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1. Sarrera: zergatik landu baratze ekologikoa eskolan? 
 

Ezer baino lehen, eskola-baratze ekologikoa martxan jartzeko arrazoiak 

aztertuko ditut. Baratze ekologikoa ingurumenaren hezkuntza garatzeko 

baliabide bikaina da, zalantzarik gabe: ikasleei laguntzen die euren natura-

inguruneari buruzko esperientzia ugari bizitzen, eta, aldi berean, horrekin 

ditugun harremanak eta mendekotasunak ulertzen; eta, gainera, 

ingurumenaren alde egiteko ekintza aparta da. 

 

Eskola-baratze ekologikoa 

ardatz harturik, zenbait gai landu 

daitezke ikastetxe batean, hala 

nola, kontsumoa, elikadura, 

hondakinak eta birziklapena, 

osasuna eta herrien garapena... 

Balioak ere landu daitezke; 

besteak beste: bizitzeko era 

guztiak estimatzea, pertsonekiko 

eta Lurrarekiko zintzotasuna eta 

elkartasuna, eta baita elkarbizitza, autonomia eta lankidetza ere.     

 

Baratze ekologikoaren bidez, 

lurraren bizitza eta emankortasuna 

babestu eta handitu egiten da; 

ekosistemaren oreka errespetatzen da; 

airean, lurrean eta uretan ez da 

kutsadurarik sortzen, eta hango 

elikagaiek kalitate nutritibo egokia eta 

berezko konposizio orekatua izaten dute. 
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Baratze ekologikoa martxan jartzeko alderdi garrantzitsuenak 

honako hauek dira:  

 

 Lurzoruaren garrantzia eta haren ezaugarriak.  

 Konpostaren bidezko ongarriztapena: konposta egiteko 

jarraitu beharreko pausoak eta horren garrantzia 

lurzoruarentzat.  

 Laboreak babestea, errotazio-zikloa aplikatuta. 

 Lan egiteko tresnak eta erak: baratze ekologikoan lurzorua 

babestea oinarrizkoa denez, tresna gutxi batzuekin lan egin 

behar dugu.  

 Izurrite eta gaixotasunen aurkako borroka biologikoa: fauna 

mesedegarria, baratzeko bat-bateko landaredia eta baratze 

ekologikoan beharrezkoak diren tratamenduak.  

 

Baratzearen erabilpen didaktikoa dela eta, ikastetxeetan gaur egun 

garatzen diren hainbat antolaketa-aukera aztertuko dira: tailerra, 

Ingurumena ikasgaiko jarduera, diziplinarteko gune tematikoa… eta horien 

guztien abantailak eta desabantailak. 
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2. Nor da Gaspar Caballero de Segovia? 
 

 

Gaspar Caballero de Segovia Mallorcan jaio 

zen. Lanbidez, musikaria; bere osasuna zela-eta 

hasi zen nekazaritza ekologikoaz interesatzen. 

1978an izan zituen lehenengo harremanak 

horrelako nekazaritzarekin. Bi urte geroago hasi 

zen probak egiten bere izena hartuko zuen 

metodoarekin. Emaitzak positiboak zirela 

ikusirik, bere metodoa hobetu eta zabaldu egin 

zuen.  

 

 

1991n, lehenengo erakusketa publikoa egin zuen, Mallorcako La 

Union de Payeses-ek antolatutako Nekazaritza Ekologikoari buruzko 

lehenengo ikastaroan. Hortik aurrera, hainbat ikastaro eman ditu, Mallorcan 

zein kanpoan; besteak beste, irakasleak formatzekoak, lanerako 

prestakuntzari lotuak eta Les 

Illeseko Unibertsitatean 

emandakoak. 

 

2002an,  Kubara joan zen 

ikastaro bat ematera. 2003tik 

2006ra, bere hiru semeek 

lagunduta, baratze ekologikoari 

buruzko hezitegia, Terra que 

camina,  zuzendu zuen. 

Hainbat libururen egilea da: 

Hortikultura ekologikoaren 

hastapenak, Eskola-baratze 

ekologikoa... 
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3. Gaitzik gabeko lurrak barazki osasungarriak 

ematen ditu 
 

Gasparren metodoa erabiliz, oso lur 

emankorra eta bizitzaz betea lortuko 

dugu. Mikrobio-fauna oso erraz 

ugalduko da, ingurune ezin hobea 

egongo baita. Lur-zizareak agertuko 

dira, eta, baratzezain ekologikoaren 

aliatuak izanik, beren gorotzarekin 

eta zuloak eginez, lurra ongarritu eta 

drainatu egingo dute. Lur horretan 

haziko diren landareak gogorrak eta 

indartsuak izango dira, eta izurrite 

eta gaitzak hobeto jasango dituzte. 

 

Baratze ekologiko batean, 

hasiera-hasieratik baztertu behar 

ditugu produktu fitosanitarioak, 

nahiz eta ekologikoak eta 

nekazaritza ekologikoaren arauetan 

onartuak izan. Lurzoruan dagoen bizitza babestu behar dugu eta horrek 

gure landareak zainduko ditu.  

 

Nekazaritza ekologikoan lortutako produktuak –alderantziz 

pentsatzen bada ere– ez dira izaten txikiak, itsusiak, ahulak eta intsektuek 

jandakoak; are gehiago, guztiz kontrakoa gertatzen da. Gasparren 

metodoarekin lortzen diren barazkiek  nekazaritza konbentzionalekoen 

antzeko tamaina eta kolorea dute, eta, horrez gain, horiek baino 

osasuntsuagoak, usaintsuagoak eta zaporetsuagoak dira. 
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4. Sei puntu funtsezko Gasparren metodoan 
 

 

4.1. Parades en Crestall 
 

Parada 1,5 metroko zabalera duen 

lur laukizuzen bat da. Luzera alda 

daiteke (familia-baratzeetan 3 

metrokoa gomendatzen da, nahiz eta 

6 metrokoa ere izan daitekeen). 

 

Crestall (katalanez, fems de bassa) 

lurra estaltzea (eta ez lurrarekin 

nahastea). Lurraren gainean jartzen 

den konpost-estaldura da. 
 

 

4.2. Ez zapaldu Parades 

en Crestalleko lurra 
 

Horretarako, 50 cm-ko xendak 

utziko ditugu paradak inguratuz.  

Lau parada baino gehiago egiten 

badira eta lur nahikoa baldin 

badugu, erdiko xendak metro 

batekoak izatea komeni da. Horrela, orgatila batekin mugitzeko aukera 

izango dugu, landareak hondatu gabe. 
 

 

4.3. Fems de bassa 
 

Mallorcan bertan egindako  konposta da. Horixe da lurrari eman 

diezaiokegun elikagai hoberena. 

Era erraz, ekologiko eta ekonomiko 

baten bidez, lurrari itzuliko diogu 

berriro, neurri batean, handik lortu 

duguna.  

Konposta egiteko era asko 

daude. Kontuan hartu behar dugu 

zenbat eta osagai gehiago izan 

orduan eta konpost hobea lortuko 

dugula. 
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4.4. Ereintza 
 

Ereintza era tradizionalean egiten 

dena baino trinkoagoa izaten da. 

Landareek garatzeko behar duten 

espazioa besterik ez dute izango. 

Era horretan, hostoak handitzen 

diren heinean, elkar ukitzen 

egongo dira, eta mikroklima sortu 

eta lur zoruaren hezetasuna 

denbora luzeago mantenduko dute. 

Horrela, ez dugu bakarrik ur-

kontsumoan aurreztuko; belar 

txarrak kentzeko lanetan ere bai. 

 

Gangatilen artean eta baratze-ertzeetan, landare usaintsuak eta loreak 

ereitea komeni da. Zenbat eta gehiago, hobe. Horrela, eltxoak eta 

zomorroak erakarriko dituzte, eta gainerako landareetatik urrundu. 

 

Patatak edo kalabazak izan ezik, beste barazki guztiak erein daitezke 

paradetan. 
 

4.5. Ureztatze-sistema 
 

Ureztatze exudantea deitutako 

sistema (hodiek izerdiaren 

antzera askatzen dute ura) 

erabiliz, ereite trinkoagoa 

eginez eta konpost-

estaldurarekin, ureztatzeko 

beste sistemekin baino ur 

gutxiago erabiliko dugu, eta 

hezetasun iraunkorragoa eta 

uniformeagoa lortuko dugu. 

 

Laster, zizareak 

agertuko dira, eta zoruaren egitura hobetuko. Lurra drainatu eta ongarritu 

egingo dute. Gure baratzeko lurra emankorra bihurtzeaz gain, landatzen 

ditugun barazkiak sendoak eta indartsuagoak izango dira, eta baita 

izurriteen zein gaitzen aurrean gogorragoak ere. Gainera, hezetasuna 

gordez, lurra ez zapalduz, konpostarekin lurra estaliz eta barazkien ereite 

iraunkorra eginez, ez dugu, ez aitzurrik, ez tresneria mekanikorik berriro 

erabili beharko. 
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4.6. Lau urteko errotazio-zikloa 
 

Errotazioa lur-eremu batean 

antolatutako landaketa 

desberdinen jarraipena da. 

Familia botaniko bereko 

barazkiak urtez urte toki 

berean ereiten baditugu, 

gaitzak askoz gogorragoak 

eta iraunkorragoak izango 

dira. Errotazio on batekin, 

hau da, nutrizio behar 

desberdinetako barazkiak 

ereinda, gaitzak nolabait 

galarazteaz gain, lurra –eta 

hurrengo landaketak–  

hobetzea lortuko dugu.  

 

Lau urteko errotazio-

zikloa honetan datza: lau 

paradari aplikatu behar zaie 

(edo gehiagori, baina beti 

lauko multiploak izan behar 

dute: 8, 12, 16...). Landareak 

tokiz aldatuko ditugu urtero, 

lau urteko zikloa bete arte. 

Beraz, familia bateko 

barazkiak, lau urte  bete arte, 

ez dira berriro landatuko 

hasierako urtean landatu 

ziren paradan. 

 

Behin landatzeko 

sistema berri honekin ohituz 

gero, ideia berriak 

bururatuko zaizkigu gure 

lana errazteko. Landatzeko 

tresnak egokituko ditugu; 

negutegi txikiak eta esola-

tutoreak eraikiko ditugu. 

Hots, esperimentatu eta gero, bakoitzak topatuko du baratzeko lana ahalik 

eta errazen, atseginen eta emankorren egiteko era. 
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5. Parada en Crestall metodoa urratsez urrats 
 

 Zinta metrikoarekin, eta lau hesola 

hartuta, 1,5 x 3 metroko laukizuzen 

bat markatuko dugu. Luzera alda 

daiteke, baina zabalera bera izango da 

beti.  

 Hesolen inguruan soka bat lotuko 

dugu; gida moduan erabiliko dugu, 

parada eta bidexka bereizteko. Gero, 

hobekien egokitzen zaigun 

erremintarekin, goldatu egingo dugu 

lurra, 15/20 cm-ko 

sakoneran. 
 

 Lurra, goldatu eta gero, eskuare batez bidexkarekin 

berdinduko dugu. Harri handienak eta soberan 

dagoen lurra kendu egingo ditugu. 

 Beste lau hesola eta soka bat erabiliz, 30 cm-ko 

laukizuzen bat markatuko dugu erdian eta luzeran. 

Bi aldetara 60 cm-ko lur zatiak geratuko zaizkigu 

barazkiak landatzeko. 
 

 Erdiko laukizuzenean, hiru 

adreilu mehe jarriko ditugu 

izkinetatik 30 cm-ra, haien 

tartean 60 cm utziz. 

Adreiluen neurriak honako 

hauek dira, gutxi 

gorabehera: 40 cm-ko 

luzera, 24 cm-ko zabalera 

eta 3 cm-ko altuera. Horien 

funtzioa honako hau da: 

alde batetik, lurra ez 

zapaltzea, eta, bestetik, karakolak, bareak, eta abar 

kontrolpean izatea. 
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  2-3 cm konpost botako dugu 

lurraren gainean, adreiluen 

eta sokaren altueraz baliatuz. 

Aurrerantzean, ez dugu lur 

hori zapalduko; oinak 

bidexkan eta adreiluetan 

pausatuko ditugu beti. 

 Adreiluen artean geratu den 

lurrean, lore usaintsuak eta 

ornamentazio-landareak jarri-

ko ditugu: ezkaia, ilen 

kultibatua, izpilikua, tagetea, 

albahaka, oreganoa... Intsek-

tuek horietara joko dute, eta 

ez barazkietara, eta baratzeak 

jateko ona den lorategia 

emango du. 

 Ureztapen exudantea munta-

tzeko, 2,85 cm-ko bi hodi zati 

28 cm-ko beste hodi zati 

batekin lotuko ditugu, U bat 

eratuz. Mutur batean, tapoi bat jarriko diogu, eta, beste 

muturrean, tutu nagusiari lotuta doan sarrera-balbula. 
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6. Familia-banaketa eta errotazio-sistema paradetan 
 

6.1. Familia botanikoak 
 

 Solanazeoak: patata, tomatea, piperra eta berenjena. 

 

 Lekadunak: ilarra, garbantzua, baba, leka, soja eta kakahuetea. 

 

 Konposatuak: uraza, eskarola, kardua eta orburua. 

 

 Unbeliferoak: azenarioa, apioa, perrexila eta mihilua 

 

 Liliazeoak: tipula, porrua, baratxuria eta zainzuria. 

 

 Kenopodiazeoak: zerba, espinaka eta erremolatxa. 

 

 Kukurbitazeoak: kalabazina, meloia, pepinoa eta sandia. 

 

 Kruziferoak: aza, bruselaza, azalorea, brokolia, arbia, errefaua. 

 

 

 

6.2. Errotazio-sistema paradetan 
 

 

Solanazeoak: patata, tomatea, 

piperra eta berenjena. 

  

Unbeliferoak: azenarioa, apioa, 

perrexila eta mihilua. 

Liliazeoak: tipula, porrua, baratxuria 

eta zainzuria. 

 

  

Lekadunak: ilarra, garbantzua, 

baba, lekak, soja eta kakahuetea. 

 

Kruziferoak: aza, bruselaza, 

azalorea, brokolia, arbia eta errefaua. 

 

Konposatuak: uraza, eskarola, 

kardua eta orburua. 

Kenopodiazeoak: zerba, espinaka 

eta erremolatxa. 

Kukurbitazeoak: kalabazina, 

meloia, pepinoa eta sandia. 
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7. Konposta egiteko modu erraza 
 

Etxeetan sortutako zabor-

kantitate handi bat materia 

organikoa da, jakietatik baitator. 

Azalek, hezurrek eta bestelako 

janari-hondakinek osatzen dute 

zaborraren zati organikoa. 

Naturak badu hori ezabatzeko 

edo, hobeto esanda, bere 

zikloan berriz sartzeko modurik. 

Konpostgintza prozesu natural 

horren antzekoa da, baina 

gizakiak eragindakoa. 

Horregatik, konpostgintza ulertzeko, naturan gertatzen den prozesua 

ulertzea komeni da lehendabizi. 

 

Hondakin organikoak denborarekin 

deskonposatu egiten dira, basoan 

orbelarekin gertatzen den bezala. Prozesu 

arrunta ematen duen arren, sistema 

konplexu baten ondorioa da konposta. 

Mikroorganismo askok hartzen dute parte 

konpostgintzan, eta tenperaturaren, 

hezetasunaren eta karbono-nitrogeno proportzio zehatzen mendeko 

bilakaera geldoaren emaitza da. Naturak oso motel egiten du prozesu hori. 

Konpostgintza, aldiz, horren imitazio azkarra da. 

Landareak hazten 

diren lurra, azken batean, 

planetaren azala besterik 

ez da. Azal hori etengabe 

ari da berritzen, lurraren 

gainean materia organikoa 

etengabe pilatzen baita. 

Materia organikoa 

usteltzean, lurra sortzen 

da, gainean pilatutako 

materia organikoak egiten 

duen presioari esker. 

Bestalde, azaletik gertuko 
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lurraren airea, gutxi gorabehera, ordubetean behin berritzen da, eta horrek 

ere laguntzen du lurzoru 'osasuntsua' eratzen.  

Eta lurzoru osasuntsua lortzea erraza ez bada ere, lorazaleek lurra 

zaindu behar dela diote, ez landareak; izan ere, lurra egoera egokian 

badago, landareak moldatuko dira hazteko. 

Naturan, konposta egin egiten da. 

Esate baterako, Australiako txori batek 

honela egiten du konposta: materia 

organikoa habian pilatu eta ur-tanten 

bitartez 'tratatzen' du, mokoaren 

laguntzaz. Gizakiak gauza bera egiten 

du zabor organikoarekin: pilatu, eta, 

horrela, mikroorganismoek deskonposa 

dezaten lagundu.   

Konposta guk egiten dugunean, etxean sortzen ditugun hondakin 

organikoak birziklatzen ditugu, eta ongarri bat sortzen. Materia organikoa 

natura-ziklora bueltatzen dugu, eta 'zabor' horri beste erabilpen bat ematen 

diogu. Horrela, zaborrak gutxitzen ditugu, eta ingurumenaren alde egiten 

dugu.  

 

Lurzoruaren gainean ere egin 

daiteke konposta, simaurra egiten den 

bezala; baina, horrela egitekotan, 

kantitate dezente behar da. Soberakin 

gutxi dugunean, hobe da ontzi bat 

erabiltzea. Ontziak bi funtzio dauzka: 

alde batetik, kantitate txikiak 

direnean, tenperatura egokia lortzea, 

eta, bestetik, pila bildu bat izatea. 

Konposta gehiegi ez lehortzeko ere oso egokia da, eta txukunagoa. Gainera, 

ekiditen du katuak, saguak eta abar gerturatzea.  
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8. Ekosistemaren elikadura-harremanak 
 

 

Naturan, landare berdeak, 

eguzkiaren, lurraren, uraren 

eta airearen energia baliatuz, 

jaio, hazi eta ugaldu egiten 

dira. Elikagai dira, gero, 

animalia belarjaleentzat, eta 

horiek, ondoren, animalia 

haragijaleen elikadura-oinarri 

dira. Animalia orojaleak, 

azkenik, landarez, animalia 

belarjalez eta animalia 

haragijalez elikatzen dira. 

 

 

 

Era berean, landareek eta animaliek bizitzan 

zehar edo, hiltzen direnean, horien gorpuek 

sortzen dituzten  hondakinak lurrean 

integratzen dira hondakin organikoak 

deskonposatzen dituzten mikroorganismoen 

eraginari esker. Lurrak hori jasotzen du, eta 

–uretan disolbatutako substantzia gisa– 

landareei ematen die. Horrela, energiaren 

zirkulazioaren zikloa osatzen da 

ekosisteman. 
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Animalia guztien bizia errespetatu behar dugu gure baratzearen eta 

ingurunearen mesederako. Hori lortzeko erarik onena produktu 

fitosanitariorik ez erabiltzea da, nekazaritza ekologikoan onartuak izan 

arren kaltegarriak baitira. Horrez gainera, bizitza-espazioak sustatu behar 

ditugu: habiak, ur-putzuak, ezkaiak, zuhaixkak, landare usaintsuak eta 

apaingarriak (loreak). Horrela ekosistema bat sortuko da, non gure 

baratzeko florak eta faunak beren oreka topatuko duten. Arazo 

fitosanitarioren bat gertatuko balitz, horren iturburua aurkitu beharko 

genuke, eta bakar-bakarrik arazoa ematen digun izurritea desagerrarazteko 

metodo ekologikoa erabiliko genuke. 
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9. Esperientzia bat 
 

Ibaiondo ikastetxea. Baratze ekologikoa hormigoi artean 
 

Gasteizko Ibaiondo ikastetxean baratze ekologikoa egokitu egin dute. 

Ingurura begiratuta errepideak, etxeak eta hormigoia besterik ikusten ez 

den arren, bertan natura-oasi txiki bat dute ikasleek eskura urriaz geroztik. 

Zadorra Fundazioaren laguntzaz, eta Areitz Soroa baserri-eskolak 

diseinatuta, baratze ekologikoa atondu dute eskolako jolastokiaren alboan. 

Balio pedagogiko handia du baratze horrek, natura errespetatzen ikasteko 

eta bizitzaren zikloak ezagutzeko balio baitu, besteak beste. Elikadura 

osasungarriagoa ere izango dute hemendik aurrera hango ikasleek, 

Ibaiondoko jangelan bertako baratzeko produktuak prestatuko baitituzte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikastetxe horretan, alde batetik, garapen jasangarria bultzatzen dute, 

haurrek konposta egingo dutelako etxetik ekarritako materia 

organikoarekin; beraz, zabor hori ez da, ez zabortegira, ez erraustegiren 

batera joango. Bestalde, nekazaritza ekologiko mota hori erabat ekologikoa 

da, ez delako ez ongarri kimikorik, ez pestizidarik erabiltzen. Lurra beti 

materia organikoko geruza batez estalia dago; ikastetxe horretan, belar-

geruza batez, baina gauza bera egin daiteke konpostarekin edo etxetik 

ekarritako materia organikoarekin ere. Belar-geruza hori palatxo batekin 

altxatzen da, eta horren azpian landatzen dira barazkiak.  
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Izurriterik ez dago, aldamenean lorategia dagoelako; lorategi berezia da, 

landare usaintsuak ditu, eta horiek zenbait zomorro eta intsektu erakartzen 

dituzte. Horiek barazkiak honda 

ditzaketen intsektuak eta zomorroak 

jaten dituztenez,  oreka lortzen da; 

kontrol biologikoa egiten da. Bertan 

ez dago makinarik, eta aitzurrik ere ez 

da erabiltzen, lurra, zomorroen lanari 

esker mugitzen denez, solte geratzen 

baita. Belar txarrik ere ez da apenas 

hazten, eta hazten direnak sustrai eta 

guzti kentzea erraza da. Zomorroei 

esker, gainera, konposta lortzen dugu 

eta gai organikoaren ziklo osoa ixten 

da baratzean bertan.  

 

 

 

 

 

Ibaiondon, horrez gainera, 

baratzea eta jangela lotu 

nahi dituzte, eta bertatik 

ateratzen diren produktuak 

jangelan jango dituzte. Hori 

gauza berria da, eta oso 

interesgarria. Eskola- 

baratzea, gainera, oso tresna 

baliotsua da irakasleentzat, 

curriculum-eko hainbat arlo 

lantzeko aukera ematen duen heinean: matematika, natura, hizkuntzak… 

Hasieran, arduradunek beldur pixka bat izaten dute, lan handia izango dela 

pentsatzen dutelako, baina gero oso ongi moldatzen dira. 
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