek karbonotan eta nitrogenotan izan behar dute aberatsak. 

Karbonotan aberatsa den hondakin organikoa ingurune ezin hobea da mikroorganismo askoren 

garapenerako; baina horien gorputzak eratzeko eta ugaltzeko, karbono eta beste elikagaiez 

gain, nitrogeno asko behar da. Horregatik, bakterioek materia organikoa deskonposatzeko 

abiadura lurzoruan dagoen C/N proportzioaren menpe dago. 
 

Hondakin organikoen hezedura-abiaduran ondorengo faktoreek eragiten dute: 

• hondakinaren izaerak, 

• hondakinaren hezetasun-mailak, 

• aireztapenak, 

• lurzoruaren tenperaturak, 

• gai mineralen proportzioak, 

• lurzoruaren egoerak: pH-a eta gazitasuna. 
 

� Humusaren betebeharrak lurzoruan 

• Humusak duen betebeharrik nagusiena lurzoruaren emankortasuna gordetzea eta indartzea da; 

hortaz, lur emankorra nahi izatekotan, komeni den beste humus duela ziurtatu behar da.  

• Humusa gastatzen doan heinean lurzoruari humus-eratzaileak botatzea komeni da. 
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Ikusi dugu materia organikoak, orokorki, eta humusak, bereziki, lurzoruaren ezaugarri fisikoak, 

kimikoak eta biologikoak aldatzen dituztela. Ondorengoa laburpena da. 

 

� Hauxe da humusak lurzoruaren ezaugarri fisikoetan duen eragina:  

• Lurzoru buztintsuak harrotu egiten ditu, eta lurzoru hareatsuetan pikorrak batu egiten 

ditu. 

• Lurzoruaren egitura egoki mantentzen du. 

• Lurzoruak ura eta beroa gordetzeko duen ahalmena handitu egiten du.  

 

� Hauxe da humusak lurzoruaren ezaugarri kimikoetan duen eragina: 

• Landareen elikagai-iturri da. 

• Landareen elikadura erregulatzen duen humus-buztin konplexua eratzen du. 

• Landareek elikagaiak xurgatzea errazten du, eta, hori dela-eta, ongarri mineralen eragina 

indartu egiten da. 

• Azido humikoek sustraiak garatzea eragiten dute, eta, aldi berean, elikagaiak xurgatzea 

areagotu egiten da. 

• Pestizidak degradatzea errazten du. 

 

� Hauxe da humusak lurzoruaren ezaugarri biologikoetan duen eragina: 

• Materia organikoak hezetasun, tenperatura eta aireztapena handitzen ditu; era berean, 

mikroorganismoen egitura organikoaren garapenerako behar den karbonoaren eta horren 

oxidazioa burutzeko behar den energiaren iturri da. Gainera, proteinak sortzeko behar den 

nitrogenoa eta funtsezkoak diren beste elikagaiak ere bertatik ateratzen dira. 

• Lurzoruko fauna-kopurua (zizare, intsektu...) handitzen du; fauna horrek lurzoruaren 

egitura ondu eta ur-zirkulazioa hobetu egiten du. 

 

Kasuren batean, materia organikoa gehitzean, landareek gaixotasunen aurrean duten 

sentiberatasuna handitu egin daiteke. Egoera hori lurzoruan bota den materia organikoa osorik 

deskonposatuta ez dagoenean ematen da. Arazoa ekiditeko edo txikiagotzeko, erein edo landatu 

baino askoz lehenago bota behar da ondo egindako satsa edota materia organikoa. 
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ONGARRI KONTZENTRATUAK 

 

Lurzoru guztiek landareen bizitzarako ezinbestekoak diren gai mineral guztiak dituzte. Gai 

horiek jatorri bikoitza dute: buztina, hau da, lurzoruaren zati minerala, eta humusa, hots, 

lurzoruaren zati organikoa. Lurzorua landatzen denean, bertako elikagaien proportzioa aldatu eta 

apurtu egiten da: landareek elikagaiak berriztatu baino arinago kontsumitzen dituzte. 

Ekoizpen-erritmo ona mantendu nahi bada, lurzoruak landareek xurgatutako elementu guztiak 

berreskuratu behar ditu inguruko gai mineraletatik eta organikoetatik. 

 

Landareek behar duten kantitatearen arabera, honela sailkatzen dira elikagaiak: 

 

• Oinarrizko elikagaiak: nitrogenoa (N), fosforoa (P) eta potasioa (K). Landareek ondo 

hazteko elementu horien kontzentrazio handia behar dute. 

• Tarteko elikagaiak: kaltzioa (Ca), magnesioa (Mg) eta sufrea (S). Landareek ondo 

hazteko elementu horiek behar dituzte, baina neurrian. 

• Oligoelementuak: burdina (Fe), manganesoa (Mn), molibdenoa (Mo), boroa (B), zinka 

(Zn), kobrea (Cu)... Elementu horien kontzentrazioa oso txikia izatea komeni da; 

kontzentrazio handia kaltegarria da, toxikoa. 

 

Ongarri mineral batzuk naturatik ateratako eran erabiltzen dira, eraldatu gabe: Txileko nitratoa, 

adibidez. Beste batzuk, ostera, gizakiak eginak dira, eta sintetiko edo artifizial izenez dira 

ezagunak. Hala ere, landareek ez dute jatorria ezberdintzen, eta bai ongarri naturalak, bai 

sintetikoak deskonposatu egin behar dira, landareak xurgatu baino lehen. 

 

Ongarri ez-organikoak azaleko ongarri modura erabiltzen direnean, oro har, eragin arinekoak 

izaten dira; landareak azkar hazten dira, eta, gainera, indartsu.  

 

Ongarri mineralak solidoak, likidoak eta gaseosoak izan daitezke. Bakoitzaren ezaugarriak, 

abantailak eta erabilerak ezagutzea komeni da, erarik egokienean erabili nahi badira. 
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Ongarriei buruzko testu eta zenbakien azalpena  
 

Legez, ongarri-fabrikatzaileak argi adierazi behar du ongarriak duen nitrogeno-, fosforo- eta 

potasio-proportzioa zein den. Ongarriari beste gairen bat gehitu badio, hori ere adierazi behar du. 

  

 

 

 

12  :  10   : 29 

                    N :     P   :   K + 3MgO 

 

Ongarriaren oreka 
 
 
Ongarriaren oreka –unitate bezala nitrogenoa hartuta– oinarrizko hiru elementuen (N, P, K) 

artean dagoen erlazioari esaten zaio. Adibidez, 15-15-15 formulak esan nahi du ongarri horren 

oreka 1-1-1 dela. Ongarriak 8-8-8 formula badu, aurrekoak bezalako oreka dauka, baina 

elementuen kontzentrazioa txikiagoa da. 

 

Ongarriaren formulak hiru kategoriatan taldeka daitezke, erabileraren arabera: 

 

� Nitrogeno gutxi dutenak: udazkenean erein aurretik hondoa ongarritzeko erabiltzen direnak. 

 

           4-12-8    8- 8- 8   8-24-16 

    5-15-5           8-15-15         8-36-16 

 

Nitrogeno-kantitatea: 

ongarri honen % 4 

nitrogenoa da. 

 

 

Fosforo-kantitatea:  

% 6 fosfato edo azido 

fosforikoa da (P2 O5 ). 

 Potasio-kantitatea:  

% 7 potasa (K2O ) da. 

Magnesio-kantitatea: 

% 3 uretan disolbagarri 

den magnesio oxidoa da. 
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� Behar beste nitrogeno dutenak: azaleko eta erein aurretik hondoa ongarritzeko erabiltzen 

direnak. 

          9-18-27            12-12-24  12-24-8   

 

� Nitrogeno asko dutenak: azaleko ongarritzean erabiltzeko gehienbat. 

 

       15-15-15             18-18-18    20-10-5 

 

Ongarrien konposizioa agertzen denean, oro har, honelako informazioa dator: 

 

� Nitrogenoa guztira: % 12 

• Nitrogeno nitrikoa: % 9,5 

• Nitrogeno amoniakala: gainontzeko % 2,5 

 

� Fosfato guztia edota anhidrido fosforikoa (P2O 5): % 10 

• Amonio zitrato neutrotan disolbagarria dena: % 1,5  

• Uretan disolbagarria dena: % 8,5 

 

� Uretan disolbagarria den potasa (K2O): guztira % 29. 

 

� Uretan disolbagarria den magnesio oxidoa: % 3.  

 

� Anhidrido sulfurikoa (SO3): guztira % 9. 

 

� Boroa (B): % 0,007  

 

� Kobrea (Cu), EDTA kelatoak bahitutakoa : % 0,002 

 

� Burdina (Fe), EDTAk bahitutakoa : % 0,07  

 

� Manganesoa (Mn), EDTAk bahitutakoa : % 0,005  
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� Zinka (Zn), EDTAk bahitutakoa: % 0,002 

 

� Molibdenoa (Mo): % 0,001  

 

Batzuetan, lurzoruak egoera egokiena ez duenean, landareek ezin izaten dituzte oligoelementu 

batzuk eskuratu. Arazo horri aurre egiteko, eskuratu ezin diren elementuen kelatoak erabiltzen 

dira. Kelatoak elementu ez-organikoak daramatzaten azido organiko oso konplexuak dira. Hona 

hemen kelatorik erabilienak: 

 

APCA<DTPA<EDDHA<EDTA 

 

Ordenamendu hori kelatoek pH-a neutroa denean burdina (Fe) asimilarazteko duten 

eraginkortasunean oinarritzen da.  

 

EDTA lurzoru azidoak edo zertxobait basikoak diren kasuetan erabiltzen da. 

EDDHA eta DTPA, lurzoru karedun edo lurzoru alkalinoak direnetan. 

Emaitza onenak APCArekin lortzen dira.  
 

 

 

Ongarriak aplikatzeko era egokia 



Lurzorua egokitzea 
 
 

 
 

39 

Ondorengo taulak merkatuan aurki daitezkeen ongarri organiko eta ez-organiko arruntenak daude 

ONGARRIA N (%) 
P2O5 

(%) 
K2O 
(%) 

Organikoak/ 
ezorganikoak 

Eragin-
-abiadura 

Oharrak 

ERRAUTSA / / 5-10 O A Landatu aurretik, udaberrian eta 
udan bota daiteke. 

OILO-ZIRINA 4 3 2 O G 
N.A. 

Hondoko ongarri bezala edo 
azaleko ongarri bezala erabil 
daiteke. 

HEZUR-IRINA 4 20 / O N. A. Udazkenean edo udaberri hasieran 
botatzea komeni da. 

ARRAIN-IRINA 6-10 6-12 1 O G-N.A. Neguan edo udaberrian hondoko 
ongarri bezala erabil daiteke. 

APATX- ETA 
ADAR-IRINA 14 20-28 / O G-N.A. 

Udaberrian botatzeko. Ongarriaren 
eragin-abiadura materialaren 
tamainaren araberakoa da. 

ODOL LEHORRA 12 / / O N. A. Udaberrian eta udan botatzeko da. 

AMONIO 
NITRATOA 33,5 / / I G. 

N. A. Udaberrian botatzeko da. 

UREA 46 / / I A Udaberrian botatzeko. Ongarri likido 
moduan erabiltzen da. 

AMONIO 
SULFATOA 20,5 / / I A Soropiletarako oso egokia da. 

Lurzorua azidotu egiten du. 

SODIO 
NITRATOA 16 / / I A 

Hostoak erre egin ditzake, eta 
lurzoru buztintsuak gogortu egiten 
ditu. 

POTASIO 
NITRATOA 13 / 45 I A Udaberrian erabiltzeko egokia da. 

Ongarri likido moduan erabiltzen da. 

POTASIO 
KLORUROA / / 60 I A Landare batzuk kaltetu egiten ditu. 

Hobe erabiltzen ez bada. 

AMONIO 
FOSFATOA 21 / 53 I G 

N. A. 
Udazkenean eta udaberrian 
botatzea komeni da. 

POTASIO 
SULFATOA / / 48 I A 

Potasio-iturri da. Azaleko edo 
hondoko ongarri modura 
erabiltzeko egokia da. Udaberrian 
bota behar da. 

KARE 
SUPERFOSFA- 
TOA 

/ 16-18 / I A Fosforo-iturri da. Hondoko ongarri  
bezala erabiltzen da.  

SUPERFOSFATO 
HIRUKOITZA / 47 / I A Hondoko ongarri bezala erabiltzen 

da. 

 
 

 

 

Laburdurak 
A: arina 
N.A.: nahikoa arina 
G: geldoa 
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• Ongarri kontzentratu ez-organikoak 

 
Esan dugu ongarri mineralak solidoak, likidoak eta gaseosoak izan daitezkeela. Ongarri horiek 

guztiak ez dira berdin aplikatzen lurzoruan; horregatik, komeni da ongarri-mota bakoitzaren 

abantailak eta desabantailak ezagutzea. 

  

• Ongarri solidoak 

 
Ondoren aipatzen diren formetan egon daitezke ongarri solidoak: 

 

1- Haustua 

Abantailak: 

• Ongarri solidoen artean merkeena da. 

• Birrinduta dagoenez, azalera handia hartzen du, eta errazago eragiten du. 

• Lurzoruko partikulekin ondo nahasten da. 

Desabantaila: 

• Sakabanatzeko zailagoak izaten dira, batez ere egun haizetsuetan.  

 

2-Kristalizatua: azukre-itxura du.  

Abantailak: 

• Hazien edo landareen ondoan 

multzoka edota zerrendaka jartzen da. 

Desabantaila: 

• Oso higroskopikoa da; hori dela-eta, 

zaku hermetikoetan gorde behar da; 

behin zakua zabalduz gero, erabili 

egin behar da.  

 

3-Pikortsua: partikulen tamaina 1-4 mm bitartekoa da. 

Abantailak:  

• Ez du kristalizatuak beste ur hartzen. 

• Lurzoruan erraz banatzen da. 
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Desabantaila: 

• Ongarri kristalizatua baino garestiagoa da. 

4- Perla itxurakoa: tamaina txikiko esferatan datorrena. 

Ongarri solido hau errazena da aplikatzen, duen tamaina eta formari esker prezisio-makinen 

bitartez banatzen da-eta.  

 

Ongarri mineral solidoen banaketa 
 

Ongarri mineral solidoekin ongarritzeko hiru modu daude: 

 

1- Hondoko ongarritzea 
 

Lurzoruaren gainazalean zabaltzen da ongarria, eta, gero, lurzoruko partikulekin nahasteko, 

lurzorua goldatu edo laiatu egiten da. Ongarritze-modu honi hondoko ongarritzea edo erein 

aurretiko ongarritzea esaten zaio. 
 

Ongarria lurperatzeko sakonera landareen sustraien garapenaren araberakoa da: zenbat eta 

sakonagoak izan landarearen sustraiak, orduan eta barrurago jarri behar da ongarria; klima 

lehorretan hezeetan baino sakonago jarri behar da. 
 

2- Azaleko ongarritzea 
 

Ongarritze-modu honetan ongarria ez da lurpean sartzen, gainazalean uzten da. Landarea 

lurzorura ondo egokituta dagoenean egiten da. Ongarria purraka botatzen da, edo, bestela, 

ongarritzeko ontzi edo makinekin; adibidez, soropiletan, zereal-soroetan... 
 

3- Banaketa lokalizatua 
 

Banaketa lokalizatua ongarria hazietatik edo sustraietatik hurbil jartzean datza, landareak 

elikagaiak erraz beregana ditzan. 

Ongarria sustraien inguruan kontzentratzean, elikagaiak errazago bereganatzen ditu landareak, 

batez ere sustraia gutxi garatuta badauka. Ongarritze-modu honek lurzoruko soluzioa hazien 

inguruan kontzentratzen du, eta horrek eragotzi egiten du hazia ernetzea. Arazo hori larria 

bihurtzen da lehorteetan. Arazorik ez izateko, hazia baino sakonago eta horren albo banatan jarri 

behar da ongarria, eta inoiz ez haziaren gainetik. 



Lurzorua egokitzea 
 
 

 
 

42 

Banaketa lokalizatua egiten denean, sustraiak ongarriak aberastutako inguruan garatzen dira, eta, 

orduan, lurzoruaren zati txikiagoa ustiatzen da. 

 

Ongarri likidoak 
 

1) Soluzio gardenak 

 

Presiorik gabeko soluzio gardenak: 

Benetako disoluzioak dira, eta zabalik dauden ontzietan gorde daitezke; solugarritasun handiko 

ongarri solidoen disoluzioak dira.  

 

Abantailak: 

• Elikagaietan kontzentrazio altua duten disoluzioak egin daitezke. 

• Erabiltzen errazak dira. 

• Ongarri solidoak baino eraginkorragoak dira, elikagaiak disolbatuta daude-

eta. 

Eragozpena:  

• Garestiak dira. 

 

Presiozko soluzio gardenak: 

Uretan presioz egiten diren amoniako-disoluzioak dira. 

Abantaila: 

• Merkeak izaten dira. 

Eragozpenak: 

• Presio-ontzi itxi berezietan gorde behar da ongarria. 

• Ongarritzeko ekipo berezia behar da. 

 

2) Ongarritzeko zukuak, esekidurak edo soluzio arreak 

 

Soluzio hauetan potasa-kontzentrazio handia (K2O) dagoenean, potasio nitrato forman (K NO3 ) 

hauspeatzeko joera dago. Arazo hori ekiditeko, buztina (bentonita...) botatzen zaio, eta, horrela, 

potasa esekia gelditzen da. 
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Hona zukuek duten abantaila: burdina (Fe) eta manganesoa (Mn) ez dira hauspeatzen presiozko 

soluzioetan; aldiz, presiorik gabekoetan, bai. 

 

Ongarri mineral likidoen banaketa 
 

Ongarri likidoak banatzeko ondorengo prozedurak erabiltzen dira: injekzioa, fertirrigazioa eta 

hosto-ongarritzea. 
 

Injekzioa 

Ongarritze-modu honekin ongarria injektore baten bidez nahi den sakoneran jar daiteke. 

Injekzioa fruitu-arbolekin eta mahatsondoekin egiten da, urea, amonio nitratoa eta kaltzio nitratoa 

banatzeko. 
 

Fertirrigazioa 

Fertirrigazioa negutegietan erabiltzen den metodoa da. Metodo hau erabiltzen denetan, lurzorua 

ureztatu baino lehen urarekin nahasten dira ongarriak; horrela, bi lan egiten dira batera: ongarritu 

eta ureztatu.  

 

 
 

Hosto-ongarritzea 

Metodo hau erabilita landareak oso arin bereganatzen ditu elikagaiak: nitrogenoa, kasurako. 

Ongarriak gai fitosanitarioak banatzeko erabiltzen diren lainoztagailuekin banatzen dira. 

Batzuetan, lurzoruak muturreko pH-a edo kare gehiegi duelako, landareak ezin izaten ditu 

elikagai batzuk bereganatu: Mg, Fe, Na... esaterako. Orduan, oso egokia izaten da hosto-

-ongarritzea, lurzoruan blokeatuta dauden gai horiek lortzeko.  
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Ongarri gaseosoak 
 

Talde honetan amoniakoa da elikagai nagusia. Gas hori era likidoan garraiatzen da presiopean; 

baina lurzoruan modu gaseosoan aplikatzen da. 

Abantaila: 

Nitrogenoa kontzentrazio handian (% 82) eduki daiteke, eta, 

gainera, merkea da. 

Eragozpena: 

Nitrogenoa garraiatzeko, ontzi bereziak behar dira, eta, 

aplikatzeko, makineria berezia behar da. 

 

Elikagaia Hartzaileak 
Elikagai horren beharra 

duten lurzoruak 
Ezaren sintomak Eza nola zuzendu 

 

 

Nitrogenoa (N) 

Alde berdeak eratzeko 

Soropilak 

** 

Hostoengatik landatzen 

diren ortuariak 

** 

Sustraitu behar duten 

landareak 

 

 

Lurzoru hareatsuak 

** 

Inguru euritsuak 

 

Landare ahulak 

** 

Hosto berde argiak eta 

txikiak 

 

Landatu edo erein baino 

lehenago oinarrizko 

ongarria botata 

** 

Udaberrian eta udan 

gainazaleko ongarria 

gehituta 

 

 

Fosfatoak (P2 O5 ) 

Sustraiak eratzeko 

Landare gazteak 

** 

Sustraiengatik landatzen 

diren ortuariak 

** 

Fruitu eta hazien uzta 

baino lehenago ongarritu 

 

 

 

Lurzoru hareatsuak 

 

Sustrai eta enbor ahulak 

** 

Hosto txikiak eta 

morexkak 

** 

Fruitu gutxi 

 

 

 

Satsetan edota fosfatotan 

aberatsa den ongarria 

botata 

 

 

Potasioa (K2 O) 

Loreak eta fruituak 

eratzeko 

 

Fruituak 

** 

Loreak 

** 

Patatak 

 

 

 

Lurzoru hareatsuak 

Hostoen ertzak hasieran 

horiak eta gero marroiak 

** 

Fruitu eta lore gutxi 

** 

Gaixotasunaren aurrean 

erresistentzia txikia 

 

Potasioan aberatsa den 

ongarria botata 

** 

Errautsa, algak... 

nahastuta 

 

 

Kaltzioa (Ca) 

Fruituak 

** 

Loreak 

** 

Ortuariak 

Lurzoru azidoak 

** 

Potasioan aberatsak diren 

lurzoruak 

 

Nitrogeno ezak ematen 

dituen sintomen antzeko 

sintomak: kolore gutxiko 

landare ahulak 

Karea nahastuta. 

** 

Lurzorua alkalinoa bada, 

karea bota beharrean 

igeltsua botata 
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Magnesioa (Mg) 

Arrosa- landareak 

** 

Tomateak 

Lurzoru hareatsuak 

** 

Zohikatzezko lurzoruak 

** 

Potasioan aberatsak diren 

lurzoruak 

Hosto zaharrenetan eta 

nerbioen artean orbain 

horiak edo marroiak 

agertzea 

** 

Hosto gazteak erortzea 

Magnesioan aberatsa den 

oinarrizko ongarria botata 

 

Sufrea (S) 

 

Landare guztiak 

Ustiakuntza 

intentsiboetarako 

lurzoruak 

Nitrogeno ezaren antzeko 

sintomak: kolore gutxiko 

landaretza ahula 

Urtean zehar sufrea duen 

ongarria botatzen bada, ez 

da ezer egin behar 

Burdina (Fe) Errododendroak, azaleak... Karetsuak diren lurzoruak Hosto gazteenak horitzea 

Hazkuntza-erritmoa ona 

bada, ez da ezer egin 

behar. 

Manganesoa (Mn) Errododendroak, azaleak... Karetsuak diren lurzoruak 
Hosto zaharren nerbio-

-tarteak horitzea 

Molibdenoa (Mo) Azak Lurzoru azidoak Hostoak gutxitzea 

Boroa (B) 
Sustraiengatik landatzen 

diren ortuariak 
Lurzoru hareatsuak 

Barrualdean orbain 

marroiak agertzea 

Zinka (Zn) 

Fruituak 

** 

Barazkiak 

Lurzoru hareatsuak 

Hosto zaharrenen arteko 

nerbioetan klorosia 

** 

Hosto txikiak 

** 

Adabetarte laburrak: 

nanotutako landareak 

Kobrea (Cu) 

Fruitu 

** 

Barazkiak 

Lurzoru hareatsuak Hostoak zimeltzea 

Humus-eratzaileak eta, 

hauekin batera, ongarri 

kontzentratuak botaz gero, 

nahikoa da: behar den 

beste oligoelementu 

daukate. Potasio gehiegi 

badago, landareak ezin 

ditu behar bezala xurgatu 

burdina (Fe) eta 

manganesoa (Mn). 

Zaila izaten da landare 

kaltzifugoen hazkuntza 

(errododendro, kamelia...). 

Landare horiek zohikatz-

ingurua behar dute. 

 

 

Ongarrien erabilera 
 

Ongarrien bidez berreskura ditzakete lurzoruek uraren eta landareen bidez galdu dituzten gatz 

mineralak. Ongarriak egoki erabiltzea ez da lan erraza. Landare batetik bestera aldea egon 

daiteke, elikagaien beharrizanak direla-eta. Horregatik, ongarrien erabilera egokiak garrantzi 

handia du landareen hazkuntzan. 

 

Dendetan ikusten diren ongarri gehienak ongarri konposatuak dira; horiek dira, hain zuzen, 

erabiltzen errazenak: argibideak jarraitu besterik ez da egin behar. Ongarri sinpleen nahasteak 
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erabili nahi izanez gero, ezin da edozelan egin, ongarri puru guztiak ez baitira nahasgarriak. 

Ongarri-nahaste batzuek euren artean erreakzionatu eta gogor-gogor eginda harri edo ore 

desegokia bihur daitezke; orduan ezin dira erabili. Batzuetan arazo hori nahasteari gai 

egokitzaileak gehituta konpontzen da. Egokitzailerik onenetarikoa lehenago aipatu den hezur-

-irina da.  

 

Ongarritze-lana egitean, eskularruak erabili behar dira, eta zauriren bat izanez gero, esparatrapuz 

estali behar da. Ongarria hautsa bada, ez da komeni eguraldi haizetsua denean zabaltzea. 

 

Ongarriak ez dira ereiteko diren zuloetan zuzenean bota behar. 

 

Ongarri solidoak erabiltzen direnean, berriz, ez dira landarearen zurtoinetik gertu-gertuan jarri 

behar, landarearen sustrai xurgatzaileak zurtoinetik urrun daude-eta. Ongarritu eta gero, lurra 

harrotzea komeni da, ongarri solidoa eta lur-partikulak ondo nahas daitezen. Eguraldi lehorra 

bada, lurzorua ureztatu egin behar da, elikagaiak sustraietaraino hel daitezen. Ongarri solidoa 

hosto eta loreetatik urrundu egin behar da, eta, ezustean haien gainera jausten bada, onena 

lehenbailehen urarekin garbitzea da.  

 

Erabili beharreko ongarri-kantitatea oso txikia bada, harearekin nahastea komeni da, gero 

banaketa egokiagoa egiteko. 

 

Ongarri likidoa erabili nahi bada eta lurzorua lehor badago, ongarritu aurretik lurzorua ureztatzea 

komeni da.  

 

 

1.5.- ELEMENTU MINERALAK 

 

• NITROGENOA 

 

Nitrogeno-iturririk garrantzitsuena atmosfera da, airearen % 78 nitrogenoa da eta; baina 

bizidunen artetik mikroorganismo batzuek bakarrik dute atmosferako nitrogenoa zuzenean 

aprobetxatzeko ahalmena; adibidez, ondorengo hauek: Clostridium, Azotobacter, Rhizobium... 



Lurzorua egokitzea 
 
 

 
 

47 

Hainbat nitrogeno-forma egon daiteke lurzoruan: 

• nitrogeno organikoa (-NH2)  

• nitrogeno amoniakala (-NH 4+) 

• nitrogeno nitrikoa (NO 3 
–) 

• nitrogeno gaseosoa (N 2) 

 

Nitrogenoaren eragina landarean: funtzioak 
 

Nitrogenoa proteinak eratzeko funtsezko elementua da; hori dela-eta, bizidunen garapenean 

garrantzi handia du. 

 

Landareek eta mikroorganismo gehienek nitrogenoa gatz mineral forman xurgatzen dute:  

-NH 4+ edo NO 3 
–  

 

Lurzoruan dagoen nitrogeno gehiena forma organikoan dago, baina, forma horretan egonda, 

landareek ezin dute eskuratu,  eta  mikroorganismoek  eragin  behar dute nitrogeno organiko hori

(-NH    2), nitrogeno mineral (-NH 4  +   edo NO   3 
  –   ) bihurtzeko. 

 

Landareen bizitzan nitrogenoak garrantzi handiko funtzioak ditu; hona hemen laburtuta 

garrantzitsuenak: 

 

• Landareari bizitasuna ematen dio; horren adierazgarri da hostoek agertzen duten kolore 

berde bizia –klorofila asko duen ezaugarria–. Izan ere, nitrogenoak landareen alde 

begetatiboaren garapenean du eragina. 

• Proteinak eratzeko funtsezkoa da. Uztak onak direnean, ekoizkinak aberatsak izaten dira 

proteinatan. 

• Lurzoruan nitrogenoa kantitate egokian dagoenean, landareek aurre egiten diete izurrite 

eta gaixotasunei; gauza bera gertatzen da fenomeno atmosferikoen aurrean ere: izozteak, 

kazkabarra... hobeto jasaten dituzte landareek. 
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Nitrogeno-kantitatea desegokia denean sor daitezkeen arazoak hauexek dira: 

 

a) Lurzoruak nitrogeno gutxi badu, landareek ezin dute eskuratu behar duten beste nitrogeno, 

eta ondorengo seinale nabariak agertzen dira landareetan: 

• Hazkuntza geldotu egiten da. 

• Hostoek kolore berde horixkara hartzen dute. 

• Izurriteen, gaixotasunen, izozteen... aurrean defentsa gutxi dute. 

• Loreak gutxitu egiten dira; ondorioz, fruituak ere bai. 

 

Hosto zaharrenetan hasten dira hostoak horitzen: hostoaren ertz zorrotzenetik hasi eta 

peziolorantz zabaltzen da. 

 

b) Landareak nitrogeno gehiegi xurgatzen duenean, eta batez ere garaiz kanpo gertatzen bada, 

landareetan ondorengo seinaleak ikusten dira: 

• Loreak ernaldu baino lehen jausten dira. 

• Fruituak beranduago heltzen dira, eta azukre gutxiago daukate. 

• Gaixotasunen aurrean makalagoak dira, intsektu xurgatzaileek errazago erasotzen dituzte 

eta landare-ehunak bigunagoak eta ahulagoak baitira. 
 

Nitrogeno-formak lurzoruan
 
 

Lehen esan bezala, lurzoruan dagoen nitrogenorik gehiena forma organikoan dago. Lurzoruko 

materia organikoa deskonposatzean, nitrogeno organikoa nitrogeno mineral bihurtzen da. 
 

Eraldaketa horietan parte hartzen duten mikroorganismoen jarduerak zerikusi zuzena du 

mikroorganismo horiek bizi diren inguruneko egoerarekin; tenperatura, aireztapena, hezetasuna 

eta pH-arekin, hain zuzen. Lurzoruan mineralizazio-prozesua gertatzeko egoerarik egokiena bat 

dator landareek garapenik aproposena izateko behar dutenarekin. 
 

Batzuetan nitrogenoa blokeatuta egoten da, eta landareek ezin izaten dute berenganatu. Egoera 

hori lurzoruko mikroorganismoek euren proteinak sortzeko nitrogeno asko behar dutenetan 

gertatzen da. Nitrogenoa blokeatuta dagoenean, zati bat, behintzat, ez da galtzen; hildako 

mikroorganismoen gorputzetako nitrogeno organikoa berriro nitrogeno mineral bihurtzen da. 
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Nitrogeno nitrikoa, ostera, oso disolbagarria da, eta urak erraz eraman dezake, landareen 

sustraietatik urrunduz. Udazkenean eta neguan nitrogeno asko gal daiteke; euri gehien urtaro 

horietan egiten du, eta, gainera, sasoi horretan, landareen sustraien aktibitatea geldotzean, 

nitrogenoaren asimilazioa ere txikitu egiten da. 

 

Lurzoruko mikroorganismoen gorputzetan dagoen nitrogeno organikoak garrantzi handia du, ez 

baita galtzen uraren eraginez. 

 

Nitrogenoaren hornikuntza eta galerak lurzoruan 
 

Lurzoruan forma askotan aurkitzen den nitrogenoak ondoren aipatzen diren egoeretan dauka 

jatorria: 

 

• Deskonposizio-faseetan dauden animalia- edo landare-hondakinek osatzen duten materia 

organikoan. 

• Lurzoruari euriaren bitartez gehitzen zaion atmosferako nitrogenoan, nahiz eta kantitate 

txikian izan. 

• Lurzoruan bizi diren mikroorganismo nitrogeno-finkatzaileetan. 

• Nitrogeno-kontzentrazio handiko ongarrietan.  

 

Nitrogenoa (N), landareen eta lurzoruaren bizitzarako oinarrizkoa den elikagaia, erraz gal 

daiteke, hortaz. Hona hemen lurzoruan nitrogenoa galtzeko ematen diren egoerak: 

 

• Putzuz betetako lurzoruetan tenperatura igotzen denean, nitrogeno-galerak emateko giro 

aproposa sortzen da; nitrogenoa gas-forman galtzen da. 

• Lurzoruaren gainazaletik isurtzen den urak, lurzorua higatzeaz batera, nitrogeno-galerak 

eragin ditzake; orokorki, galerak txikiak izaten dira. 

• Uretan disolbagarriak diren nitrogeno-formak lixibiatzea gerta daiteke euri-urarekin: 

egoera hau lurzoruko ura eta era nitrikoan disolbatuta dagoen nitrogenoa sustraiak baino 

barrurago sartzen denean ematen da. 

• Nitrogenoa landareek xurgatuta gal daiteke; baina nitrogenoaren zati bat berriro itzultzen 

da lurzorura, uztaren hondakinekin batera. 
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Nitrogeno-ongarri kontzentratuak: ezaugarriak 
 

Landareek nitrogenoa, batzuetan, nitrato-forman (NO3
-) eta, beste batzuetan, amonio-gatz forman 

(-NH4
+) xurgatzen dute. Lurzoruko nitrogenorik gehiena materia organiko forman dago, eta 

bakterioen jardueraren eraginez forma organikoak forma ez-organikoetara eraldatzen dira. 

 

Nahiz eta nitrogeno-eraldaketa prozesu batzuk ezagutu, ez da ezagutzen prozesu horietan zenbat 

nitrogeno nitriko askatzen den, ezta askatzeko garaia ere. Informazio gehiago izan arte, pentsatu 

behar da nitrogenoa botatzeko garairik onena landareak substantzi hori arin eta kantitate handian 

kontsumitzen duenekoa dela: hazkuntza-garaia, hain zuzen.  

 

Nitrogenoa ongarrietan honela aurki daiteke: 

 

Forma nitrikoan 

 

Nitrogeno-forma hau arin asimilatzen da, eta landarediari berehalako mesedea dakarkio. 

Lurzorua asko ureztatuz gero, erraz galtzen da: lixibiazioa. Nitrogenoa forma nitrikoan azaleko 

ongarritzea egiteko erabiltzen da, eta eraginkorragoa da dosiak aldika (bitan edo hirutan) botatzen 

direnean. 

 

Amonio-forman 

 

Inguruko tenperatura egokia bada, lurzoruan dagoen nitrogenoak amonio-formatik forma 

nitrikora pasatzeko egun gutxi behar izaten ditu; oro har, amonio-katioia ez da lixibiazioz 

galtzen, humus-buztina konplexuan adsorbatzen delako; baina lurzoru hareatsuek, materia 

organiko gutxi dutenez, adsorbatze-ahalmen txikia daukate, eta, orduan bai, amonioa, lixibiazioa 

dela-eta, gal daiteke.  

 

Laboreekin hasieran amonio-ongarriak hondoko ongarri modura erabiltzen dira. Amonio-

-ongarriak eta karea ez dira inoiz nahastu behar, euren artean erreakzionatu eta nitrogenoa 

amoniako-forman (NH3) askatu ahal delako atmosferara. 
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Amonio nitrato forman 

 

Ongarri hauetan nitrogenoa bi forma hauetan egon daiteke: forma 

nitrikoan (NO3
-
 ) eta amonio-forman (-NH4

+ ). Ongarri horiek azaleko 

ongarri bezala erabiltzen dira: landareak forma nitrikoan dagoen 

nitrogenoa berehala asimilatzen du; amonio-forman dagoena, ordea, 

astiroago, azkeneko forma hori mikroorganismoek eraginda nitrogeno 

nitriko bihurtzen baita. 

 

Urea-forman  

 

Nitrogeno-forma hau bakterio batzuen eraginpean amonio-formara 

eraldatzen da. Mikroorganismo-populazio ona duen lurzoru batean 

eraldaketa hori hiru edo lau egunen buruan egiten da. Eraldaketa 

astiroago gertatzen da lurzoru azidoetan eta humus gutxi dutenetan, 

edota sasoia lehorra eta hotza denean. 
 

Urea hondoko eta azaleko ongarri gisa erabiltzen da. Azalerako erabiltzen denean, amoniako-

-forman atmosferara lurruntzeko arriskua dago; arazo hori lurzoruak amoniakoa disolbatzeko 

beste ur ez duenean gertatzen da, lurra lehor dagoenean. 
 

• FOSFOROA 

 

Bizidunetan fosforoa garrantzi handiko molekulen zati da: DNAren, RNAren, energia duten 

molekulen... zati. Horregatik, fosforoak garrantzi handia du. 
 

Lurzoruetan  eta  landareetan  dagoen  fosforo-kantitatea  neurtzeko  unitatea  anhidrido  fosforikoa 

(P2 O        5) da, orokorki. Lorezaintzan fosforo eta fosforiko hitzak erabiltzen dira anhidrido fosforikoa 

(P2 O5) izendatzeko; kasu batzuetan fosforoa ‘P’ hizkiaz adierazten da, eta ez P2 O5 formulaz. 
 

Fosforo-kantitatea adierazi nahi denean, bi modu horien baliokidetza egiteko formula 

ondorengoa da: 

Ongarriak duen anhidrido fosforikoa (P2 O5) x 0,44 = Ongarriaren fosforo (P) kantitatea.  

Kantitatea ehunekoetan (%) ematen da. 
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Fosforoaren funtzioak landareetan 
 

Landare-zelulak eratzen direnean ematen diren energia-askatze eta energia-bilketa prozesuetan 

hartzen du parte fosforoak; horrez gain, fosforoak zeluletan ematen diren hainbat prozesu 

metabolikotan ere eragiten du: arnasketan, proteina eta azukreen sintesian ... 

Beste modu batean esanda, landareetan fosforoaren betebeharrak honako hauek dira: 

 

• Sustraien hazkuntza azkartzea; horrekin batera hauxe lortzen da: lurzoruko ura egokiago 

aprobetxatzea eta sustrai-jariakin gehiago egitea. Sustraiengatik edo tuberkuluengatik 

landatzen diren laboreen errendimendua handitu egiten du fosforoak, azenario, errefrau 

eta patatetan, kasurako. 

• Landarearen hazkuntza indartzea: fosforoak landarea indartu eta erresistenteagoa egiten 

du, izozte, gaixotasun eta izurriteei aurre egin diezaion. 

• Loraketari eta fruitu-emateari mesede egitea: kopurua, kalitatea, iraupena eta ezaugarri 

organoleptikoak hobetu egiten ditu. 

• Landarearen hasierako hazkuntza azkartzea; landarearen ziklo begetatiboa laburtuz, 

fruituak arinago heltzea lortzen da, landarea ugaltze-faseetara lehenago heltzen delako. 

 

Fosforoaren eragina landarean, fosforo gutxiegi edo gehiegi izatearen 
eragina 
 

Landareek behar duten beste fosforo asimilatzen ez dutenean, ezagun izaten dute, eta ondoren 

aipatzen dena da horren adierazgarri: 

Fosforo ezaren sintomak: 

• Landareak tamaina txikia izatea: hazkuntza geldotu egiten da. 

• Hostoen kolore berdea gogortzea, urdintzea; batzuetan, hostoen ertzetan purpura-kolorea 

agertzea. 

• Fruituak beranduago heltzea. 

• Orokorki, fosforoak duen eragin onuragarria desagertzea. 
 

Fosforo gehiegi izatearen sintomak: 

• Fruituak garaia baino lehenago heldu eta txikiagoak izatea –errendimendua txikiagoa izan 

ohi da horrelakoetan–. 
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Fosforo-formak lurzoruan 
 

Lurzoruan gehienbat fosfato-forman egoten da fosforoa, baina fosfato gehienak ez dira egoten 

landareek asimilatzeko moduan. Lurzoru azidoetan elikagai honen asimilazioa ez da erraza 

izaten, burdina- eta aluminio-kontzentrazio handiek asimilazio hori oztopatzen dutelako. 

 

Lurzoruan aurki daitezkeen fosforo-formak honako hauek dira: 

 

Fosforo mineral disolbaezina 

 

Fosforo minerala jatorrizko arrokatik atera ondoren birrindutako fosfato ez-organiko disolbaezina 

da. Batzuetan, egoera berezietan, disolbagarriak diren fosfatoak disolbaezinak bihur daitezke. 

Fosforo disolbaezina, oso geldoak diren prozesu fisiko, kimiko eta biologikoak jasan ondoren, 

disolbagarria bihur daiteke, eta orduan landareek xurga dezakete. 

 

Hauspeatutako fosforoa 

 

Fosforoan aberatsa den ongarria botatzen denean, lurzoruko soluzioan disolbagarria den fosforo- 

-kontzentrazioa handitu egiten da. Fosforo horren zati batek lurzoruan dauden beste gai mineral 

batzuekin (Al eta Fe) erreakzionatzen du, eta, hauspeatu ondoren, disolbaezina bihurtzen da.  

 

Finkatutako fosforoa 

 

Fosforoa humus-buztina konplexuari batzen zaio, kaltzioa tartean dela. Finkatuko den fosforo-

-kantitatea humus-buztinean eta lurzoruaren soluzioan dagoen fosforo-kontzentrazioaren 

araberakoa izango da; horrez gain, lurzoruak duen buztin- eta kaltzio-kantitateak ere zerikusi 

handia izango du finkatze horretan.  

 

Lurzoruari fosforoa duen ongarria botatzen zaionean, fosforo-kontzentrazioa handitu egiten da; 

disolbagarria den fosforoaren zati bat humus-buztina konplexuan finkatzen da, eta gainontzekoa 

lurzoruko soluzioan disolbatzen da. Landareek lurzoruaren soluzioko fosforoa gastatu ahala, 

humus-buztina konplexuan finkatutako fosforoa lurzoruko soluziora askatzen da. 
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Fosforo organikoa 

 

Fosforo organikoa materia organikoaren zati den fosforoa da, disolbatu gabe dagoen fosforoa, 

alegia. Fosforo hori, ordea, landareek ezin dute xurgatu, eta mikroorganismoek eragin behar 

izaten dute disolbaezina den fosforo hori (organikoa) disolbagarria bihur dadin. 

Nahiz eta fosforo organikoaren kantitatea txikia izan, garrantzi handia du, fosforo hori erraz 

bihurtzen delako mineral disolbagarria; eta alderantziz, mineral-forman dagoen fosforoa, 

disolbaezina eta erabiltezina bilakatu baino lehen, berriz ere fosforo organikoa bihur daiteke; 

horrela, lurzorua ez da inoiz fosfororik gabe gelditzen. Edonola ere, lurzoruak duen humus-

-kantitateak eta mikroorganismoen jarduerak garrantzi handia dute fosforoaren eraldaketa-

-prozesuetan. 

          

 Fosforo organikoa     Fosforo ez-organikoa 

                                                               mikroorganismoak 

                                                               

 

Fosforo disolbagarria 

 

Fosforo disolbagarria lurzoruan soluzioan dagoen fosforo guztiaren zati oso txiki bat baino ez da. 

Landare gehienek xurga dezaketen fosforo-era da.  

Bestalde, nekazaritzan eta lorezaintzan botatzen den fosforoaren % 30 baino gutxiago 

aprobetxatzen da. Gainontzeko % 70 disolbaezina bihurtzen da. Disolbaezina den fosforoaren 

zati bat denborarekin disolbagarria bihur daiteke, lurzoruaren egoera ona bada. Adibidez, pH 

neutroa duten lurzoruek lurzoru azidoek baino fosforo-aprobetxamendu hobea dute. 

Tenperaturak baxuak direnean eta landare gazteak azkar haztea nahi denean, disolbagarriak diren 

fosforo-kontzentrazio handiko ongarriak erabili behar dira, fosforo-kantitatea % 50etik gora 

dutenak. 

 

• POTASIOA 

 

Lurzoruan eta landareetan dagoen potasio (K) kantitatea neurtzeko, oro har, potasio-oxidoa (K2O) 

erabiltzen da, eta potasa edo potasio izenaz ezagutzen da nekazaritza eta lorezaintzan. 
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Batzuetan, potasioa K hizkiaz adierazten da, eta baliokidetza egiteko ondorengo formula 

erabiltzen da: 

Ongarriak duen potasa (K2O) x 0,83 = Ongarriaren potasio (K) kantitatea 

Kantitatea ehunekoetan (%) ematen da. 

 

� Potasioaren funtzioak landarean 

 

Potasioa ez da landare-ehunetan azaltzen; alabaina, landarean ematen diren erreakzio askoren 

erregulatzaile da. 
 

Potasioaren funtziorik garrantzitsuenak honako hauek dira: 

• Fotosintesian parte hartzea: gluzidoen sintesian, hain zuzen. 

• Amonio-katioitik hasita, aminoazido eta proteinen sintesiaren erregulatzaile izatea. 

• Landareak indartzea, lehortea denean potasioak estomen irekitzea erregulatzen du-eta. 

• Landareen erresistentzia handitzea: izozteetan potasioak landare-izerdiaren gatz-

-kontzentrazioa handitu egiten du, eta, horren ondorioz, izerdiaren izozte-tenperatura 

jaitsi egiten da. 

• Produktuen ezaugarri organoleptikoak hobetzea: loreen kolorea areagotzen du eta 

fruituen zaporea eta iraupena handitzen ditu. 
 

� Potasioaren eragina landarean: potasio gutxiegi edo gehiegi izatearen eragina 

 

Potasioa landareetan jarduera handia dagoen aldeetan biltzen da. Potasio gutxi dagoenean, 

landarean bilduta dagoen aldetik jarduera handiena dagoen aldeetara joaten da: hosto 

gazteenetara, hain zuzen; horregatik igartzen dira potasio ezaren lehen sintomak hosto 

zaharrenetan. 
 

Potasio ezaren sintomak 
 

• Hasieran hostoen puntak horitzea; horitasun hori hostoen erdialdera eta oinarrira zabaldu 

eta landarea hiltzea. 

• Landarearen hazkuntza gelditzea. 

• Landareek gaixotasun eta fenomeno atmosferiko kaltegarriei aurre egiteko erresistentzia 

galtzea. 
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• Landareen zurtoinak ahultzea. 

• Ekoizpenaren eta ekoizkinen iraunkortasuna txikiagotzea. 

 

Potasio ezaren sintomak agertzen direneko, beranduegi izan ohi da: landarea egoera larrian egon 

ohi da; ordurako, egoera zaila izaten da konpontzen. 

 

Potasio gehiegi izatearen sintomak 
 

• Magnesioa xurgatzea blokeatzea, eta, ondorioz, hostoetan orbain hori eta marroiak agertu 

eta hosto gazteak erortzea. 

• Ekoizkinen kalitatea jaistea. 

 

� Potasio-iturriak eta potasio-galerak 

 

Lurzoruan dagoen potasioaren jatorria ondoren aipatzen diren iturrietan dago: 

• lurzoruko mineraletan, 

• labore-uzten hondakinek duten materia organikoan, 

• lurzoruari botatzen zaizkion ongarri mineral eta organikoetan. 

 

Lurzoruko potasioa ondoren aipatzen diren arrazoiengatik gal daiteke: 

• Disolbagarria den potasioa drainatze-uren bidez lixibiatzen delako; lurzoru hareatsuek 

buztintsuek baino errazago galtzen dute potasioa. 

• Lurzorutik uztek ateratzen duten potasioaren zati bat galtzen delako; gainontzekoa uzta-

-hondakinen bitartez itzul daiteke berriro lurzorura. 

 

� Potasiozko ongarriak: ezaugarriak 

 

Lurzoruan potasioak kaltzioaren eta magnesioaren aurkari bezala jokatzen du. Potasio gehiegi 

dagoenean, landareak ezin izaten ditu kaltzioa (Ca) eta magnesioa (Mg) xurgatu, eta bi elementu 

horien gabezia agertzen du. Kaltzio gehiegi dagoenean, berriz, potasioa (K), burdina (Fe) eta 

magnesioa (Mg) xurgatzea blokeatu egiten da. 
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Lurzoruak ongarritu aurretik potasio-maila ona duenean dira eraginkorragoak potasio-

-ongarritzeak. Potasio gutxi duten lurzoruak ongarritzeko, normala baino potasio gehiago bota 

beharko da, egon beharko lukeen kontzentraziora heldu arte. 

 

Potasio-ongarriak ondorengo formetan aurki daitezke:  

 

Potasio sulfatoa 

 

Ongarri honen % 50 potasioa da. Lurzoruko uretan 

disolbagarria da. Lore eta ortuarientzat ongarririk 

egokiena da. 

 

Potasio kloruroa 

 

Ongarri honen % 60 potasioa da. Uretan oso 

disolbagarria da, baina gehiegi botatzea toxikoa 

gertatzen da; horregatik, nahiz eta merkea izan, ahal 

dela, ez da komeni landareekin erabiltzea. 

 

 

• TARTEKO ELEMENTUAK ETA OLIGOELEMENTUAK 

 

Tarteko elementuak, edo 2. mailakoak, deituak ugari dira lurzoruko mineraletan, eta landareek 

dezente kontsumitzen dituzte, gainera. Talde horretakoak dira kaltzioa, magnesioa eta sufrea. 
 

Oligoelementuak landareek oso kopuru txikian kontsumitzen dituzten gai mineralak dira. Talde 

horretakoak dira burdina, manganesoa, boroa, zinka, kobrea, molibdenoa eta kloroa. 
 

Kontsumoari dagokionean, alde handia dago tarteko elementuen eta oligoelementuen artean; 

horren arrazoia hauxe da: tarteko elementuak landareen ehunen egituraren zati dira, eta, 

horregatik, gehiago kontsumitzen dira; oligoelementuak, ostera, erreakzioak erregulatzen dituzten 

entzimen zati dira, eta, hori dela-eta, oso kopuru txikian kontsumitzen dira. Edozein modutan, 

lurzoruari aipatutako elementuren bat faltako balitzaio, landareak laster igarriko luke. 
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Oro har, esan daiteke lurzoru guztiek behar duten beste oligoelementu eta tarteko elementu 

dituztela; hala ere, batzuetan horietako elementuren bat falta denean, ondorengo arrazoiengatik 

izaten da: 

• Lurzorua agortua egoteagatik; ustiakuntza handia egon delako, edo behin eta berriro 

labore berdina landatu delako. 

• Ureztatze lokala egitean, sustraiek lurzoruaren zati txiki bat baino ez aprobetxatzeagatik: 

zati horretako oligoelementuak bukatzean sortzen da arazoa. 

• Satsik ez erabiltzeagatik: satsak landareek behar dituzten oligoelementu ugari ditu; 

horregatik, satsik erabiltzen ez den lurzoruetan oligoelementuen gabezia gerta daiteke. 

• Konposizio kimikoan oligoelementurik ez duten ongarri kimiko oso puruak 

erabiltzeagatik. 
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