
EUROVOC tesaurusa  ISSN 1725-4264 
 
 
 

 
 
 
 

Gaikako aurkezpena 
 
 
 
 
 

56 gai-eremua 
 

NEKAZARITZA, BASOGINTZA ETA 
ARRANTZA 

 
 
 
 
 

EUS 
© Europako Erkidegoak, 2006



 Eurovoc-Euskaraz
 

 

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 2/29 

5606 nekazaritza-politika 

 

nekazaritza-politika 
            RT  egitura-politika  (1606) 
            RT  esku hartzeko erakundea  (2006) 
            RT  nekazaritza egituratzeko politika  (5611) 
            RT  nekazaritzako lankidetza  (0811) 
            RT  nekazaritzako prezioa  (2451) 
            RT  nekazaritzako trukea  (2016) 
NT1  agronomiako ikerketa  
            RT  arrantza-ikerketa  (5641) 
            RT  baso-ikerketa  (5636) 
            RT  laborantza-sistema  (5621) 
            RT  tratamendu fitosanitarioa  (5621) 
  NT2  abeletxe pilotua  
  NT2  landareen hobekuntza  
            RT  landare transgenikoa  (6411) 
            RT  landare-ekoizpena  (5631) 
  NT2  nekazaritzako saiakuntza-estazioa  
NT1  albaitaritzako legeria  
            RT  albaitaritza  (5631) 
            RT  animalia-gaixotasuna  (5631) 
            RT  janariei buruzko legeria  (2841) 
            RT  oztopo teknikoa  (2021) 
  NT2  albaitaritzako ikuskapena  
            RT  albaitaritza  (5631) 
            RT  haragiaren industria  (6031) 
            RT  osasunerako arriskua  (2841) 
NT1  legeria fitosanitarioa  
            RT  janariei buruzko legeria  (2841) 
            RT  landare-gaitza  (5631) 
            RT  oztopo teknikoa  (2021) 
            RT  produktu fitosanitarioa  (5626) 
            RT  tratamendu fitosanitarioa  (5621) 
  NT2  kontrol fitosanitarioa  
            RT  osasun-kontrola  (2841) 
NT1  nekazaritza iraunkorra  
            RT  europar nekazaritza-eredua  (5606) 
            RT  garapen iraunkorra  (1606) 
NT1  nekazaritza-merkatua  
            RT  merkatua  (2006) 
  NT2  Erkidegoko nekazaritza-merkatua  
            RT  Erkidegoko merkatua  (2006) 
            RT  nekazaritzako politika bateratua  (5606) 
NT1  nekazaritzako ekonomia  
            RT  baso-ekonomia  (5636) 
            RT  ekonomia  (1621) 
NT1  nekazaritzako eskualde-politika  
            RT  Erkidegoaren eskualde-politika  (1616) 
            RT  eskualde ekonomikoa  (1616) 
            RT  eskualde-lankidetza  (0811) 
            RT  eskualde-politika  (1616) 
            RT  nekazaritzako politika bateratua  (5606) 

  NT2  ingurumen-arloko murriztapenak dituen 
nekazaritza-aldea  
  NT2  mendi-nekazaritza  
            RT  mendiko eskualdea  (1616) 
  NT2  nekazaritza mediterraneoa  
            RT  EE eskualde mediterraneoa  (1616) 
            RT  Mezzogiorno  (1616) 
  NT2  nekazaritza-alde behartsua  
            RT  eskualde behartsua  (1616) 
NT1  nekazaritzako jabetzari buruzko politika  
            RT  garapen-politika  (1606) 
            RT  lur-kontribuzioa  (2446) 
NT1  nekazaritzako nazio-politika  
NT1  nekazaritzako ordezkaritza-organoa  
NT1  nekazaritzako produktuen kalitatearen 
kontrola  
            RT  kalitate-araua  (6411) 
            RT  produktuaren kalitatea  (2026) 
NT1  nekazaritzako zuzenbidea  
            RT  baso-legeria  (5636) 
            RT  lurraren jabetza  (1211) 
            RT  ustiapen-araubidea  (5616) 
NT1  nekazaritzarako laguntza  
            RT  Erkidegoaren laguntza  (1606) 
            RT  laguntza publikoa  (1606) 
            RT  modernizaziorako laguntza  (1606) 
            RT  nekazari gaztea  (5616) 
            RT  nekazaritzako kreditua  (2416) 
NT1  nekazaritzaren egoera  
            RT  nekazaritza-sektorea  (1621) 
NT1  nekazaritzaren erreforma  
            RT  ekoizpenaren birmoldaketa  (5611) 
            RT  lurralde-erreforma  (5616) 
NT1  nekazaritzaren mekanizazioa  
            RT  laborantza-teknika  (5621) 
            RT  mekanizazioa  (6411) 
            RT  nekazaritzako ustiategiaren modernizazioa  
(5611) 
 
 
nekazaritzako politika bateratua 
            RT  Erkidegoaren eskualde-politika  (1616) 
            RT  Erkidegoaren lehentasuna  (2006) 
            RT  Erkidegoaren politika  (1016) 
            RT  Erkidegoko nekazaritza-merkatua  (5606) 
            RT  konpentsazio-karga  (2011) 
            RT  merkatuaren erregularizazioa  (2006) 
            RT  Nekazaritza Bideratu eta Bermatzeko 
Europako Funtsa  (1021) 
            RT  nekazaritza egituratzeko politika  (5611) 
            RT  nekazaritzako ekoizpen-politika  (5611) 
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            RT  nekazaritzako eskualde-politika  (5606) 
            RT  nekazaritzako prezioa  (2451) 
            RT  sostengu-politika  (1606) 
NT1  Merkatu Antolakunde Bateratua  
            RT  esku hartzeko politika  (1606) 
            RT  esportaziorako itzulketa  (2006) 
            RT  merkataritzako politika bateratua  (2006) 
            RT  merkatuan esku hartzea  (2006) 
            RT  merkatuaren antolaketa  (2006) 
            RT  prezio-politika bateratua  (2451) 
  NT2  EE nekazaritza-lantaldea  
            RT  EE aholku-lantaldea  (1006) 
            RT  EE araugintza-lantaldea  (1006) 
            RT  EE kudeaketa-lantaldea  (1006) 
            RT  EE lantaldea  (1006) 
  NT2  hektareako laguntza  
  NT2  produktuetarako diru-laguntza osagarria  
            RT  autohornikuntza-tasa  (2016) 
            RT  nekazaritzako produktua  (5631) 
NT1  nekazaritzako garapen-plana  
            RT  garapen integratua  (1611) 
            RT  nekazari gaztea  (5616) 
            RT  nekazaritzako ustiategiaren modernizazioa  
(5611) 
  NT2  nekazaritza- eta ingurumen-arloko plana  
            RT  garapen iraunkorra  (1606) 

  NT2  nekazaritzako proiektua  
NT1  nekazaritzako politika monetarioa  
            RT  EE aurrekontu-erreserba  (1021) 
            RT  Erkidegoaren finantza-tresna  (1021) 
            RT  nekazaritzako ordainarazpena  (1021) 
  NT2  kanbio-tasa adierazgarria  
            RT  Europako diru-sistema  (2406) 
            RT  kanbio-tasa  (2411) 
  NT2  konpentsazio monetarioko kopurua  
            RT  euroa  (2406) 
            RT  kanbio-tasa  (2411) 
            RT  nekazaritzako trukea  (2016) 
  NT2  nekazaritzako prezioen euspena  
            RT  esku hartzeko prezioa  (2451) 
            RT  gutxieneko prezio bermatua  (2451) 
            RT  nekazaritzako prezioa  (2451) 
            RT  prezioen euspena  (2451) 
            RT  sostengu-politika  (1606) 
NT1  NPBren erreforma  
            RT  berme-atalasea  (5611) 
            RT  ekoizleen erantzukidetasuna  (5611) 
            RT  nekazaritzako kuota  (5611) 
  NT2  europar nekazaritza-eredua  
            RT  nekazaritza iraunkorra  (5606) 
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5611 nekazaritzako ekoizpena eta egiturak 

 

nekazaritza egituratzeko politika 
            RT  Erkidegoaren eskualde-politika  (1616) 
            RT  landa-garapena  (1616) 
            RT  NBBEF-Orientazioa  (1021) 
            RT  nekazaritza-politika  (5606) 
            RT  nekazaritzako politika bateratua  (5606) 
            RT  nekazaritzako produktibitatea  (5616) 
NT1  kokatzeko sorospena  
            RT  ekoizpenaren birmoldaketa  (5611) 
            RT  nekazari gaztea  (5616) 
NT1  lurren esleipena  
            RT  landa-garapena  (1616) 
            RT  lurreko baliabidea  (5211) 
            RT  lurren erabilera  (5621) 
            RT  ustiapen-eremua  (5616) 
NT1  lurzatien baterakuntza  
            RT  lurzatia  (5616) 
NT1  nekazaritza-ustiategiaren oinordetza  
            RT  landa-jabetza  (5616) 
            RT  nekazaritzako ustiategia  (5616) 
NT1  nekazaritzako egitura  
            RT  landare-ekoizpena  (5631) 
            RT  lurren erabilera  (5621) 
NT1  nekazaritzako jardueraren amaiera  
            RT  jardueraren amaiera  (4006) 
            RT  Nekazaritza Bideratu eta Bermatzeko 
Europako Funtsa  (1021) 
NT1  nekazaritzako ustiategiaren modernizazioa  
            RT  korritu-hobaria  (2416) 
            RT  modernizaziorako laguntza  (1606) 
            RT  nekazaritzako garapen-plana  (5606) 
            RT  nekazaritzaren mekanizazioa  (5606) 
NT1  nekazaritzako zabalkundea  
            RT  nekazaritzako irakaskuntza  (3211) 
  NT2  nekazaritzako aholkularia  
 
 
nekazaritzako ekoizpen-politika 
            RT  arriskuen prebentzioa  (5206) 
            RT  janariz hornitzeko buruaskitasuna  (0806) 
            RT  lurren erabilera  (5621) 
            RT  nekazaritzako ekoizpen-bidea  (5626) 
            RT  nekazaritzako politika bateratua  (5606) 
            RT  sostengu-politika  (1606) 
NT1  ekoizpenaren birmoldaketa  
            RT  birmoldaketarako laguntza  (1606) 
            RT  kokatzeko sorospena  (5611) 
            RT  merkatuaren erregularizazioa  (2006) 
            RT  NBBEF-Orientazioa  (1021) 
            RT  nekazaritzaren erreforma  (5606) 

  NT2  abeltzaintzaren birmoldaketa  
  NT2  abereak borondatez hiltzeagatiko prima  
            RT  abere-hilketa  (6036) 
  NT2  barazkigintzaren birmoldaketa  
  NT2  erauzketagatiko prima  
            RT  arbolazaintza  (5631) 
            RT  mahastia  (5621) 
            RT  mahastizaintza  (5631) 
  NT2  esne-okela birmoldaketa  
NT1  ekoizpenaren kokapena  
            RT  banaketa geografikoa  (1631) 
            RT  lurren erabilera  (5621) 
NT1  ekoizpenerako itzulketa  
NT1  lurren izozketa  
            RT  lugorria  (5621) 
NT1  nekazaritza-kanpaina  
NT1  nekazaritzako ekoizleen elkartea  
            RT  ekonomia-intereseko taldea  (4016) 
            RT  entente horizontala  (4031) 
            RT  NBBEF-Orientazioa  (1021) 
            RT  nekazaritzako ekoizpena  (5616) 
            RT  ustiategien elkarketa  (5616) 
NT1  nekazaritzako ordezko ekoizpena  
  NT2  nekazaritzako produktuen ordezko 
erabilera  
            RT  ordezko erregaia  (6606) 
NT1  nekazaritzako produktuen nomenklatura  
            RT  nekazaritzako produktua  (5631) 
 
 
nekazaritzako ekoizpena arautzea 
NT1  berme-atalasea  
            RT  nekazaritzako prezioa  (2451) 
            RT  NPBren erreforma  (5606) 
NT1  biltegiratzeagatiko prima  
NT1  ekoizleen erantzukidetasuna  
            RT  azukrea  (6021) 
            RT  esnea  (6016) 
            RT  koltza  (6006) 
            RT  NPBren erreforma  (5606) 
            RT  zereala  (6006) 
NT1  koipe-gaien gaineko karga  
            RT  koipekia  (6016) 
NT1  merkaturatzeari uko egiteagatiko prima  
NT1  nekazaritza bideratzea  
NT1  nekazaritzako kuota  
            RT  nekazaritzako ekoizpena  (5616) 
            RT  NPBren erreforma  (5606) 
NT1  nekazaritzako soberakina  
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            RT  ekoizpen-soberakina  (6406) 
            RT  elikagai-laguntza  (0811) 
            RT  Erkidegoko stock-a  (6406) 
            RT  esportaziorako itzulketa  (2006) 
            RT  soberako stock-a  (6406) 
            RT  stock-a  (2036) 
NT1  nekazaritzaren eta industriaren arteko 

harremanak  
            RT  janarien industria  (6031) 
NT1  nekazaritzaren eta merkataritzaren arteko 
harremanak  
            RT  nekazaritzako trukea  (2016) 
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5616 nekazaritzako ustiapen-sistema 

 

landa-jabetza 
            RT  baso-jabetza  (5636) 
            RT  hiri- eta landa-jabetzaren merkatua  (2846) 
            RT  jabetza eskuratzea  (1211) 
            RT  lurraren jabetza  (1211) 
            RT  nekazaritza-ustiategiaren oinordetza  (5611) 
            RT  ustiapen-eremua  (5616) 
NT1  landa-jabetzaren antolamendua  
NT1  lur-bankua  
            RT  ustiategien elkarketa  (5616) 
NT1  lurralde-erreforma  
            RT  nekazaritzaren erreforma  (5606) 
NT1  lurralde-mugikortasuna  
NT1  lurraren araubidea  
            RT  eremu babestua  (5206) 
  NT2  auzo-ondasuna  
  NT2  Estatuaren landa-jabetza  
            RT  Estatuaren basoa  (5636) 
            RT  herri-jabetza  (1211) 
NT1  lurraren prezioa  
            RT  lurraren jabetza  (1211) 
            RT  lurren erabilera  (5621) 
            RT  lursailaren prezioa  (2846) 
 
 
nekazaritzako biztanleria aktiboa 
            RT  biztanleria aktiboa  (4411) 
            RT  landa-biztanleria  (2816) 
NT1  emakume nekazaria  
NT1  nekazari gaztea  
            RT  kokatzeko sorospena  (5611) 
            RT  nekazaritzako garapen-plana  (5606) 
            RT  nekazaritzarako laguntza  (5606) 
NT1  nekazaria  
            RT  nekazarien errenta  (5616) 
NT1  nekazaritzako laneskua  
            RT  behargina  (4411) 
            RT  laneskua  (4411) 
            RT  langile klandestinoa  (4411) 
            RT  sasoikako langilea  (4411) 
NT1  nekazaritzako ustiategiko burua  
 
 
nekazaritzako ustiapen-sistema 
NT1  agrosilbikultura  
            RT  basozaintza  (5636) 
            RT  laborantza-sistema  (5621) 
NT1  etxeko ortua  
NT1  iraupeneko nekazaritza  

            RT  autokontsumoa  (2026) 
            RT  iraupeneko ekonomia  (1621) 
NT1  lansaio partzialeko nekazaritza  
            RT  lansaio partzialeko lana  (4406) 
NT1  merkataritzarako nekazaritza  
NT1  nekazaritzako familia-ustiategia  
            RT  etxeko ekonomia  (1621) 
            RT  familia-enpresa  (4011) 
            RT  familiako laneskua  (4411) 
NT1  nekazaritzako ustiategi mistoa  
NT1  ustiategien elkarketa  
            RT  baso-elkartea  (5636) 
            RT  lur-bankua  (5616) 
            RT  nekazaritzako ekoizleen elkartea  (5611) 
            RT  sozietate zibila  (4016) 
  NT2  nekazarien arteko laguntza  
  NT2  nekazaritzako kooperatiba  
            RT  kooperatiba  (4016) 
  NT2  nekazaritzako talde-ustiategia  
 
 
nekazaritzako ustiapenaren emaitza 
            RT  kontabilitatea  (4026) 
            RT  mozkina  (4026) 
            RT  nekazaritzako kontabilitate ekonomikoa  
(1626) 
NT1  kontabilitateko informazio-sarea  
            RT  nekazaritzako kontabilitate ekonomikoa  
(1626) 
  NT2  nekazaritzako ustiategiaren fitxa  
NT1  nekazarien errenta  
            RT  nekazaria  (5616) 
NT1  nekazaritzako estatistika  
            RT  estatistika  (1631) 
  NT2  nekazaritzako zentsua  
NT1  nekazaritzako produktibitatea  
            RT  lanaren produktibitatea  (4416) 
            RT  nekazaritza egituratzeko politika  (5611) 
  NT2  lurren emankortasuna  
            RT  lurraren hobekuntza  (5621) 
            RT  nekazaritza intentsiboa  (5621) 
  NT2  nekazaritzako ekoizpena  
            RT  ekoizpena  (6406) 
            RT  nekazaritzako ekoizleen elkartea  (5611) 
            RT  nekazaritzako kuota  (5611) 
  NT2  nekazaritzako errendimendua  
  NT2  uzta galtzea  
            RT  eguraldi txarra  (5216) 
            RT  hondamendi naturala  (5216) 
            RT  janari-eskasia  (2841) 
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            RT  nekazaritzako asegurua  (2431) 
            RT  uzta-bilketa  (5621) 
NT1  nekazaritzako ustiapenaren errenta  
            RT  errenta  (1626) 
            RT  nekazaritzako ustiategia  (5616) 
 
 
nekazaritzako ustiategia 
            RT  nekazaritza-ustiategiaren oinordetza  (5611) 
            RT  nekazaritzako ustiapenaren errenta  (5616) 
NT1  abeletxe kolektiboa  
            RT  kolektibismoa  (1621) 
NT1  esne-ustiategia  
            RT  esne-ekoizpena  (5631) 
            RT  esne-industria  (6031) 
            RT  esnekia  (6016) 
NT1  Estatuaren nekazaritza-ustiategia  
            RT  herri-jabetza  (1211) 
NT1  ustiapen-eremua  
            RT  laborantza-lurra  (5621) 
            RT  landa-jabetza  (5616) 
            RT  lurren esleipena  (5611) 

  NT2  erabiltzen den nekazaritza-eremua  
            RT  lurren erabilera  (5621) 
  NT2  eremu nagusia  
  NT2  lurzatia  
            RT  lurzatien baterakuntza  (5611) 
  NT2  ustiategi ertaina  
  NT2  ustiategi handia  
  NT2  ustiategi txikia  
 
 
ustiapen-araubidea 
            RT  nekazaritzako zuzenbidea  (5606) 
NT1  apartzeria  
NT1  kontratuzko nekazaritza  
NT1  landa-errentamendua  
  NT2  landa-errentamenduaren prezioa  
  NT2  landa-errentamenduko kontratua  
            RT  aloger-kontratua  (2846) 
NT1  ustiapen mistoa  
NT1  zuzeneko ustiapena 
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5621 nekazaritza-lurren ustiapena 

 

laborantza-sistema 
            RT  agronomia  (3606) 
            RT  agronomiako ikerketa  (5606) 
            RT  agrosilbikultura  (5616) 
NT1  berotegiko laborantza  
NT1  laborantza hidroponikoa  
NT1  laborantza ureztatua  
NT1  labore anitzeko laborantza  
NT1  labore bakarreko laborantza  
            RT  baliabideak agortzea  (5206) 
            RT  lurzoruaren babesa  (5621) 
NT1  labore-txandaketa  
            RT  lugorria  (5621) 
NT1  lehorreko laborantza  
            RT  zona aridoa  (5211) 
NT1  nekazaritza biologikoa  
            RT  biologia  (3606) 
            RT  genetikoki eraldatutako organismoa  (6411) 
            RT  produktu biologikoa  (6026) 
NT1  nekazaritza estentsiboa  
NT1  nekazaritza intentsiboa  
            RT  baliabideak agortzea  (5206) 
            RT  lurren emankortasuna  (5616) 
NT1  plastikopeko laborantza  
NT1  terrazetako laborantza  
 
 
laborantza-teknika 
            RT  agronomia  (3606) 
            RT  nekazaritzako ekoizpen-bidea  (5626) 
            RT  nekazaritzaren mekanizazioa  (5606) 
NT1  laboreak mantentzea  
            RT  pestizida  (5626) 
NT1  landaketa  
            RT  baso landatua  (5636) 
            RT  mintegia  (5626) 
  NT2  birlandaketa  
NT1  luberritzea  
            RT  baso-soiltzea  (5216) 
NT1  lugorria  
            RT  labore-txandaketa  (5621) 
            RT  lurren izozketa  (5611) 
NT1  lurraren hobekuntza  
            RT  lurreko baliabidea  (5211) 
            RT  lurren emankortasuna  (5616) 
            RT  lurzoruaren zientzia  (3606) 
  NT2  lurra ongarritzea  
            RT  ongarria  (5626) 
  NT2  nekazaritzako ur-antolamendua  

            RT  drainatzea  (6831) 
            RT  landa-garapena  (1616) 
    NT3  garaztapena  
            RT  ura  (5211) 
NT1  lurraren prestaketa  
NT1  lurzoruaren babesa  
            RT  baliabideen artapena  (5206) 
            RT  eremu babestua  (5206) 
            RT  ingurumenaren babesa  (5206) 
            RT  labore bakarreko laborantza  (5621) 
NT1  tratamendu fitosanitarioa  
            RT  agronomiako ikerketa  (5606) 
            RT  laboreen suntsiketa  (5216) 
            RT  landare-gaitza  (5631) 
            RT  legeria fitosanitarioa  (5606) 
            RT  parasitologia  (3606) 
            RT  produktu fitosanitarioa  (5626) 
NT1  uzta-bilketa  
            RT  uzta galtzea  (5616) 
            RT  uzta-makina  (5626) 
 
 
lurren erabilera 
            RT  agronomia  (3606) 
            RT  baso-politika  (5636) 
            RT  ekoizpenaren kokapena  (5611) 
            RT  erabiltzen den nekazaritza-eremua  (5616) 
            RT  eremu zuhaiztuna  (5636) 
            RT  landa-garapena  (1616) 
            RT  lurraren prezioa  (5616) 
            RT  lurren esleipena  (5611) 
            RT  nekazaritza-eskualdea  (1616) 
            RT  nekazaritzako egitura  (5611) 
            RT  nekazaritzako ekoizpen-politika  (5611) 
            RT  teledetekzioa  (3236) 
NT1  alfer-lurra  
NT1  baratzea  
            RT  arbolazaintza  (5631) 
            RT  frutagintza  (5631) 
NT1  berreskuratutako lurra  
NT1  laborantza-lurra  
            RT  ustiapen-eremua  (5616) 
NT1  labore iraunkorra  
NT1  larre-eremua  
            RT  abere-hazkuntza  (5631) 
            RT  larreko gizentzea  (5631) 
NT1  lur abandonatua  
NT1  mahastia  
            RT  erauzketagatiko prima  (5611) 
            RT  mahastizaintza  (5631) 
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            RT  mahatsa  (6006) NT1  nekazaritza-lurra 
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5626 nekazaritzako ekoizpen-bideak 

 

azienda 
            RT  abere-hazkuntza  (5631) 
            RT  animalia-baliabidea  (5211) 
            RT  animalia-ekoizpena  (5631) 
NT1  abelburua  
NT1  ahuntz-azienda  
            RT  ahuntz-haragia  (6011) 
NT1  ardi-azienda  
            RT  ardi-haragia  (6011) 
            RT  artilea  (6011) 
NT1  behi-azienda  
            RT  behi-haragia  (6011) 
  NT2  behia  
    NT3  behi ume-hazlea  
    NT3  esne-behia  
            RT  esnekia  (6016) 
  NT2  biga  
  NT2  idia  
  NT2  txahala  
            RT  txahal-haragia  (6011) 
  NT2  zezena  
NT1  txerri-azienda  
            RT  txerri-haragia  (6011) 
NT1  zaldi-azienda  
            RT  zaldi-haragia  (6011) 
NT1  zerbidoa  
  NT2  elur-oreina  
 
 
nekazaritzako ekoizpen-bidea 
            RT  laborantza-teknika  (5621) 
            RT  nekazaritzako ekoizpen-politika  (5611) 
NT1  hazia  
            RT  landare transgenikoa  (6411) 
            RT  landare-lorpena  (5631) 
NT1  mintegia  
            RT  landaketa  (5621) 

            RT  landare-ekoizpena  (5631) 
NT1  nekazaritza-eraikina  
  NT2  siloa  
            RT  biltegiratzea  (2036) 
NT1  nekazaritzako ekipamendua  
            RT  industria-ekipamendua  (6806) 
            RT  nekazaritzako ibilgailua  (4811) 
  NT2  jezteko makina  
  NT2  nekazaritzako lanabesa  
  NT2  nekazaritzako makina  
            RT  nekazaritzako ibilgailua  (4811) 
    NT3  traktorea  
            RT  nekazaritzako ibilgailua  (4811) 
    NT3  uzta-makina  
            RT  uzta-bilketa  (5621) 
NT1  ongarria  
            RT  lurra ongarritzea  (5621) 
            RT  ongarrien industria  (6811) 
  NT2  ongarri kimikoa  
            RT  nekazaritzak eragindako kutsadura  (5216) 
  NT2  ongarri organikoa  
            RT  arazketa-lohiak  (5216) 
            RT  nekazaritzako hondakina  (5216) 
NT1  produktu fitosanitarioa  
            RT  janarien kutsadura  (5216) 
            RT  legeria fitosanitarioa  (5606) 
            RT  tratamendu fitosanitarioa  (5621) 
  NT2  herbizida  
            RT  hosto-galtzea  (5216) 
  NT2  intsektizida  
            RT  intsektua  (5211) 
  NT2  pestizida  
            RT  intsektizida-hondakina  (5216) 
            RT  laboreak mantentzea  (5621) 
            RT  laboreen suntsiketa  (5216) 
            RT  substantzia toxikoa  (5216) 
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5631 nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera 

 

abere-hazkuntza 
            RT  abere-hilketa  (6036) 
            RT  akuikultura  (5641) 
            RT  azienda  (5626) 
            RT  larre-eremua  (5621) 
NT1  aire zabaleko hazkuntza  
NT1  animalia-ugalketa  
            RT  klonazioa  (6411) 
            RT  zoologia  (3606) 
  NT2  hazi-jartzea  
NT1  erlezaintza  
            RT  eztia  (6011) 
NT1  estabulazioa  
NT1  gizentzea  
NT1  hazkuntza intentsiboa  
NT1  hegaztizaintza  
NT1  larreko gizentzea  
            RT  larre-eremua  (5621) 
NT1  serikultura  
            RT  zeta  (6011) 
NT1  zooteknia  
            RT  abere-janaria  (5631) 
            RT  ikerketa zientifikoa  (6416) 
            RT  trazabilitatea  (6416) 
            RT  zoonosia  (2841) 
 
 
animalia-ekoizpena 
            RT  animalia-baliabidea  (5211) 
            RT  animalia-jatorriko produktua  (6011) 
            RT  animalien babesa  (5206) 
            RT  arrantza-produktua  (5641) 
            RT  azienda  (5626) 
NT1  animalia bizia  
NT1  ehiza-animalia  
            RT  ehiza-haragia  (6011) 
NT1  eskortako hegaztia  
            RT  arrautza  (6011) 
            RT  hegazti-haragia  (6011) 
  NT2  eskortako hegazti bizia  
  NT2  eskortako hegazti errulea  
  NT2  eskortako hegazti hila  
NT1  esne-ekoizpena  
            RT  esne-industria  (6031) 
            RT  esne-ustiategia  (5616) 
NT1  etxaldeko aberea  
  NT2  lor-aberea  
  NT2  okelatarako aberea  
            RT  haragia  (6011) 

NT1  etxe-animalia  
            RT  etxeko animalientzako janaria  (5631) 
NT1  ugalketarako aberea  
NT1  untxia  
            RT  untxi-haragia  (6011) 
 
 
animalia-elikadura 
NT1  abere-janaria  
            RT  bazka-erremolatxa  (6006) 
            RT  bazka-landarea  (6006) 
            RT  bazka-landareen laborantza  (5631) 
            RT  entzima  (3606) 
            RT  zooteknia  (5631) 
  NT2  belar-bazka  
            RT  bazka-erremolatxa  (6006) 
            RT  bazka-landarea  (6006) 
            RT  bazka-landareen laborantza  (5631) 
            RT  bazka-zereala  (6006) 
  NT2  janari industriala  
  NT2  zereal ordezkoa  
            RT  behien entzefalopatia espongiformea  (5631) 
NT1  etxeko animalientzako janaria  
            RT  etxe-animalia  (5631) 
 
 
animalia-osasuna 
NT1  albaitaritza  
            RT  albaitaritzako ikuskapena  (5606) 
            RT  albaitaritzako legeria  (5606) 
            RT  albaitaritzako produktua  (2841) 
NT1  animalia-gaixotasuna  
            RT  albaitaritzako legeria  (5606) 
            RT  Epizootien Nazioarteko Bulegoa  (7621) 
            RT  janariei buruzko legeria  (2841) 
            RT  osasun-arloko legeria  (2841) 
            RT  zoonosia  (2841) 
  NT2  amorrua  
  NT2  animalia-izurria  
  NT2  animalien leukosia  
  NT2  animalien tuberkulosia  
  NT2  behien entzefalopatia espongiformea  
            RT  abere-hilketa  (6036) 
            RT  osasun publikoa  (2841) 
            RT  zereal ordezkoa  (5631) 
  NT2  bruzelosia  
  NT2  sukar aftosoa  
NT1  animalien ongizatea  
            RT  animalien babesa  (5206) 
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            RT  animalien garraioa  (4811) 
            RT  parke zoologikoa  (2826) 
 
 
landare-ekoizpena 
            RT  botanika  (3606) 
            RT  landare transgenikoa  (6411) 
            RT  landareen hobekuntza  (5606) 
            RT  mintegia  (5626) 
            RT  nekazaritzako egitura  (5611) 
NT1  arbolazaintza  
            RT  baratzea  (5621) 
            RT  baso-berritzea  (5636) 
            RT  basoa  (5636) 
            RT  erauzketagatiko prima  (5611) 
            RT  zuhaitza  (5636) 
NT1  baratzezaintza  
NT1  barazki goiztiarra  
            RT  baratze-landare bizikorra  (6006) 
            RT  barazki freskoa  (6006) 
            RT  barazkia  (6006) 
            RT  fruitua  (6006) 
NT1  barazkigintza  
            RT  barazki freskoa  (6006) 
            RT  barazkia  (6006) 
NT1  bazka-landareen laborantza  
            RT  abere-janaria  (5631) 
            RT  bazka-erremolatxa  (6006) 
            RT  bazka-landarea  (6006) 
            RT  bazka-zereala  (6006) 
            RT  belar-bazka  (5631) 
NT1  frutagintza  
            RT  baratzea  (5621) 
            RT  fruitua  (6006) 
NT1  laborantza industriala  
            RT  ehungintzarako landarea  (6006) 
            RT  industria-landarea  (6006) 
NT1  laborantza tropikala  
            RT  landare tropikala  (6006) 
NT1  labore energetikoa  
            RT  baliabide energetikoa  (5211) 

            RT  bioenergia  (6626) 
NT1  landare bizia  
NT1  landare-gaitza  
            RT  legeria fitosanitarioa  (5606) 
            RT  tratamendu fitosanitarioa  (5621) 
NT1  landare-lorpena  
            RT  hazia  (5626) 
            RT  jabetza intelektuala  (6416) 
            RT  landare transgenikoa  (6411) 
NT1  landare-ugalketa  
            RT  landare transgenikoa  (6411) 
NT1  loregintza  
NT1  mahastizaintza  
            RT  ardoa  (6021) 
            RT  ardogintza  (6036) 
            RT  destilazioa  (6036) 
            RT  edulkorazioa  (6036) 
            RT  erauzketagatiko prima  (5611) 
            RT  mahastia  (5621) 
            RT  mahatsa  (6006) 
NT1  norberaren kontsumorako laborantza  
NT1  oleikultura  
            RT  olio-landarea  (6006) 
NT1  olio-laborea  
            RT  olio-landarea  (6006) 
NT1  perretxikogintza  
NT1  zereal-laborantza  
            RT  zereala  (6006) 
 
 
nekazaritzako produktua 
            RT  autohornikuntza-tasa  (2016) 
            RT  nekazaritzako produktuen nomenklatura  
(5611) 
            RT  produktuetarako diru-laguntza osagarria  
(5606) 
            RT  Stabex  (1016) 
NT1  nekazaritzako azpiproduktua  
            RT  azpiproduktua  (6806) 
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5636 basogintza 

 

baso-ekonomia 
            RT  nekazaritzako ekonomia  (5606) 
NT1  baso-elkartea  
            RT  sozietate zibila  (4016) 
            RT  ustiategien elkarketa  (5616) 
NT1  baso-estatistika  
            RT  estatistika  (1631) 
NT1  baso-ustiategia  
            RT  zuraren industria  (6836) 
NT1  zur-ekoizpena  
            RT  zuraren industria  (6836) 
 
 
baso-politika 
            RT  floraren babesa  (5206) 
            RT  ingurumen-politika  (5206) 
            RT  lurren erabilera  (5621) 
NT1  baso-antolamendua  
            RT  landa-garapena  (1616) 
  NT2  baso-berritzea  
            RT  arbolazaintza  (5631) 
            RT  baso-soiltzea  (5216) 
NT1  baso-ikerketa  
            RT  agronomiako ikerketa  (5606) 
NT1  baso-jabetza  
            RT  landa-jabetza  (5616) 
  NT2  baso pribatua  
  NT2  Estatuaren basoa  
            RT  Estatuaren landa-jabetza  (5616) 
            RT  herri-jabetza  (1211) 
NT1  baso-legeria  
            RT  nekazaritzako zuzenbidea  (5606) 
NT1  basoen babesa  
            RT  floraren babesa  (5206) 
            RT  suteen aurkako borroka  (5206) 

  NT2  basozaina  
NT1  basozaintza  
            RT  agrosilbikultura  (5616) 
            RT  zuraren industria  (6836) 
  NT2  basozaintza iraunkorra  
    NT3  baso-ziurtagiria  
            RT  etiketa ekologikoa  (2031) 
NT1  eremu zuhaiztuna  
            RT  lurren erabilera  (5621) 
NT1  Europako baso-politika  
  NT2  Basogintzako Informazio eta 
Komunikaziorako Europako Sistema  
 
 
basoa 
            RT  arbolazaintza  (5631) 
            RT  zurezko produktua  (6836) 
NT1  baso babestua  
NT1  baso boreala  
NT1  baso epela  
NT1  baso garaia  
NT1  baso landatua  
            RT  landaketa  (5621) 
NT1  baso mediterraneoa  
NT1  baso naturala  
NT1  baso tropikala  
NT1  basobera  
NT1  zuhaitza  
            RT  arbolazaintza  (5631) 
            RT  zurezko produktua  (6836) 
  NT2  zuhaitz hostoerorkorra  
  NT2  zuhaitz hostoiraunkorra  
            RT  erretxina  (6836) 
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5641 arrantza 

 

akuikultura 
            RT  abere-hazkuntza  (5631) 
            RT  eguzki-aplikazioa  (6626) 
            RT  Mediterraneoko programa integratuak  (1616) 
NT1  akuikulturako ekoizpena  
NT1  arrain-hazkuntza  
            RT  arraina  (5641) 
NT1  molusku-hazkuntza  
            RT  moluskua  (5641) 
NT1  oskoldunen hazkuntza  
            RT  oskolduna  (5641) 
 
 
arrantza-baliabidea 
            RT  itsas baliabidea  (5211) 
NT1  arraina  
            RT  arrain-hazkuntza  (5641) 
            RT  arrain-olioa  (6016) 
            RT  arrainez egindako produktua  (6026) 
  NT2  arrainen gaixotasuna  
            RT  Epizootien Nazioarteko Bulegoa  (7621) 
  NT2  itsasoko arraina  
  NT2  ur gezako arraina  
            RT  ur gezako arrantza  (5641) 
NT1  landare urtarra  
  NT2  alga  
            RT  gelatina  (6026) 
NT1  moluskua  
            RT  molusku-hazkuntza  (5641) 
NT1  oskolduna  
            RT  oskoldunen hazkuntza  (5641) 
NT1  planktona  
 
 
arrantza-egitura 
NT1  arrantza-ontzidia  
            RT  itsasontzia  (4821) 
            RT  merkataritzako ontzidia  (4821) 
            RT  ontzigintza  (6821) 
  NT2  arrantza-ontzia  
NT1  arrantza-portua  
 
 
arrantza-industria 
NT1  arrantza industriala  
NT1  arrantza tradizionala  
NT1  arrantza-estatistika  
            RT  estatistika  (1631) 
NT1  arrantza-produktua  

            RT  animalia-ekoizpena  (5631) 
  NT2  arrain freskoa  
NT1  arrantzalea  
 
 
arrantza-lekua 
            RT  arrantza-eremua  (5641) 
NT1  itsas arrantza  
            RT  itsas baliabidea  (5211) 
  NT2  itsas zabaleko arrantza  
  NT2  itsasbazterreko arrantza  
            RT  kostako hondoa  (5211) 
NT1  ur gezako arrantza  
            RT  kirol-arrantza  (2826) 
            RT  ur gezako arraina  (5641) 
            RT  ur-ibilgua  (5211) 
 
 
arrantza-politika 
            RT  egitura-politika  (1606) 
            RT  itsas eremua  (1231) 
            RT  Mediterraneoko programa integratuak  (1616) 
NT1  arrain-harrapaketa  
  NT2  atzera botatako arrantza  
  NT2  espeziekako harrapaketa  
  NT2  guztizko harrapaketa  
  NT2  harrapaketa gehigarria  
  NT2  harrapaketa-kopuru baimendua  
  NT2  lehorreratutako arrantzua  
NT1  arrantza-akordioa  
            RT  akordio baten kontraordaina  (0806) 
            RT  alde biko akordioa  (0806) 
            RT  nazioarteko konbentzioa  (0806) 
NT1  arrantza-eremua  
            RT  arrantza-lekua  (5641) 
            RT  ekonomia-eremu esklusiboa  (1231) 
            RT  itsas eremua  (1231) 
            RT  jurisdikziopeko urak  (1231) 
  NT2  harrapaketa-aldea  
NT1  arrantza-ikerketa  
            RT  agronomiako ikerketa  (5606) 
            RT  ingurumenari buruzko ikerketa  (5206) 
NT1  arrantza-kuota  
NT1  arrantza-politika bateratua  
            RT  Erkidegoaren politika  (1016) 
            RT  Erkidegoko urak  (1231) 
            RT  Nekazaritza Bideratu eta Bermatzeko 
Europako Funtsa  (1021) 
  NT2  Erkidegoko arrantza  
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NT1  arrantzaren kudeaketa  
  NT2  arrantzaren artapena  
            RT  baliabideen artapena  (5206) 
NT1  arrantzari buruzko arauak  
  NT2  arrantza-baimena  
  NT2  arrantza-eskubidea  

            RT  itsasoari buruzko zuzenbidea  (1231) 
  NT2  arrantza-lizentzia  
  NT2  arrantza-sarea  
  NT2  arrantza-sasoia  
  NT2  arrantzaren kontrola
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Gai-eremuko terminologia: 56 NEKAZARITZA, BASOGINTZA ETA ARRANTA 
 

abakandoa 
   USE oskolduna(5641) 
  

abelburua (5626) 
  

abeletxe kolektiboa (5616) 
  

abeletxe pilotua (5606) 
  

abeletxea 
   USE nekazaritzako ustiategia(5616) 
  

abeletxeko eraikina 
   USE nekazaritza-eraikina(5626) 
  

abelgorriak 
   USE behi-azienda(5626) 
  

abeltzaina 
   USE nekazaria(5616) 
  

abeltzainen errenta 
   USE nekazarien errenta(5616) 
  

abeltzainen kooperatiba 
   USE nekazaritzako kooperatiba(5616) 
  

abeltzaintzaren birmoldaketa (5611) 
  

abeltzaintzaren egoera 
   USE nekazaritzaren egoera(5606) 
  

abere kumeei titia kentzeko janaria 
   USE abere-janaria(5631) 
  

abere-hazkuntza (5631) 
  

abere-ikerketa 
   USE zooteknia(5631) 
  

abere-janaria (5631) 
  

abere-ondasunak 
   USE azienda(5626) 
  

abere-taldea 
   USE azienda(5626) 
  

abere-trakzioa 
   USE lor-aberea(5631) 
  

abere-zentsua 
   USE azienda(5626) 
  

abereak borondatez hiltzeagatiko prima (5611) 
  

abereen errolda 
   USE nekazaritzako zentsua(5616) 
  

adar iharren mozketa 
   USE laboreak mantentzea(5621) 
  

adarzabala 
   USE zerbidoa(5626) 
  

agronomiako ikerketa (5606) 
  

agrosilbikultura (5616) 
  

aharia 

   USE ardi-azienda(5626) 
  

ahatea 
   USE eskortako hegaztia(5631) 
  

ahuntz-azienda (5626) 
  

ahuntza 
   USE ahuntz-azienda(5626) 
  

aire zabaleko hazkuntza (5631) 
  

akerra 
   USE ahuntz-azienda(5626) 
  

aketza 
   USE txerri-azienda(5626) 
  

akuikultura (5641) 
  

akuikulturako ekoizpena (5641) 
  

albaitaritza (5631) 
  

albaitaritza-arloko arauak 
   USE albaitaritzako legeria(5606) 
  

albaitaritzako arautegia 
   USE albaitaritzako legeria(5606) 
  

albaitaritzako ikuskapena (5606) 
  

albaitaritzako kontrola 
   USE albaitaritzako ikuskapena(5606) 
  

albaitaritzako legeria (5606) 
  

alfer-lurra (5621) 
  

alga (5641) 
  

alokairupeko nekazaria 
   USE nekazaritzako laneskua(5616) 
  

alorra 
   USE erabiltzen den nekazaritza-eremua(5616) 
  

alperra pasatzea 
   USE lurraren prestaketa(5621) 
  

altura handiko arrantza 
   USE itsas zabaleko arrantza(5641) 
  

altzea 
   USE zerbidoa(5626) 
  

amorrua (5631) 
  

animalia bizia (5631) 
  

animalia-ekoizpena (5631) 
  

animalia-elikadura (5631) 
  

animalia-gaixotasuna (5631) 
  

animalia-hautespena 
   USE animalia-ugalketa(5631) 
  

animalia-irina 
   USE zereal ordezkoa(5631) 
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animalia-izurria (5631) 
  

animalia-osasuna (5631) 
  

animalia-ugalketa (5631) 
  

animalien elikadura 
   USE abere-janaria(5631) 
  

animalien eskubideak 
   USE animalien ongizatea(5631) 
  

animalien gaixotasuna 
   USE animalia-gaixotasuna(5631) 
  

animalien janaria 
   USE animalia-elikadura(5631) 
  

animalien leukosia (5631) 
  

animalien nutrizioa 
   USE animalia-elikadura(5631) 
  

animalien ongizatea (5631) 
  

animalien osasuna 
   USE animalia-osasuna(5631) 
  

animalien patologia 
   USE animalia-gaixotasuna(5631) 
  

animalien tuberkulosia (5631) 
  

antxumea 
   USE ahuntz-azienda(5626) 
  

antzara 
   USE eskortako hegaztia(5631) 
  

apaintzeko landarea 
   USE baratzezaintza(5631) 
  

apartzeria (5616) 
  

apartzeroa 
   USE nekazaria(5616) 
  

arau fitosanitarioak 
   USE legeria fitosanitarioa(5606) 
  

arbolazaintza (5631) 
  

ardantzea 
   USE mahastia(5621) 
  

ardi-azienda (5626) 
  

ardi-espeziea 
   USE ardi-azienda(5626) 
  

ardia 
   USE ardi-azienda(5626) 
  

ardo-eskualdea 
   USE mahastia(5621) 
  

areatzea 
   USE lurraren prestaketa(5621) 
  

arkumea 
   USE ardi-azienda(5626) 
  

arrain freskoa (5641) 
  

arrain-espeziea 
   USE arraina(5641) 
  

arrain-harrapaketa (5641) 
  

arrain-hazkuntza (5641) 
  

arraina (5641) 
  

arrainen gaixotasuna (5641) 
  

arrantza 
   USE arrantza-industria(5641) 
  

arrantza garraiatzeko ontzia 
   USE arrantza-ontzia(5641) 
  

arrantza handia 
   USE itsas zabaleko arrantza(5641) 
  

arrantza industriala (5641) 
  

arrantza tradizionala (5641) 
  

arrantza-ahalmena 
   USE arrantza-ontzidia(5641) 
  

arrantza-akordioa (5641) 
  

arrantza-araubidea 
   USE arrantzaren kudeaketa(5641) 
  

arrantza-baimena (5641) 
  

arrantza-baliabidea (5641) 
  

arrantza-baliabideen artapena 
   USE arrantzaren artapena(5641) 
  

arrantza-baliabideen kudeaketa 
   USE arrantzaren kudeaketa(5641) 
  

arrantza-debekua 
   USE arrantza-eskubidea(5641) 
  

arrantza-egitura (5641) 
  

arrantza-ekoizpena 
   USE arrantza-produktua(5641) 
  

arrantza-eremua (5641) 
  

arrantza-eskubidea (5641) 
  

arrantza-estatistika (5641) 
  

arrantza-gebena 
   USE arrantza-sasoia(5641) 
  

arrantza-ikerketa (5641) 
  

arrantza-ikuskatzailea 
   USE arrantzaren kontrola(5641) 
  

arrantza-industria (5641) 
  

arrantza-jarduera 
   USE arrantza-industria(5641) 
  

arrantza-kuota (5641) 
  

arrantza-lekua (5641) 
  

arrantza-lizentzia (5641) 
  

arrantza-muga 
   USE arrantza-eremua(5641) 
  

arrantza-ontzia (5641) 
  

arrantza-ontzidia (5641) 
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arrantza-patroia 
   USE arrantzalea(5641) 
  

arrantza-plana 
   USE arrantza-kuota(5641) 
  

arrantza-politika (5641) 
  

arrantza-politika bateratua (5641) 
  

arrantza-portua (5641) 
  

arrantza-produktua (5641) 
  

arrantza-sarea (5641) 
  

arrantza-sasoia (5641) 
  

arrantza-sektorearen egitura 
   USE arrantza-egitura(5641) 
  

arrantza-tokia 
   USE arrantza-lekua(5641) 
  

arrantzako azpiegitura 
   USE arrantza-egitura(5641) 
  

arrantzako produktua 
   USE arrantza-produktua(5641) 
  

arrantzalea (5641) 
  

arrantzarako baimena 
   USE arrantza-baimena(5641) 
  

arrantzaren antolaketa 
   USE arrantza-politika(5641) 
  

arrantzaren artapena (5641) 
  

arrantzaren egitura 
   USE arrantza-egitura(5641) 
  

arrantzaren kontrola (5641) 
  

arrantzaren kudeaketa (5641) 
  

arrantzaren mugaketa 
   USE arrantza-eskubidea(5641) 
  

arrantzaren plangintza 
   USE arrantzaren kudeaketa(5641) 
  

arrantzari buruzko arauak (5641) 
  

arrantzategia 
   USE arrantza-lekua(5641) 
  

arraste-ontzia 
   USE arrantza-ontzia(5641) 
  

arraste-sarea 
   USE arrantza-sarea(5641) 
  

arrautzatarako oiloa 
   USE eskortako hegazti errulea(5631) 
  

aspertsiozko ureztapena 
   USE garaztapena(5621) 
  

astoa 
   USE zaldi-azienda(5626) 
  

atun-sarea 
   USE arrantza-sarea(5641) 
  

atxikipeneko konpentsazio-kopurua 

   USE konpentsazio monetarioko kopurua(5606) 
  

atzera botatako arrantza (5641) 
  

auzo-ondasuna (5616) 
  

azienda (5626) 
  

azienda larriko abelburua 
   USE abelburua(5626) 
  

azienda-errolda 
   USE azienda(5626) 
  

bakantzea 
   USE laboreak mantentzea(5621) 
  

baratze-laboreak 
   USE barazkigintza(5631) 
  

baratzea (5621) 
  

baratzezainen elkartea 
   USE nekazaritzako ekoizleen elkartea(5611) 
  

baratzezaintza (5631) 
  

barazki freskoen ekoizpena 
   USE barazkigintza(5631) 
  

barazki goiztiarra (5631) 
  

barazkigintza (5631) 
  

barazkigintzaren birmoldaketa (5611) 
  

barrengorri-hazkuntza 
   USE perretxikogintza(5631) 
  

barrengorria 
   USE perretxikogintza(5631) 
  

baserriko langilea 
   USE nekazaritzako laneskua(5616) 
  

baserritarra 
   USE nekazaria(5616) 
  

baso babestua (5636) 
  

baso boreala (5636) 
  

baso ekuatoriala 
   USE baso tropikala(5636) 
  

baso epela (5636) 
  

baso garaia (5636) 
  

baso landatua (5636) 
  

baso mediterraneoa (5636) 
  

baso naturala (5636) 
  

baso pribatua (5636) 
  

baso tropikala (5636) 
  

baso-antolamendua (5636) 
  

baso-arautegia 
   USE baso-legeria(5636) 
  

baso-berritzea (5636) 
  

baso-ekonomia (5636) 
  

baso-elkartea (5636) 
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baso-eremua 
   USE eremu zuhaiztuna(5636) 
  

baso-estatistika (5636) 
  

baso-ikerketa (5636) 
  

baso-jabetza (5636) 
  

baso-lanak 
   USE baso-ustiategia(5636) 
  

baso-legeria (5636) 
  

baso-politika (5636) 
  

baso-programa 
   USE baso-politika(5636) 
  

baso-sartzea 
   USE baso-berritzea(5636) 
  

baso-ustiategia (5636) 
  

baso-ziurtagiria (5636) 
  

baso-zona 
   USE eremu zuhaiztuna(5636) 
  

baso-zuzenbidea 
   USE baso-legeria(5636) 
  

basoa (5636) 
  

basoaren artapena 
   USE basoen babesa(5636) 
  

basoaren kudeaketa 
   USE basozaintza(5636) 
  

basobera (5636) 
  

basoei buruzko arauak 
   USE baso-legeria(5636) 
  

basoen babesa (5636) 
  

basoen hobekuntza 
   USE baso-antolamendua(5636) 
  

Basogintzako Informazio eta Komunikaziorako 
Europako Sistema (5636) 
  

basogintzaren kudeaketa 
   USE basozaintza(5636) 
  

basotzea 
   USE baso-berritzea(5636) 
  

basozaina (5636) 
  

basozaintza (5636) 
  

basozaintza iraunkorra (5636) 
  

bateriako hazkuntza 
   USE hazkuntza intentsiboa(5631) 
  

baxurako arrantza 
   USE itsasbazterreko arrantza(5641) 
  

bazka berdea 
   USE belar-bazka(5631) 
  

bazka lehorra 
   USE belar-bazka(5631) 
  

bazka lehortua 

   USE belar-bazka(5631) 
  

bazka-beharrizana 
   USE belar-bazka(5631) 
  

bazka-ekoizpena 
   USE bazka-landareen laborantza(5631) 
  

bazka-landareen laborantza (5631) 
  

bazkalekua 
   USE larre-eremua(5621) 
  

behi eroen gaixotasuna 
   USE behien entzefalopatia espongiformea(5631) 
  

behi ume-hazlea (5626) 
  

behi-arraza 
   USE behi-azienda(5626) 
  

behi-azienda (5626) 
  

behi-azienda larria 
   USE behi-azienda(5626) 
  

behi-espeziea 
   USE behi-azienda(5626) 
  

behi-izurria 
   USE animalia-izurria(5631) 
  

behia (5626) 
  

behien entzefalopatia espongiformea (5631) 
  

behien leukosia 
   USE animalien leukosia(5631) 
  

behien tuberkulosia 
   USE animalien tuberkulosia(5631) 
  

belar txarren aurkako tratamendua 
   USE tratamendu fitosanitarioa(5621) 
  

belar-bazka (5631) 
  

belardia 
   USE larre-eremua(5621) 
  

berme-atalasea (5611) 
  

berotegiko laborantza (5621) 
  

berreskuratutako lurra (5621) 
  

bieira 
   USE moluskua(5641) 
  

biga (5626) 
  

bihurketa-tasa adierazgarria 
   USE kanbio-tasa adierazgarria(5606) 
  

biltegiratzeagatiko prima (5611) 
  

biltegiratzeko laguntza 
   USE biltegiratzeagatiko prima(5611) 
  

birlandaketa (5621) 
  

bruzelosia (5631) 
  

BSE 
   USE behien entzefalopatia espongiformea(5631) 
  

bufaloa 
   USE behi-azienda(5626) 
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desabantaila bereziak dituen aldea 
   USE nekazaritza-alde behartsua(5606) 
  

dibisa berdea 
   USE kanbio-tasa adierazgarria(5606) 
  

diru berdea 
   USE kanbio-tasa adierazgarria(5606) 
  

EE nekazaritza-lantaldea (5606) 
  

EFICS 
   USE Basogintzako Informazio eta 
Komunikaziorako Europako Sistema(5636) 
  

ehiza-animalia (5631) 
  

ekoizleen elkartea 
   USE nekazaritzako ekoizleen elkartea(5611) 
  

ekoizleen erakundea 
   USE nekazaritzako ekoizleen elkartea(5611) 
  

ekoizleen erantzukidetasuna (5611) 
  

ekoizpenaren birmoldaketa (5611) 
  

ekoizpenaren kokapena (5611) 
  

ekoizpenerako itzulketa (5611) 
  

ekoizpenerako prima 
   USE nekazaritza bideratzea(5611) 
  

elur-oreina (5626) 
  

emakume nekazaria (5616) 
  

epizootia 
   USE animalia-gaixotasuna(5631) 
  

erabiltzen den nekazaritza-eremua (5616) 
  

erantzukidetasunaren ziozko ordainarazpena 
   USE ekoizleen erantzukidetasuna(5611) 
  

erauzketagatiko prima (5611) 
  

ereindako lurrak 
   USE erabiltzen den nekazaritza-eremua(5616) 
  

eremu nagusia (5616) 
  

eremu zuhaiztuna (5636) 
  

Erkidegoko arrantza (5641) 
  

Erkidegoko nekazaritza-merkatua (5606) 
  

erle-hazkuntza 
   USE erlezaintza(5631) 
  

erlezaintza (5631) 
  

erretena 
   USE nekazaritzako ur-antolamendua(5621) 
  

eskortako hegazti bizia (5631) 
  

eskortako hegazti errulea (5631) 
  

eskortako hegazti hila (5631) 
  

eskortako hegaztia (5631) 
  

esne-azienda 
   USE esne-behia(5626) 
  

esne-batzea 
   USE esne-ustiategia(5616) 
  

esne-behia (5626) 
  

esne-bilketa 
   USE esne-ustiategia(5616) 
  

esne-ekoizpena (5631) 
  

esne-kooperatiba 
   USE nekazaritzako kooperatiba(5616) 
  

esne-kuota 
   USE nekazaritzako kuota(5611) 
  

esne-okela birmoldaketa (5611) 
  

esne-ustiategia (5616) 
  

esnegintza 
   USE esne-ekoizpena(5631) 
  

espeziekako harrapaketa (5641) 
  

estabulazioa (5631) 
  

Estatuaren baso-ondarea 
   USE Estatuaren basoa(5636) 
  

Estatuaren basoa (5636) 
  

Estatuaren landa-jabetza (5616) 
  

Estatuaren mendia 
   USE Estatuaren basoa(5636) 
  

Estatuaren nekazaritza-ustiategia (5616) 
  

etxaguntza 
   USE landa-jabetza(5616) 
  

etxaldeko aberea (5631) 
  

etxe-animalia (5631) 
  

etxe-animalien azterketa 
   USE zooteknia(5631) 
  

etxeko animalientzako janaria (5631) 
  

etxeko ortua (5616) 
  

eukaliptoa 
   USE zuhaitz hostoerorkorra(5636) 
  

Europa berdea 
   USE nekazaritzako politika bateratua(5606) 
  

Europa urdina 
   USE Erkidegoko arrantza(5641) 
  

Europako baso-politika (5636) 
  

europar nekazaritza-eredua (5606) 
  

fardo-makina 
   USE uzta-makina(5626) 
  

fitofarmaziako produktua 
   USE produktu fitosanitarioa(5626) 
  

fosforodun ongarria 
   USE ongarri kimikoa(5626) 
  

fruta-arbola 
   USE frutagintza(5631) 
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fruta-arbolen saila 
   USE baratzea(5621) 
  

fruta-ekoizpena 
   USE frutagintza(5631) 
  

frutagintza (5631) 
  

fungizida 
   USE pestizida(5626) 
  

funtzio anitzeko nekazaritza 
   USE nekazaritza iraunkorra(5606) 
  

ganadua 
   USE azienda(5626) 
  

ganba 
   USE oskolduna(5641) 
  

garaia 
   USE nekazaritza-eraikina(5626) 
  

garaztapena (5621) 
  

garraiorako ontzi izoztailea 
   USE arrantza-ontzia(5641) 
  

geldialdi biologikoa 
   USE arrantza-sasoia(5641) 
  

girodaktilosia 
   USE arrainen gaixotasuna(5641) 
  

gizentzea (5631) 
  

gizentzeko hegaztia 
   USE eskortako hegaztia(5631) 
  

goldatzea 
   USE lurraren prestaketa(5621) 
  

guztizko harrapaketa (5641) 
  

guztizko harrapaketa-kopuru baimendua 
   USE harrapaketa-kopuru baimendua(5641) 
  

haltza 
   USE zuhaitz hostoerorkorra(5636) 
  

haritza 
   USE zuhaitz hostoerorkorra(5636) 
  

harrapaketa gehigarria (5641) 
  

harrapaketa-aldea (5641) 
  

harrapaketa-kopuru baimendua (5641) 
  

harrapaketa-kuota 
   USE arrantza-kuota(5641) 
  

harrapatutako arrain-kopurua 
   USE arrain-harrapaketa(5641) 
  

hausnarkaria 
   USE behi-azienda(5626) 
  

hazi-jartzea (5631) 
  

hazia (5626) 
  

hazkuntza intentsiboa (5631) 
  

hegazti-hazkuntza 
   USE hegaztizaintza(5631) 
  

hegaztiak 
   USE eskortako hegaztia(5631) 
  

hegaztizaintza (5631) 
  

hektareako errendimendua 
   USE nekazaritzako errendimendua(5616) 
  

hektareako laguntza (5606) 
  

herbizida (5626) 
  

herri-basoa 
   USE Estatuaren basoa(5636) 
  

herri-lurrak 
   USE auzo-ondasuna(5616) 
  

herri-onurako basoa 
   USE Estatuaren basoa(5636) 
  

herri-titulartasuneko basoa 
   USE Estatuaren basoa(5636) 
  

hobekuntza materialerako plana 
   USE nekazaritzako garapen-plana(5606) 
  

hosto erorkorreko zuhaitza 
   USE zuhaitz hostoerorkorra(5636) 
  

hosto iraunkorreko zuhaitza 
   USE zuhaitz hostoiraunkorra(5636) 
  

husteko arriskua duen aldea 
   USE nekazaritza-alde behartsua(5606) 
  

idia (5626) 
  

inausketa 
   USE laboreak mantentzea(5621) 
  

indioilarra 
   USE eskortako hegaztia(5631) 
  

ingurumen-arloko murriztapenak dituen 
nekazaritza-aldea (5606) 
  

inportazioko konpentsazio-kopurua 
   USE konpentsazio monetarioko kopurua(5606) 
  

instalaziorako laguntza 
   USE kokatzeko sorospena(5611) 
  

intsektizida (5626) 
  

iraultza berdea 
   USE nekazaritzaren erreforma(5606) 
  

iraupeneko nekazaritza (5616) 
  

itsas arrantza (5641) 
  

itsas zabaleko arrantza (5641) 
  

itsasbazterreko arrantza (5641) 
  

itsasertzeko arrantza 
   USE itsasbazterreko arrantza(5641) 
  

itsaskigintza 
   USE akuikultura(5641) 
  

itsasoko arraina (5641) 
  

izeia 
   USE zuhaitz hostoiraunkorra(5636) 
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izkira 
   USE oskolduna(5641) 
  

izkira txikia 
   USE oskolduna(5641) 
  

izokinaren anemia infekziosoa 
   USE arrainen gaixotasuna(5641) 
  

izurri-botika 
   USE pestizida(5626) 
  

izurrien aurkako borroka 
   USE tratamendu fitosanitarioa(5621) 
  

jabetzaren egitura 
   USE ustiapen-araubidea(5616) 
  

janari industriala (5631) 
  

janari konposatua 
   USE janari industriala(5631) 
  

jarduera uzteagatiko bizi arteko kalte-ordaina 
   USE nekazaritzako jardueraren amaiera(5611) 
  

jarduera uzteagatiko prima 
   USE lurren izozketa(5611) 
  

jezteko aparatua 
   USE jezteko makina(5626) 
  

jezteko makina (5626) 
  

jezteko tresna mekanikoa 
   USE jezteko makina(5626) 
  

kaiolako hazkuntza 
   USE hazkuntza intentsiboa(5631) 
  

kala 
   USE arrantza-lekua(5641) 
  

kanbio-tasa adierazgarria (5606) 
  

kanbio-tasa berdea 
   USE kanbio-tasa adierazgarria(5606) 
  

kapital higigarri hila 
   USE nekazaritzako ekipamendua(5626) 
  

karibua 
   USE elur-oreina(5626) 
  

karparen udaberriko biremia 
   USE arrainen gaixotasuna(5641) 
  

karramarroa 
   USE oskolduna(5641) 
  

katuentzako janaria 
   USE etxeko animalientzako janaria(5631) 
  

kautxuaren arbola 
   USE baso tropikala(5636) 
  

kibbutz-a 
   USE abeletxe kolektiboa(5616) 
  

kimaketa 
   USE laboreak mantentzea(5621) 
  

koipe-gaien gaineko karga (5611) 
  

kokatzeko sorospena (5611) 
  

kolkhoz-a 
   USE abeletxe kolektiboa(5616) 
  

koniferoak 
   USE zuhaitz hostoiraunkorra(5636) 
  

konpentsazio monetarioko kopurua (5606) 
  

konpentsaziozko kopurua 
   USE konpentsazio monetarioko kopurua(5606) 
  

konposta 
   USE ongarri organikoa(5626) 
  

kontabilitateko informazio-sarea (5616) 
  

kontratuzko nekazaritza (5616) 
  

kontrol fitosanitarioa (5606) 
  

kontu-unitate berdea 
   USE kanbio-tasa adierazgarria(5606) 
  

laborantza hidroponikoa (5621) 
  

laborantza industriala (5631) 
  

laborantza tropikala (5631) 
  

laborantza ureztatua (5621) 
  

laborantza-lurra (5621) 
  

laborantza-sistema (5621) 
  

laborantza-teknika (5621) 
  

laborantzako eremua 
   USE erabiltzen den nekazaritza-eremua(5616) 
  

laborantzaren erreforma 
   USE nekazaritzaren erreforma(5606) 
  

laboraria 
   USE nekazaria(5616) 
  

labore anitzeko laborantza (5621) 
  

labore bakarreko laborantza (5621) 
  

labore energetikoa (5631) 
  

labore iraunkorra (5621) 
  

labore-aldaketa 
   USE labore-txandaketa(5621) 
  

labore-txandaketa (5621) 
  

laboreak mantentzea (5621) 
  

laboreen errendimendua 
   USE nekazaritzako errendimendua(5616) 
  

lagun egiteko animalia 
   USE etxe-animalia(5631) 
  

lagun egiteko animalientzako janaria 
   USE etxeko animalientzako janaria(5631) 
  

landa-biztanleria aktiboa 
   USE nekazaritzako biztanleria aktiboa(5616) 
  

landa-errentamendua (5616) 
  

landa-errentamenduaren prezioa (5616) 
  

landa-errentamenduko kontratua (5616) 
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landa-finka 
   USE nekazaritzako ustiategia(5616) 
  

landa-jabetza (5616) 
  

landa-jabetzaren antolamendua (5616) 
  

landa-jabetzaren berregituraketa 
   USE landa-jabetzaren antolamendua(5616) 
  

landa-ondasuna 
   USE landa-jabetza(5616) 
  

landaketa (5621) 
  

landare bizia (5631) 
  

landare energetikoa 
   USE labore energetikoa(5631) 
  

landare urtarra (5641) 
  

landare-ekoizpena (5631) 
  

landare-gaitza (5631) 
  

landare-hautespena 
   USE landare-ugalketa(5631) 
  

landare-hazkuntza 
   USE landare-ekoizpena(5631) 
  

landare-lorpena (5631) 
  

landare-patologia 
   USE landare-gaitza(5631) 
  

landare-produktua 
   USE landare-ekoizpena(5631) 
  

landare-ugalketa (5631) 
  

landare-ugaritzea 
   USE landare-ugalketa(5631) 
  

landareen gaitza 
   USE landare-gaitza(5631) 
  

landareen hobekuntza (5606) 
  

landareen laborantza 
   USE landare-ekoizpena(5631) 
  

landareen tratamendua 
   USE tratamendu fitosanitarioa(5621) 
  

landareen ugaltzea 
   USE landare-ugalketa(5631) 
  

landatutako lurrak 
   USE erabiltzen den nekazaritza-eremua(5616) 
  

landu daitekeen nekazaritza-eremua 
   USE erabiltzen den nekazaritza-eremua(5616) 
  

lansaio partzialeko nekazaritza (5616) 
  

lantegi-ontzia 
   USE arrantza-ontzia(5641) 
  

lantzeko lurra 
   USE laborantza-lurra(5621) 
  

lantzen den nekazaritza-eremua 
   USE erabiltzen den nekazaritza-eremua(5616) 
  

larre-eremua (5621) 
  

larrea 
   USE larre-eremua(5621) 
  

larredia 
   USE larre-eremua(5621) 
  

larreko gizentzea (5631) 
  

lastategia 
   USE nekazaritza-eraikina(5626) 
  

lastoa 
   USE belar-bazka(5631) 
  

latifundioa 
   USE ustiategi handia(5616) 
  

legeria fitosanitarioa (5606) 
  

lehorreko laborantza (5621) 
  

lehorreratutako arrain-kopurua 
   USE lehorreratutako arrantzua(5641) 
  

lehorreratutako arrantzua (5641) 
  

loditzea 
   USE gizentzea(5631) 
  

lor-aberea (5631) 
  

lore-ekoizpena 
   USE loregintza(5631) 
  

lorea 
   USE loregintza(5631) 
  

loregintza (5631) 
  

lorezaintza 
   USE baratzezaintza(5631) 
  

luberritzea (5621) 
  

lugina 
   USE nekazaria(5616) 
  

lugorria (5621) 
  

lur abandonatua (5621) 
  

lur alferrak eta etzeak 
   USE alfer-lurra(5621) 
  

lur landua 
   USE nekazaritza-lurra(5621) 
  

lur landuak 
   USE erabiltzen den nekazaritza-eremua(5616) 
  

lur landugabea 
   USE alfer-lurra(5621) 
  

lur ureztatua 
   USE laborantza ureztatua(5621) 
  

lur-bankua (5616) 
  

lurra ongarritzea (5621) 
  

lurralde-erreforma (5616) 
  

lurralde-mugikortasuna (5616) 
  

lurraren araubidea (5616) 
  

lurraren artapena 
   USE lurzoruaren babesa(5621) 
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lurraren edukitzaren araubidea 
   USE ustiapen-araubidea(5616) 
  

lurraren hobekuntza (5621) 
  

lurraren jabetzaren araubidea 
   USE ustiapen-araubidea(5616) 
  

lurraren prestaketa (5621) 
  

lurraren prezioa (5616) 
  

lurraren zuzenketa kimikoa 
   USE lurra ongarritzea(5621) 
  

lurren aprobetxamendua 
   USE lurren erabilera(5621) 
  

lurren berreskurapena 
   USE berreskuratutako lurra(5621) 
  

lurren emankortasuna (5616) 
  

lurren erabilera (5621) 
  

lurren esleipena (5611) 
  

lurren izozketa (5611) 
  

lurzatia (5616) 
  

lurzatien baterakuntza (5611) 
  

lurzoruaren aprobetxamendua 
   USE lurren erabilera(5621) 
  

lurzoruaren babesa (5621) 
  

lurzoruaren erabilera 
   USE lurren erabilera(5621) 
  

MAB 
   USE Merkatu Antolakunde Bateratua(5606) 
  

mahastia (5621) 
  

mahastizaina 
   USE nekazaria(5616) 
  

mahastizainen kooperatiba 
   USE nekazaritzako kooperatiba(5616) 
  

mahastizaintza (5631) 
  

mahats-ekoizpena 
   USE mahastizaintza(5631) 
  

makala 
   USE zuhaitz hostoerorkorra(5636) 
  

MCM 
   USE konpentsazio monetarioko kopurua(5606) 
  

MCMen deuseztapena 
   USE konpentsazio monetarioko kopurua(5606) 
  

mendi babestua 
   USE baso babestua(5636) 
  

mendi pribatua 
   USE baso pribatua(5636) 
  

mendi publikoa 
   USE Estatuaren basoa(5636) 
  

mendi-nekazaritza (5606) 
  

mentaketa 
   USE laboreak mantentzea(5621) 
  

mentua 
   USE laboreak mantentzea(5621) 
  

merkataritzarako nekazaritza (5616) 
  

Merkatu Antolakunde Bateratua (5606) 
  

merkaturatzeari uko egiteagatiko prima (5611) 
  

merkatutik erretiratutako produktua 
   USE merkaturatzeari uko egiteagatiko prima(5611) 
  

minda 
   USE ongarri organikoa(5626) 
  

minifundioa 
   USE ustiategi txikia(5616) 
  

mintegia (5626) 
  

mitikultura 
   USE molusku-hazkuntza(5641) 
  

molusku-hazkuntza (5641) 
  

moluskua (5641) 
  

muskuilu-hazkuntza 
   USE molusku-hazkuntza(5641) 
  

muskuilua 
   USE moluskua(5641) 
  

nekazari gaztea (5616) 
  

nekazaria (5616) 
  

nekazarien arteko laguntza (5616) 
  

nekazarien errenta (5616) 
  

nekazarien kooperatiba 
   USE nekazaritzako kooperatiba(5616) 
  

nekazaritza arautzeko lantaldea 
   USE EE nekazaritza-lantaldea(5606) 
  

nekazaritza bideratzea (5611) 
  

nekazaritza bideratzeko legea 
   USE nekazaritza bideratzea(5611) 
  

nekazaritza bideratzeko prima 
   USE nekazaritza bideratzea(5611) 
  

nekazaritza biologikoa (5621) 
  

nekazaritza egituratzeko politika (5611) 
  

nekazaritza estentsiboa (5621) 
  

nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizpena 
   USE nekazaritzako ekoizpena(5616) 
  

nekazaritza eta abeltzaintzako politika 
   USE nekazaritza-politika(5606) 
  

nekazaritza eta abeltzaintzako zentsua 
   USE nekazaritzako zentsua(5616) 
  

nekazaritza intentsiboa (5621) 
  

nekazaritza iraunkorra (5606) 
  

nekazaritza kudeatzeko lantaldea 
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   USE EE nekazaritza-lantaldea(5606) 
  

nekazaritza mediterraneoa (5606) 
  

nekazaritza tropikala 
   USE laborantza tropikala(5631) 
  

nekazaritza ureztatua 
   USE laborantza ureztatua(5621) 
  

nekazaritza- eta ingurumen-arloko plana (5606) 
  

nekazaritza-alde behartsua (5606) 
  

nekazaritza-alorra 
   USE erabiltzen den nekazaritza-eremua(5616) 
  

nekazaritza-arloko politika 
   USE nekazaritza-politika(5606) 
  

nekazaritza-eraikina (5626) 
  

nekazaritza-eremua 
   USE ustiapen-eremua(5616) 
  

nekazaritza-eskualde behartsua 
   USE nekazaritza-alde behartsua(5606) 
  

nekazaritza-eskualde pobreagoa 
   USE nekazaritza-alde behartsua(5606) 
  

nekazaritza-ganbera 
   USE nekazaritzako ordezkaritza-organoa(5606) 
  

nekazaritza-kanpaina (5611) 
  

nekazaritza-lurra (5621) 
  

nekazaritza-merkatua (5606) 
  

nekazaritza-politika (5606) 
  

nekazaritza-politika bateratua 
   USE nekazaritzako politika bateratua(5606) 
  

nekazaritza-soberakina 
   USE nekazaritzako soberakina(5611) 
  

nekazaritza-ustiategiaren oinordetza (5611) 
  

nekazaritzako aholku-lantaldea 
   USE EE nekazaritza-lantaldea(5606) 
  

nekazaritzako aholkularia (5611) 
  

nekazaritzako azpiegitura 
   USE nekazaritzako ekoizpen-bidea(5626) 
  

nekazaritzako azpiproduktua (5631) 
  

nekazaritzako banaketa-kooperatiba 
   USE nekazaritzako kooperatiba(5616) 
  

nekazaritzako behargina 
   USE nekazaritzako laneskua(5616) 
  

nekazaritzako bihurketa-tasa 
   USE kanbio-tasa adierazgarria(5606) 
  

nekazaritzako biztanleria aktiboa (5616) 
  

nekazaritzako diru-politika 
   USE nekazaritzako politika monetarioa(5606) 
  

nekazaritzako diru-politikako neurria 
   USE nekazaritzako politika monetarioa(5606) 
  

nekazaritzako drainatzea 

   USE nekazaritzako ur-antolamendua(5621) 
  

nekazaritzako egitura (5611) 
  

nekazaritzako egituren erreforma 
   USE nekazaritzaren erreforma(5606) 
  

nekazaritzako egituren modernizazioa 
   USE nekazaritzako ustiategiaren 
modernizazioa(5611) 
  

nekazaritzako ekipamendua (5626) 
  

nekazaritzako ekoizleen elkartea (5611) 
  

nekazaritzako ekoizpen-bidea (5626) 
  

nekazaritzako ekoizpen-kooperatiba 
   USE nekazaritzako kooperatiba(5616) 
  

nekazaritzako ekoizpen-politika (5611) 
  

nekazaritzako ekoizpena (5616) 
  

nekazaritzako ekoizpena arautzea (5611) 
  

nekazaritzako ekoizpenaren arauketa 
   USE nekazaritzako ekoizpena arautzea(5611) 
  

nekazaritzako ekoizpenaren egitura 
   USE nekazaritzako egitura(5611) 
  

nekazaritzako ekonomia (5606) 
  

nekazaritzako enpresa 
   USE nekazaritzako ustiategia(5616) 
  

nekazaritzako errendimendua (5616) 
  

nekazaritzako errenta 
   USE nekazaritzako ustiapenaren errenta(5616) 
  

nekazaritzako errentamendu-kontratua 
   USE landa-errentamenduko kontratua(5616) 
  

nekazaritzako errolda 
   USE nekazaritzako zentsua(5616) 
  

nekazaritzako eskualde-politika (5606) 
  

nekazaritzako esperimentazio-zentroa 
   USE nekazaritzako saiakuntza-estazioa(5606) 
  

nekazaritzako estatistika (5616) 
  

nekazaritzako familia-ustiategia (5616) 
  

nekazaritzako garapen-plana (5606) 
  

nekazaritzako hedapena 
   USE nekazaritzako zabalkundea(5611) 
  

nekazaritzako ikerketa 
   USE agronomiako ikerketa(5606) 
  

nekazaritzako jabetzari buruzko politika (5606) 
  

nekazaritzako jardueraren amaiera (5611) 
  

nekazaritzako jardueraren jarraipena 
   USE nekazaritza-ustiategiaren oinordetza(5611) 
  

nekazaritzako kontabilitate-informazioaren sarea 
   USE kontabilitateko informazio-sarea(5616) 
  

nekazaritzako kontabilitate-sarea 
   USE kontabilitateko informazio-sarea(5616) 
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nekazaritzako kontsulta-lantaldea 
   USE EE nekazaritza-lantaldea(5606) 
  

nekazaritzako kontu-unitatea 
   USE kanbio-tasa adierazgarria(5606) 
  

nekazaritzako kontu-unitatearen balioa 
   USE kanbio-tasa adierazgarria(5606) 
  

nekazaritzako kooperatiba (5616) 
  

nekazaritzako kuota (5611) 
  

nekazaritzako lanabesa (5626) 
  

nekazaritzako lanak 
   USE laborantza-teknika(5621) 
  

nekazaritzako laneskua (5616) 
  

nekazaritzako langilea 
   USE nekazaritzako laneskua(5616) 
  

nekazaritzako langileburua 
   USE nekazaria(5616) 
  

nekazaritzako makina (5626) 
  

nekazaritzako makineria 
   USE nekazaritzako makina(5626) 
  

nekazaritzako materiala 
   USE nekazaritzako ekipamendua(5626) 
  

nekazaritzako merkatu batua 
   USE nekazaritzako politika bateratua(5606) 
  

nekazaritzako nazio-politika (5606) 
  

nekazaritzako obra hidraulikoak 
   USE nekazaritzako ur-antolamendua(5621) 
  

nekazaritzako ordezkaritza-organoa (5606) 
  

nekazaritzako ordezko ekoizpena (5611) 
  

nekazaritzako plangintza 
   USE nekazaritza-politika(5606) 
  

nekazaritzako politika bateratua (5606) 
  

nekazaritzako politika monetarioa (5606) 
  

nekazaritzako prezioen euspena (5606) 
  

nekazaritzako produktibitatea (5616) 
  

nekazaritzako produktua (5631) 
  

nekazaritzako produktuen elikaduraz besteko erabilera 
   USE nekazaritzako produktuen ordezko 
erabilera(5611) 
  

nekazaritzako produktuen kalitatearen kontrola 
(5606) 
  

nekazaritzako produktuen nomenklatura (5611) 
  

nekazaritzako produktuen ordezko erabilera 
(5611) 
  

nekazaritzako proiektua 
   USE nekazaritzako proiektua(5606) 
  

nekazaritzako proiektua (5606) 
  

nekazaritzako saiakuntza-estazioa (5606) 
  

nekazaritzako soberakina (5611) 
  

nekazaritzako talde-ustiategia (5616) 
  

nekazaritzako teknologia 
   USE nekazaritzako ekoizpen-bidea(5626) 
  

nekazaritzako ur-antolamendua (5621) 
  

nekazaritzako ustiapen-sistema (5616) 
  

nekazaritzako ustiapenaren emaitza (5616) 
  

nekazaritzako ustiapenaren errenta (5616) 
  

nekazaritzako ustiategi mistoa (5616) 
  

nekazaritzako ustiategia (5616) 
  

nekazaritzako ustiategiaren fitxa (5616) 
  

nekazaritzako ustiategiaren modernizazioa (5611) 
  

nekazaritzako ustiategiko burua (5616) 
  

nekazaritzako ustiategiko zuzendaria 
   USE nekazaria(5616) 
  

nekazaritzako ustiatzaile gaztea 
   USE nekazari gaztea(5616) 
  

nekazaritzako ustiatzailea 
   USE nekazaria(5616) 
  

nekazaritzako zabalkundea (5611) 
  

nekazaritzako zentsua (5616) 
  

nekazaritzako zuzenbidea (5606) 
  

nekazaritzarako laguntza (5606) 
  

nekazaritzaren egoera (5606) 
  

nekazaritzaren erreforma (5606) 
  

nekazaritzaren eta industriaren arteko 
harremanak (5611) 
  

nekazaritzaren eta merkataritzaren arteko 
harremanak (5611) 
  

nekazaritzaren funtzio-aniztasuna 
   USE nekazaritza iraunkorra(5606) 
  

nekazaritzaren garapena 
   USE nekazaritza-politika(5606) 
  

nekazaritzaren krisia 
   USE nekazaritzaren egoera(5606) 
  

nekazaritzaren mekanizazioa (5606) 
  

nekazaritzari buruzko arauak 
   USE nekazaritzako zuzenbidea(5606) 
  

nekrosi hematopoietiko infekziosoa 
   USE arrainen gaixotasuna(5641) 
  

nitrogenodun ongarria 
   USE ongarri kimikoa(5626) 
  

noizbehinkako nekazaritza 
   USE lansaio partzialeko nekazaritza(5616) 
  

norberaren kontsumorako ekoizpena 
   USE norberaren kontsumorako laborantza(5631) 
  

norberaren kontsumorako laborantza (5631) 
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NPB 
   USE nekazaritzako politika bateratua(5606) 
  

NPBren arrazionalizazioa 
   USE NPBren erreforma(5606) 
  

NPBren berrikuspena 
   USE NPBren erreforma(5606) 
  

NPBren erreforma (5606) 
  

oihana 
   USE basoa(5636) 
  

oihaneztapena 
   USE baso-berritzea(5636) 
  

oilaskoa 
   USE eskortako hegaztia(5631) 
  

oiloa 
   USE eskortako hegaztia(5631) 
  

okelatarako aberea (5631) 
  

okelatarako hegaztia 
   USE eskortako hegaztia(5631) 
  

olagarroa 
   USE moluskua(5641) 
  

oleikultura (5631) 
  

oliba-ekoizpena 
   USE oleikultura(5631) 
  

olio-laborea (5631) 
  

olio-landarezko opila 
   USE janari industriala(5631) 
  

ongarri kimikoa (5626) 
  

ongarri organikoa (5626) 
  

ongarria (5626) 
  

ongarria zabaltzea 
   USE lurra ongarritzea(5621) 
  

ongarritzeko gaia 
   USE ongarria(5626) 
  

ongarriztatzea 
   USE lurra ongarritzea(5621) 
  

ontzi izoztailea 
   USE arrantza-ontzia(5641) 
  

ordezko laborea 
   USE nekazaritzako ordezko ekoizpena(5611) 
  

ordezko nekazaritza-ekoizpena 
   USE nekazaritzako ordezko ekoizpena(5611) 
  

oreina 
   USE zerbidoa(5626) 
  

orkatza 
   USE zerbidoa(5626) 
  

ortuari goiztiarra 
   USE barazki goiztiarra(5631) 
  

ortuarien ekoizpena 
   USE barazkigintza(5631) 

  

ortuzaina 
   USE nekazaria(5616) 
  

oskolduna (5641) 
  

oskoldunen hazkuntza (5641) 
  

ostra 
   USE moluskua(5641) 
  

ostra-hazkuntza 
   USE molusku-hazkuntza(5641) 
  

ostrikultura 
   USE molusku-hazkuntza(5641) 
  

ostruka 
   USE eskortako hegaztia(5631) 
  

otarraina 
   USE oskolduna(5641) 
  

otarrainxka 
   USE oskolduna(5641) 
  

pagoa 
   USE zuhaitz hostoerorkorra(5636) 
  

parasitoen aurkako tratamendua 
   USE tratamendu fitosanitarioa(5621) 
  

pentsua 
   USE abere-janaria(5631) 
  

perretxikoa 
   USE perretxikogintza(5631) 
  

perretxikogintza (5631) 
  

pestizida (5626) 
  

pinua 
   USE zuhaitz hostoiraunkorra(5636) 
  

planktona (5641) 
  

plastikopeko laborantza (5621) 
  

polderra 
   USE berreskuratutako lurra(5621) 
  

potasiodun ongarria 
   USE ongarri kimikoa(5626) 
  

produktu fitosanitarioa (5626) 
  

produktuetarako diru-laguntza osagarria (5606) 
  

produkzioaren birmoldaketa 
   USE ekoizpenaren birmoldaketa(5611) 
  

proteinadun bazka 
   USE janari industriala(5631) 
  

RICA 
   USE kontabilitateko informazio-sarea(5616) 
  

SAFER 
   USE lur-bankua(5616) 
  

sarda 
   USE arrantza-lekua(5641) 
  

sare-begien zabalera 
   USE arrantza-sarea(5641) 
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septizemia hemorragiko birala 
   USE arrainen gaixotasuna(5641) 
  

serikultura (5631) 
  

serizikultura 
   USE serikultura(5631) 
  

siloa (5626) 
  

simaurra 
   USE ongarri organikoa(5626) 
  

soroa 
   USE erabiltzen den nekazaritza-eremua(5616) 
  

sovkhoz-a 
   USE abeletxe kolektiboa(5616) 
  

sukar aftosoa (5631) 
  

TAC 
   USE harrapaketa-kopuru baimendua(5641) 
  

tantakako ureztapena 
   USE garaztapena(5621) 
  

tasa berdea 
   USE kanbio-tasa adierazgarria(5606) 
  

Ternuako txipiroia 
   USE moluskua(5641) 
  

terrazetako laborantza (5621) 
  

traktorea (5626) 
  

tratamendu fitosanitarioa (5621) 
  

tuneleko laborantza 
   USE plastikopeko laborantza(5621) 
  

txahala (5626) 
  

txakurrentzako janaria 
   USE etxeko animalientzako janaria(5631) 
  

txerri emea 
   USE txerri-azienda(5626) 
  

txerri-azienda (5626) 
  

txerri-espeziea 
   USE txerri-azienda(5626) 
  

txerri-izurria 
   USE animalia-izurria(5631) 
  

txerria 
   USE txerri-azienda(5626) 
  

txipiroia 
   USE moluskua(5641) 
  

ugalketarako aberea (5631) 
  

ukuilua 
   USE nekazaritza-eraikina(5626) 
  

ukuiluko hazkuntza 
   USE estabulazioa(5631) 
  

untxia (5631) 
  

ur gezako arraina (5641) 
  

ur gezako arrantza (5641) 
  

urdabereak 
   USE txerri-azienda(5626) 
  

urea 
   USE ongarri kimikoa(5626) 
  

ureztapena 
   USE garaztapena(5621) 
  

ureztapenerako ur-hornidura 
   USE nekazaritzako ur-antolamendua(5621) 
  

ureztatze-plana 
   USE nekazaritzako ur-antolamendua(5621) 
  

ureztatzeko kanala 
   USE nekazaritzako ur-antolamendua(5621) 
  

urkia 
   USE zuhaitz hostoerorkorra(5636) 
  

urteko harrapaketa-kopurua 
   USE harrapaketa-kopuru baimendua(5641) 
  

ustiapen mistoa (5616) 
  

ustiapen-araubidea (5616) 
  

ustiapen-eremua (5616) 
  

ustiategi ertaina (5616) 
  

ustiategi handia (5616) 
  

ustiategi txikia (5616) 
  

ustiategiaren garapena 
   USE nekazaritzako ustiategiaren 
modernizazioa(5611) 
  

ustiategiaren neurriak 
   USE ustiapen-eremua(5616) 
  

ustiategien elkarketa (5616) 
  

uzta 
   USE uzta-bilketa(5621) 
  

uzta biltzeko makina 
   USE uzta-makina(5626) 
  

uzta galtzea (5616) 
  

uzta txarra 
   USE uzta galtzea(5616) 
  

uzta-bilketa (5621) 
  

uzta-makina (5626) 
  

zaldi-azienda (5626) 
  

zaldi-behorrak 
   USE zaldi-azienda(5626) 
  

zaldia 
   USE zaldi-azienda(5626) 
  

zaldikumea 
   USE zaldi-azienda(5626) 
  

zefalopodoa 
   USE moluskua(5641) 
  

zerbidoa (5626) 
  

zereal ordezkoa (5631) 
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zereal-ekoizpena 
   USE zereal-laborantza(5631) 
  

zereal-laborantza (5631) 
  

zeta-harren hazkuntza 
   USE serikultura(5631) 
  

zezena (5626) 
  

zigala 
   USE oskolduna(5641) 
  

zitua 
   USE uzta-bilketa(5621) 
  

zooteknia (5631) 
  

zuhaitz erretxinaduna 
   USE zuhaitz hostoiraunkorra(5636) 
  

zuhaitz hostoerorkorra (5636) 
  

zuhaitz hostoiraunkorra (5636) 
  

zuhaitz orratz-hostoduna 
   USE zuhaitz hostoiraunkorra(5636) 
  

zuhaitz-landaketa 
   USE baso-berritzea(5636) 
  

zuhaitz-landarea 
   USE mintegia(5626) 
  

zuhaitza (5636) 
  

zuhaitzen gaitza 
   USE landare-gaitza(5631) 
  

zumarra 
   USE zuhaitz hostoerorkorra(5636) 
  

zur-ekoizpena (5636) 
  

zurzuria 
   USE zuhaitz hostoerorkorra(5636) 
  

zuzeneko ustiapena (5616) 
 


