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NEKAZARITZAKO INGENIARIEN AZTERKETA. B EREDUA 

ZUZENTZEKO IRIZPIDE OROKORRAK: 2018/02/20KO AZTERKETA 

 

ZUZENTZEKO IRIZPIDE OROKORRAK: 

Positiboki baloratuko dira: 

- Ariketan eskatutako galderei erantzun zehatza ematea. 

- Idazkeraren kalitatea, azalpenaren argitasuna eta ariketaren 

irakurgarritasuna. 

- Garapen koherente eta sistematizatua. 

-  

LEHENENGO KASUA(7,5 PUNTU) 

 

1.- Honako hau eskatzen da:       

 (puntu 1) 

Zein laguntza jaso dezake, gehienez, mahastia aldatzeko, kontuan harturik landaketa 

berria oholesi-sistemaren bitartez egingo dela, mahats-biltze mekanikoa egin ahal 

izateko? 

Baloratuko da araudia zuzen aplikatzea: 
 

 597/2016 Errege Dekretua, abenduaren 5ekoa, 2014-2018 laguntza-
programaren neurriak mahastizaintza eta ardogintzan aplikatzeko dena. 

 
 Ebazpena, 2017ko apirilaren 7koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako 

zuzendariarena, mahastia berregituratu eta birmoldatzeko laguntzei dagozkien 
konpentsazioen -errenta-galeraren ondoriozkoen- zenbatekoak espezifikatu eta 
ezagutzera ematen dituena, 2017ko kanpainarako eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko jatorrizko deitura bakoitzerako. 

 
 227/2014 Dekretua, abenduaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan 

mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak 
emandako neurriak garatu eta aplikatzekoa. 
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2.- Honako hau eskatzen da:        (0.5 

puntu) 

Indarrean dagoen araudiaren arabera, ustiategiko larreetan landatu nahi bada: Zein 

aukera ditu bere ustiategiko mahastien azalera handitzeko? 

Baloratuko da emandako soluzioan sektoreko araudia ezagutzea. 

 

3.- Honako hau eskatzen da:        (2 

puntu) 

Egin landaketaren diseinua eta partzelaren krokisa, eta honako hauek adierazi: 

a) Landare-tartea, erabili beharreko patroia, eta eraketa mota. (04 puntu) 

Hartutako soluzioaren justifikazio teknikoa baloratuko da. 

b) Landatu daitezkeen barietateak, eta zeintzuk diren gomendagarrienak, 
kontuan harturik Riesling barietatea sartu nahi dela.(0,4 puntu) 

 
Baloratuko da justifikazio teknikoa egitea eta Bizkaiko Txakolina jatorri-
deituraren araudi sektorialera egokitzea. 
 
c) Prestaketa-lanak eta hondoko ongarritzea, lurzoruaren azterketaren arabera. 

(0,4 puntu) 

Egin beharreko lanen aukeraketa eta hondoko ongarritzearen kalkulua 

justifikatzea; horretarako, zuzen aplikatu behar da ekoizpen integraturako arau 

tekniko orokorra onartzen duen 2007ko irailaren 24ko Aginduak mahastirako 

xedatutakoa. 

d) Landaketa urtean zehar ekoizpen betean mantentzeko lanak, egoera 

fenologikoen arabera. (0,8 puntu) 

Enuntziatuan adierazitakoa kontuan hartuta emandako soluzio teknikoa 

baloratuko da.  

4.- Honako hau eskatzen da:        (0.5 

puntu) 
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Mahatsa jatorri-deiturarik gabeko mahats-ekoizlea den upeltegi bati eman nahi izanez 

gero, landatu ahal izango lituzke Tempranillo blanco, Albariño eta Verdejo barietateak? 

Arrazoitu erantzuna. Uztailaren 31ko 740/2015 Errege Dekretuaren arabera, EAEn 

landatzeko baimenduta dauden barietateen kopia eransten da. 

Baloratuko da proposatutako soluzioa justifikatzea eta araudira egokitzea.  

 

5.- Honako hau eskatzen da:        (2 

puntu) 

a) Adierazi zein gomendio emango zenituzkeen zuk, nekazaritza-ingeniari gisa, 

ikuspuntu teknikotik, fitosaritarioak aplikatzerakoan ingurumen-inpaktua 

gutxitzeko. (puntu 1) 

Enuntziatuan adierazitakoa kontuan hartuta emandako soluzio teknikoa 

baloratuko da.  

b) Definitu eta arrazoitu zein pita mota erabili behar den, eta zein den pita horien 

lan-presioa, traktorearen aitzinamendu-abiaduraren arabera, 14ko atomizagailua 

duten piten kasuan, baldin eta Ha bakoitzeko ardo kopuru zehatz bat izan nahi 

bada. (puntu 1) 

Baloratuko da hartutako soluzioa zuzena izatea eta haren justifikazioa egitea.  

 

6.- Honako hau eskatzen da:        (0.5 

puntu) 

Zein beharrizan dituzte makinek eta lanabesek mahastiaren mantentze egokia egiteko, 

ekoizpen integratuaren ereduaren barruan? 

Baloratuko da lurzorua mantentzeko lanak, tratamendu fitosanitarioak, garraioa eta 

beste lan batzuk egiteko makinak zuzen aukeratzea.    

 

7.- Honako hau eskatzen da:       

 (puntu 0.5) 
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Zein dira kontuan hartu beharreko heltze-indizeak eta mahats-biltzea egiteko data 

erabakitzeko tarte onargarriak?  

Baloratuko da indizeak eta bakoitzerako tarte onargarriak zerrendatzea.  

 

8.- Honako hau eskatzen da:       

 (puntu 0.5) 

Kalkulatu zein ur-beharrizan dituen izotzaren aurkako aspertsio bidezko instalazio batek, 

ur-putzurik ez sortzeko, 5,8 mm/ordu eroapen hidraulikoko balioa (iragazkortasuna) 

duen lursail batean. Instalazioaren eraginkortasun termikoa: % 80 Era berean, adierazi 

zein den elektroponpa batek eman beharko lukeen aldiuneko emaria litro/segundoko, 

izotzaren aurkako aspertsio bidezko instalazio baten beharrizanetarako. Arrazoitu 

erantzunak. 

Baloratuko da izotzaren aurkako urreztatzearen beharrizanak enuntziatuan adierazitako 

baldintzen arabera adieraztea eta ponparen aldiuneko emariaren kalkulua egitea. 
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BIGARREN KASUA(PUNTU 1) 

 

1.- Honako hau eskatzen da:        (0.5 

puntu) 

Mendi-nekazaritzako aldeetarako laguntzei dagokienez (13.1 neurria), kalkulatu zein den 

ordainketako eskubidea duen azalera, ustiategian bertan kontrola egin ondoren. 

Arrazoitu erantzuna.  

Baloratuko da araudi hau zuzen aplikatzea: 

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 47/2017 Foru Dekretua, apirilaren 4koa, Bizkaiko 

Lurralde Historikoko nekazaritza-sektorerako egitura-laguntza batzuk ezartzen 

dituena eta 2017ko deialdia egiten duena. 

 

2.- Honako hau eskatzen da:        (0.5 

puntu)  

Kalkulatu zein den 13.1 neurriari dagokion konpentsatzeko kalte-ordainaren 

zenbatekoa. Arrazoitu erantzunak.  

Baloratuko da araudi hau zuzen aplikatzea: 

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 47/2017 Foru Dekretua, apirilaren 4koa, Bizkaiko 

Lurralde Historikoko nekazaritza-sektorerako egitura-laguntza batzuk ezartzen 

dituena eta 2017ko deialdia egiten duena. 

 Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru-diputatuaren 2695/2017 

Foru Agindua, apirilaren 28koa, zeinaren bidez luzatzen baita Bizkaiko Lurralde 

Historikoan honako eskabide hauek aurkezteko epea: mendi-nekazaritzako 

konpentsazio-ordainena; nekazaritza, ingurumen eta klimaren arloko eta 

nekazaritza ekologikorako diru-laguntzena, eta eskabide bakarrarena.  
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HIRUGARREN KASUA(1,50 PUNTU) 

Honako hau eskatzen da:         

1.- Zein zenbateko jaso behar du pertsona edo sozietate-izen onuradunak 2016. urtean? 

zehaztu zein diren LGENF Europar Batasuneko funtsaren eta EAEko aurrekontuaren 

kargura finantzatzekoak diren laguntza motak eta zenbateko zehatza. (0,80 puntu) 

2.- Zein urtekotan kobratu beharko luke laguntza kalitate-araubide bakoitzean, 2016-

2020 bitarteko epean? Kontuan harturik epe horretan 2016ko ekainaren 1eko Aginduan 

zehazten diren baldintzak aplikatzen direla. (0,35 puntu) 

3.- Beharrezkoa da lehentasun-irizpideren bat ezartzea Balorazio Batzordeak egin behar 

duen kalkulua egiteko, ondasun-erkidegoetan lehenengoz kalitate-araubideetan parte-

hartzeko onuradun bakoitzari 2016ko ekitaldian eman beharreko laguntzen 

zenbatekoari dagokionez, kontuan harturik zenbateko osoa 151.287,67 euro dela? 

Balorazio Batzordea 2016ko ekainaren 1eko Aginduaren 6.2. artikuluan oinarrituta 

eratu zen. Arrazoitu ezazu erantzuna   (0,35 puntu) 

Hiru ataletan baloratuko da Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 

2016ko ekainaren 1eko Agindua modu koherentean eta justifikatuan aplikatzea; agindu 

horren bidez, nekazaritzako eta jateko produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen 

deialdiko oinarriak onartzen dira 2016ko ekitaldirako. 

 


