
   
 
1.-NEKAZARITZA ETA INGURUMENEKO ETA KLIMA ARLOKO LAGUNTZAK 
Laguntza gisa, urtean prima bat ordainduko da, kontratuaren 5 urtean zehar. 
 
M10.1.- NEURRIA.- EKOIZPEN INTEGRATUA 
 

Baratzezaintza babestua (letxuga, tomatea, piperra eta zerba)  1.064 €/ha 
Sagarrondoa          402 €/ha 
Kiwia           420 €/ha 
Txakolina          594 €/ha 
Esnetarako behiak         98 €/ha 

 
- Gutxieneko azalera: 1.000 m2 (ortuariak), 5.000 m2 (gainerakoak),  
Konprometitutako azaleraren aldakortasuna: gehienez ere % 10eko murrizketa.  
- Teknikari aholkulari bat behar da. 
 
M10.2.- NEURRIA.- SAGARDOTARAKO SAGARREN TOKIKO BARIETATEAK KONTSERBATZEA 
 

Landaketak > 5 urte 723 €/ha 
Landaketak < 5 urte 349 €/ha 
 

- Gutxieneko azalera: 5.000 m2, Landaketa erregularrak. Gutxieneko dentsitatea: 125 zuhaitz/ha.  
Elkarte profesionala edo teknikari aholkularia 
Konprometitutako azaleraren aldakortasuna: gehienez ere % 10eko murrizketa.  
 
M10.3.- NEURRIA-TOKIKO ABERE-ARRAZEN KONTSERBAZIOA 
 
Zaldiak  Pottoka, Enkarterriko astoa  200 €/AzLU  

Euskal Herriko mendiko zaldiak  151 €/AzLU 
Behiak  Betizu, terreña eta montxina  200 €/AzLU 
Ardiak  Karrantzako muturbeltza eta sasi ardia 156 €/AzLU 
Ahuntzak Azpi gorria    156 €/AzLU 
Hegaztiak Euskal oiloa, antzara   200 €/AzLU 
Txerriak Euskal txerria    200 €/AzLU 
 
Arrazaren gutxieneko AzLU: 2 AzLU,  Hegaztiak: AzLU 1 
Ustiategiko gehieneko abere-zama: 2 AzLU/ha 
-Arraza kontserbatzeko plana betetzea 
 
-M10.4.- NEURRIA-BIODIBERTSITATEA HOBETZEKO ERELZAINTZA 

 
Ezti arrunta 10,5 €/ha erleak larrean ibiltzeko (10,5 € x batez besteko erlauntz kopurua x 2)  
Labeleko eztia 12,5 €/ha erleak larrean ibiltzeko (12,5 € x batez besteko erlauntz kopurua x 2)   
 
Gutxienez ere 15 erlauntz eta gehienez ere 80 erlauntz erlategian. 
-Gehieneko transhumantzia: erlauntzen % 80. Bizkaian ondoz ondoko 6 hilabetetan egotea, urtarriletik 
urrira (biak barne).  
-Konprometitutako erlauntzen aldakortasuna: gehienez ere % 10eko murrizketa. 
 



   
 
M10.5.- NEURRIA.- MENDIKO LARREEN APROBETXAMENDUAREN KUDEAKETA (ABELTZAINEN 
ELKARTEAK) 
 
 Larreetako abereentzat      65 €/ha 
 Landaketa prestatzeko lanak (belar-sastrakak garbitzea)  51 €/ha 
-Abere-zama: 0,2 AzLU/ha edo handiagoa. 
Larreak Kudeatzeko hasierako Plana, kontratuaren 5 urteetarako. NPIGSaren azalera aitortuta. 
Konprometitutako azaleraren aldakortasuna: gehienez ere % 10eko murrizketa.  
 
2.-NEKAZARITZA EKOLOGIKORAKO LAGUNTZAK 
Laguntza gisa, urtean prima bat ordainduko da, kontratuaren 5 urtean zehar (M11.1 neurria izan ezik). 
 
-M11.1.-NEURRIA-NEKAZARITZA EKOLOGIKORA BIHURTZEA 
 

Larre eta belardiak   193 €/ha 
Ortuariak aire zabalean  1.284 €/ha  
Ortuari babestuak  2.013 €/ha   
Fruta-arbolak eta mahatsondoak 900 €/ha 
 

-Bihurtzea. kontratuaren 2/3 urte   
-ENEEKen erregistroa eta kontrola. Nekazari aktiboa 
- Gutxieneko azalera: 1.000 m2 (ortuariak), 5.000 m2 (gainerakoak),  
- Konprometitutako azaleraren aldakortasuna: gehienez ere % 10eko murrizketa.  
 
M11.2.-NEURRIANEKAZARITZA EKOLOGIKOA MANTENTZEA 
  

Larre eta belardiak   193 €/ha 
Ortuariak aire zabalean   923 €/ha  
Ortuari babestuak  1561 €/ha 
Fruta-arbolak eta mahatsondoak  900 €/ha 

 
-ENEEKen erregistroa eta kontrola. Nekazari aktiboa 
- Gutxieneko azalera: 1.000 m2 (ortuariak), 5.000 m2 (gainerakoak),  
- Konprometitutako azaleraren aldakortasuna: gehienez ere % 10eko murrizketa.  
 
3.-BETEBEHARRAK ETA KONPROMISOAK  
 
Laguntza hauen eskatzaileek eskaera bakarra bete beharko dute urtero, eta martxoaren 22ko 59/2016 
Foru Dekretuaren baldintzak ere bete behar dituzte. 
 
Onuradunak kontratua indarrean dagoen urteetan hartutako konpromisoak bete behar ditu. 
 
 Hartutako konpromisoak bete ezean, martxoaren 22ko 59/2016 Foru Dekretuan ezarritako 
murrizketak egin eta zehapenak jarri ahal izango dira. 


