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SOZIETATEAK, FISKALITATEA ETA JURIDIKOA 

KUNDUAK – KUDEANTZA – PAC - eta tresnen menperatzea 
 Nere kontabilitatea eta paperreria nihaurek egin zertan naizen ikusteko   
 Etxaldea kudeatu PACeko laguntzak ere kondutan hartuz   
 Ene egoeraren hobetzeko bideak bilatu eta landu 
 Konduak informatikaz sartzeko programa menperatu (Basekund) 
 Reel-eko lehen urtea: nola pasatzen da? 
 Zuen galdeak 
 Informatika, internet eta meilen erabiltzen ikasi 
 Excel-ekin behar dutan aplikazione bat sortu 
 Xuxenka saltzea 
 Ene ekoizpenen gosta-saria karkulatzea 
 Ekoizpen kostuak menperatu 

LANA KUDEATU 

 Reelerat hurbiltzen ari naiz, joan behar duta ?   
 Reelean izanik, nola arindu emaitzen gaineko kargak  
 Fiskal berritasunen jarraipena 
 Sozietatean aldaketak kudeatu 
 Sozietatearen bizia: partzuerren artean pikoan jarri 
 Partzuer baten lanetik jalitzea prestatu 
 Bere sozietateko betebeharrak untsa kudeatu 
 Kooperatiben ibilmolde juridikoa 
 Kooperatibako estatusak eguneratu 
 Zoin estatu juridiko saltoki kolektibo batentzat 

XEDE BERRI BAT OBRATZEKO  
 Laborantxan plantatu: dugun ideiatik proiektu baten formulatzera heltzea  
 Plantatu berrien segipena   
 Dibertsifikazio edo/eta ekoizpen baten aldaketa abiatu 
 Elgarrekin lan egiteko sozietatean plantatu 
 Inbertitzeko mementoan bi gogoeta 
 Ekoizle taldearentzat estatus egokia hautatu 
 Elkarte bat sortu 
 Ekoizle taldearentzat estatus egokia hautatu 

URRUNAGO JOAITEKO ... 
 Harremana hobetu, hitza hartzea aisetu... 
 Etxaldeko sistemaren hobetzea gogozkatu 
 Biodinamia 
 Etxaldearen sistima gogoetatu hobetzeko 
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AURKIBIDEA 

 Lanez itoa? nola buru egin ? 
 Eskukaldi bat emaiten dutenak nola babestu, legez eta moldez ? 
 Administratiboa menperatu 
 Norbaiten enplegatzea 
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ERRETRETARI BURUZ LANAREN UZTEA PRESTATU 
 Micro BA, MSA eta erretreta. Nola martxan da? 
 Prestatu etxe-arrañamenduen egitera 
 Erretretan zoin dira ene laneko dretxoak 
 Laborari ofizioko azken 10 urteak nola kudeatu 
 Etxaldea beste baten esku uztea 
 Bere transmizioa aitzinetik prestatu 
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BARATZEGINTZA / LANDARE MEDIZINAL ETA AROMATIKOAK 
 Baratzegintzan instalatzea pentsatu, kausitu 
 Kuia mota guzien produzioa eta kontserbazioa hobetu 
 Landareekin egin produktoen erabilera 
 Barazkien produzioa hobetu: primaderan « lutte intégrée » barnatu/hobetu 
 Barazkien produziorako egin moldeak sakondu 
 « Lutte intégrée » teknika barnatzen segitu 
 Landare ttikiak etxean produzitu 
 Baratzeko hazi herrikoiak kolektiboki landu 
 Urteko zenbaki ekonomikoen azterketa baratzezaintza ekologikoan 
 Barazki tomate haziak landu 
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 Lur profilak 
 Iraulia ez den lurra eta ereintza zuzena 
 Agronomia formakuntza 
 Lurren berezitasunak eta kudeaketa agronomikoa 
 Certiphyto 

AGRONOMIA 
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MAHASTIGINTZA 
 Mahasti gaztearen abiatzea eta lehen urteak ongi kausitu 
 Landareak erabili mahastiak laguntzeko 
 Tratatzeko tresna sasoina aintzin pikoan eman 
 Mildiou eritasunaren kudeaketan, ezagutzak barnatzen segitu 
 Belarra pozoinik gabe kudeatu 
 Mahastiaren osagarria zaindu / hobetu 
 Xertatze egin moldeak 
 Poussard deitu moldea: barnatzea 
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FRUITUGINTZA BIOLOGIKOA 
 Fruitu ezberdinez osatu sagardoia landutu 
 Jateko sagartzearen gidaritza hobetu 
 Sagardi hesituaren gidaritza eta kudeaketa 
 Fruitu ttikiak mamutzetarik babestu 
 Hurritza eta intxaurra landatu / kudeatu 
 Mertxika, aran, abrikota eta udarearen txertatzea ezagutu 
 Fruitu ttikien sagardi bat landatu eta kudeatu 
 Fruitu ttikiz osatu sagardiaren artatze lanak barnatu 
 Fruitu ttikien altxatzea eta transformatzea 
 Itsasuko gerezi ekoizpena optimizatu 
 Sagardi baten segipen orokorra, landatzetik ekoizteraino 
 Xertatze ikastaldiak 
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 Arto herrikoia hautatu eta biderkatu 
 Polilaborantza—hazkuntza sistema bat aniztu 
 Kalamuaren ekoizpena rotazio batean sartu 
 Landare proteinadun eta oliodungintza 
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ZEREALAK 

 Zuhaitzak kudeatu xerri bazkagietan 
 Agro-oihangintza fruitudunekin 
 Hesien kudeaketa iraunkorra eta egurraren baloratzea 
 Hesiak landatu 
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AGRO-OIHANGINTZA 
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KABALEN OSASUNA 
 Hegazti hazkuntza bestela artatu 
 Gaitz arruntenak landare eta olio ezentzialekin arta 
 Kabalen autopsia egiteko oinarriak 
 Abereak sendatu phyto-aromaterapiari esker 
 Kabalentzat akupunkturaren oinarriak 
 Parasitismoa kudeatu belarra erabiltzen duten sistemetan 
 Homeopatiaren erabileraren oinarriak 
 Abereen izakera ulertu 
 Hazkuntzetako kabalen hiltzea segitu 
 Fitoterapia pentzeetan da 
 Abereak sendabelarrekin sendatu 
 Norberak bere erremedioak egin 
 Osagarri kudeaketa plan bat eraiki 
 Hazkuntza saileko kinesiologiaren oinarriak 
 Animaleak sendatu Bach loreen bidez 
 Hazkuntza saileko osteopatiaren oinarriak 
 Hazkuntzako osagarri osteopatian hobetu 
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ELIKADURA 
 Behi hazkuntza autonomo eta biologiko sailean razio bat eraiki 
 Ahuntz hazkuntza autonomo eta biologiko sailean razio bat eraiki 
 Ardi hazkuntza autonomo eta biologiko sailean razio bat eraiki 
 « Méteil » a landu autonomoago izaiteko 
 Artalde baten diagnostikoa egin Obsalim metodoaren bidez 
 Ardi esnadunen bazkatzea optimizatu 
 Behi esnadunen bazkatzea optimizatu 
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EKOIZPEN TEKNIKAK 

 Ahuntz hazkuntza autonomo eta ekologiko bat kudeatu 
 Xerri hazkuntza autonomo eta ekologiko bat kudeatu 
 Alharen kudeaketa behi esnedun hazkuntzan 
 Alharen kudeaketa ardi esnedun hazkuntzan 
 Alharen kudeaketa ahuntz esnedun hazkuntzan 
 « Varroa » ren aurka azido oxalikoa baliatu erlezaintzan 
 Geobiologian hasteko formakuntza 
 Geobiologian hobetzeko formakuntza 
 Soroak kudeatu, plantatu eta iraunkorrarazi 
 Inzeminazio artifizialaren egiteko formakuntza 
 Bere ardi tropa nola eraman, laborariaren segurtasuna hobetuz 
 Erlezaintzako ezagutzak hobetu 
 Metala landu: lotzeko hirukia 
 Ttattola finko edo mugikorrak autoeraiki 
 Bere laborantxako bastimenduen arkitektura gogoeztatu 
 Alhatze sistema bat eraiki 
 Artzain xakurra heztea 
 Laborantxako materialaren mantentze autonomian irabaztea 
 Alha aldizkatze dinamikoa, ardi esnadunekin 
 Mendi alhabideen baloratzea optimizatu 
 Pentzeen kudeaketa 
 Hazkuntzarako bastimenduaren eraikitzea gogoetatu 
 Kalitatezko bazka ekoiztu, belartegiko idortze sisteman 
 Haragitako behi hazkuntza kudeatu 
 Ardi esnedunekin hasi berriak diren hazleen talde teknikoa 
 Haragitako ardien gizentzea optimizatu 
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SALMENTA ETA KOMUNIKAZIOA 

BESTELAKATZE 

ESNE/GASNA 
 Gasnen ontzea menperatu  
 Etxeko altxagarrien erabiltzea gasnatzeko 
 Ikasi esneki freskoen egiten 
 Pasta prentsatuen teknologia eta lan denbora hobetu  
 Laktikoen teknologia ikasi 
 Zenbera egiten ikasi 
 Gasna eta esneki saileko higiena formakuntza  
KOSMETIKA  
 Salboinak eta beste kosmetika egin etxaldeko lehengaiak erabiliz  

HARAGI 
 Airerik gabeko teknika menperatzea : haragi, gasna, biper… 
 Haragi mailako higiena formakuntza 
 Autoklaba:  presiozko tresnen erabiltze agiria 
 Bildotxak/ardiak/pittikak moztu 
 Haragi xukatuak: zozizona, txorizo etab 
 Xerrikia sukaldatu        
FRUITU ETA BARATZEKI 
 Etxeko baratzekiak bestelakatu 
 Sagarno egiten ikasi etxeko sagarren balorizatzeko 
 Gaztenen balorizatzea 

 Salmenta proiektua landu     
 Zuzenki saltzen ikasi 

 Merkatu ikerketa bat egin  

 Sanotasun eta salmenta araudia ezagutu 

 Bere salmentak hobetu 

 Fakturazioa informatizatu eta bezeroen fidelizazioa hasi  
 Etxaldeko saltokia antolatu 
 Profesionaleri saldu 
 Etxaldeko bisualak landu 
 Internet sarea nola erabil dezaket   
 Etxaldearen webgunea sortu dohainik 
 Facebook erabili etxaldearentzat 
 Etxaldeko e-gutuna sortu 
 Ahatseki biologikoa zirkuito ezberdinetan saldu 
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KONDUAK—KUDEANTZA—PAC eta tresnen menperatzea 

   Nere kontabilitatea eta paperreria  
nihaurek egin, zertan naizen ikusteko 

 
Konduak egiten jakin eta etxaldearen finantzen 
egoera ulertu erabakiak hartzeko gai izaiteko;  

Laborari taldeetan ene ikuspegia ideki 

   Etxaldea kudeatu PACeko laguntzak 
ere kondutan hartuz 

Deklarazionea segurtatu eta kontrolak prestatu, 
kontestua eta honen gora-beherak ulertu ene 

estrategian kondutan hartzeko 
 

AFOGeko animatzailea 
Konduen esperta 
 

Kide ez direnek hitzordu bat 
hartu behar dute 
 

   Ene egoeraren hobetzeko bideak  
bilatu eta landu 

Urtaldeko emaitzak behatu (marjak, gosta  
prezioa, finantza egoera, …) 

Aldaketa posibleak  
estudiatu (xifratu, bisitak egin, ikusi eta ikasi, …) 

   Informatika, internet  
eta meilen erabiltzen ikasi 

Ordenagailua eta eskeintzen dituen oinarrizko 
tresnak hein batean erabiltzen ikasi : mail-ak, 
deklarazioneak (TVA, MSA...), kalkulu taulak... 

 

   Konduak informatikaz sartzeko  
programa menperatu (Basekund) 

 

Azken fiskal araudia errespetatzen duen  
programa informatikoa (fakturen sartzea eta 

 konduen bukatzea errexten duena) eskutan hartzea 

    Excel-ekin behar dutan  
 aplikazione bat sortu 

Beharrezkoak dituztan informazioak bildu eta 
kalkulak egiteko taulak egiten ikasi (kabalen 

segitzea) 
 

AFOGeko  
animatzailea 

Egun bat gehienez 
Ekain-urri artean  

   Reeleko lehen urtea : nola  
pasatzen da ? 

 

Reelerat pasatzean hautu batzu untsa ulertu eta 
gogoetatzekoak dira ondoko urteetan ere  

eragina ukaiten ahal baitute 

   Zuen galdeak  

 
Formakuntza hunek leku bat  

uzten du zuen kezka, galdera, behar edo beste  
aipatu eta tratatzeko 

PREMIAZKO IBILBIDEA – oinarrizko taldeetan  
eramaiten den formakuntza jarraikia (urritik ekainera) 

AFOGeko 
animatzailea 

Izena eman dutenekin 
ikustekoa (ekain-urri artean) 

   Xuxenka saltzea 
 

Kutxa baten atxikitzearen legedia ezagutu  
(+ 2018ko/01/01eko lege berria) 

Kutxa-kahierrarekin ene salmentak antolatu 

Ene ekoizpenen gosta-saria  
karkulatzea (xuxenka saldu ala ez) 

 

Gosta-sarien karkulatzea—Zertan joka dezaket 
egoera hobetzeko: barne sistela kanbiatu,  

sak-prezioak berrikusi,... 

AFOGeko  
animatzailea 

Egun bat eta biren artean  
Primadera eta uda artean 

 

0,5 egun 
6 izenetik goiti  

AFOGeko 
animatzailea 
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SOZIETATEAK, FISKALITATEA ETA JURIDIKOA 

Reelerat hurbiltzen ari naiz,  
joan behar duta ? 

Reelean nola litekeen ikusi, micro BA-an egoitea 
posible den eta zeren gostuz...  

Ulertu hautuen egiteko 

     Sozietatearen bizia : partzuerren 
 artean pikoan jarri 

Partzuerren artean pundua erregularki egin behar da, 
irabazien banaketa eta beste funtsezko hainbat  

erabaki formalizatzeko. Ikus dezagun nola trata pondu 
horiek zuen artean... 

Patzuerren arteko  
biltzar nagusian 

Reelean izanik, nola arindu  
emaitzen gaineko kargak 

 

Ene proiektua eta legea errespetatuz, zerbait  
egin dezaket, nun eragin, zerga edo  

sozial urtesariak ttipitzeko 

AFOGeko  
animatzailea 

Egun 1 eta 2ren artean 
(ekain-urri artean) 

   Partzuer baten lanetik  
jalitzea prestatu 

- Jalitzen denaren dretxoak karkulatu  
- Etxaldean ze hautu egin orduan? 

Hautu desberdinen ondorioak izartu: proiektua 
moldatu, lankide berri bat hartu... 

Egun 1 eta 2ren artean 
(ekain-urri artean) 

AFOGeko 
animatzailea 

        Fiskal berritasunen jarraipena 

 
 

- Urteroko 2 finantza legeen berri hartzea 
- Ondorioak neurtu ene kasurako 

Egun erdi bat otsailan AFOGeko 
animatzailea / Fiskal 
esperta 

Kooperatiben ibilmolde juridikoa 
 

- Kooperatiba kidea informatzeko  
betebeharrak 

- Kapitalaren segitze eta eguneratzea 
- Engaiamendu iraupena 
 - Segitze administratiboa 

Nadia BENESTEAU 
Legelaria 

2018/01/08an 
Ainiza-Monjolosen 

Bere sozietateko betebeharrak 
untsa kudeatu 

 

- Urteko biltzar nagusia 
- « Compte courant Associé » kide kondua 

- Parte sozialen balioa 

2018/01/06an 
Ainiza-Monjolosen 

        Sozietatean aldaketak kudeatu 

 
 

Etxaldearen proiektua berriz landu aldaketak 
Gertatzean:  partzuer baten sartze, ateratze, erretreta 

hartze, gazte instalatze sozietatean 

Egun batetik hirurat  
Beharrorduen arabera 

AFOGeko  
animatzailea 

Egun batetik hirurat  
Beharrorduen arabera 

AFOGeko   
animatzailea 

Nadia BENESTEAU 
Legelaria 

                 Ekoizpen kostuak 
        menperatu 
 

- Formakuntza zikloa urtean zehar : artaldearen 
kudeaketa, bazkatzea, ardiaren osagarria, bere 

hein fisiologikoaren arabera 

2018ko primadera   
2 egun   
Ainiza Monjolose 

Philippe DEMAISON 
GAB 79 

AFOGeko 
animatzailea / Fiskal 
esperta 
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LANA KUDEATU 

   Norbaiten enplegatzea 
 

  1. urratsa: Langileak dituen etxalde baten   
kudeatzea 

-lege beharrak, enplegatzaile talde batekin  
norbait hartu, langilearen perfila, etxaldearen  

egituratzea  
- langile/nagusi harreman sendoak lagundu; 

- langile batekilako etxaldearen bizikortasuna 
 2. urratsa : Irrisku profesionalen ebaluaketa 

egin, etxalde batean 
- etxaldeko irriskuak ikertu 

- etxaldeko irrisku ageria (Document unique) 
egin, jakinez beharrezkoa dela enplegatzen  
badira :  aprendizak, aldebateko langileak,  

soinekoak, TESA moldean 

Egun 1 eta 2ren artean 
(ekain-urri artean) 

AFOGeko 
animatzailea 

Eskukaldi bat emaiten dutenak nola 
babestu , legez eta moldez ? 

Legeak zer dio xuxen eta nik zoin aterabide dut ? 
Zeri kasu eman behar diot ? Zer irrisku hartzen 

dut ? Zer hartzen du MSAk bere gain, zer 
asurantza pribatuak ? 

Egun 1 gorenaz 
(ekain-urri artean) 

MSAko eta  
asurantzetako 
teknizianoak  

 Lanez itoa ? Nola buru egin ? 
 

 Arazoa nun da ? Zoin ondorio ditu ? Aldaketa edo 
hobetze bideak, esperientzien lekukotasunak,  

teknika eta ergonomia bide eta jokoak, etxalde  
bisitak,... 

Egun batetik hirurat  
(ekain-urri artean) 

AFOGeko 
animatzailea 

Administratiboa  menperatu 
 

Urtean zehar egitekoak diren urrats  
administratiboak argitu. 

Ongi antolatzeko tresnak sortu edo/eta erabili 

Egun 1 edo 1,5 egun 
(ekain-urri artean) 

AFOGeko   
animatzailea 

Kooperatibako estatusak 
eguneratu 

 

- Estatus berrien aurkezpena (2017)  
- Ekarri behar diren aldaketak identifikatu 

Eguna eta lekua 
finkatzekoak 

Nadia BENESTEAU 
Legelaria 

Zoin estatus juridiko saltoki  
kolektibo batentzat ? 

 
- Antolamendu molde desberdinak 

-  Ondorio sozialak, fiskalak eta ekonomikoak 

Eguna eta lekua 
finkatzekoak 

Nadia BENESTEAU 
Legelaria 
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 XEDE BERRI BAT OBRATZEKO... 

 
Laborantzan plantatu : dugun  

ideiatik proiektu baten formulatzera 
heltzea 

    Lehen maila 

Plantatzeko ideia bat buruan baduzu,  
formakuntza 

hunekin xekatzen dugu bakotxak egin ahala  
hurbiletik ikus dezan zertan den bera, zer duen  
eskas edo alde hortarat heltzeko, eta nolako  

desmartxak burutzen ahal dituen  

    Bigarren maila 

Proiektua xifratu. Zerk eginen du pasatzen dela, 
hutseginen dela ? Nere erabakiak zeren arabera 

hartuko ditut ? 

2 eta 3 egun artean 
Behar orduen arabera 

AFOGeko  
animatzailea 

Elgarrekin lan egiteko sozietatean 
plantatu (GAEC, SCEA, EARL…) 

Obratu nahi dugun proiektua elgarrekin finkatu...   
harremana : nola biziarazi ;  gure fundamentuak :  

zoin da erabakiak hartzeko gure iparrorratza ;     
proiektua : egingarri ? Zein bizi baldintzetan ? Zein 

kusku adiminstratibo, juridiko, fiskal, …  

AFOGeko 
animatzailea 

z 2 eta 3 egun artean 
Ekain eta urri artean 

AFOGeko 
animatzailea 

   Biologikoa pasatzen naiz:  
 ene bio proiektua ontu  

- Urratsak neurtu, egiteko den bidea, et nola heldu 
ikusi   

- Ondorioak landu  : lana, ekoizpena, saltzea, 
 inbertsioa, emaitza ...  

- Egin moldeak : bisitak, trukaketak... 

Plantatu berrien segipena 
 

5 urte baino guttiago plantatu direnekin pundu 
baten egitea proposatzen dugu: ene proiektua 
higitu dea? Zer dira ene arrangurak, ene oraiko 
problematika? Ene helburuak berak direa? Zein 
dira miatzen ahal  diren aukerak? Zertan niz ere 

administratibo eginbeharretan:   
PAC, JA dozierra…? 

AFOGeko  
animatzailea 

0,5 edo egun bat 
Izen emaiten arabera 

Dibertsifikazio edo/eta ekoizpen  
baten aldaketa abiatu 

 

Proiektuaren egingarritasuna neurtu 
(transformatze teknika, salmenta, finantzak...). 

Desmartxa eta etapak planifikatu 

AFOGeko  
animatzailea 

Ekoizle taldearentzat estatus  
egokia hautatu 

 

- Sozietate egitura ezberdinak 
- Ondorio fizkal, sozial eta ekonomikoak 

- Gobernantzia moduak 

Nadia BENESTEAU 
Legelaria 

Eguna eta lekua 
finkatzekoak 

Elkarte bat sortu 
 

- Estatusen pundu inportanteak 
 - Barne araudia  

- Desmartxa administratiboak 
- Abantailak eta mugak 

Nadia BENESTEAU 
Legelaria 

Eguna eta lekua 
finkatzekoak 

2 eta 3 egun artean 
Behar orduen arabera 

2 eta 3 egun artean 
Behar orduen arabera 

Inbertitzeko mementoan 
 bi gogoeta 

 

Inbertsio proiektua bere osotasunean landu :  
sistema nola aldatuko du, helburu orokorrak zoin 

dira, kontestua aztertu...  
Ondorioak neurtu 

AFOGeko 
animatzailea 

2 eta 3 egun artean 
Ekain eta urri artean 
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 URRUNAGO JOAITEKO 

Harremana hobetu, hitza  
hartzea aisetu… 

Oinarrizko ezagutze batzu eta indibidual egoera  
batzuetaz abiatuz, harreman dimensioa landu: 
egin, entseatu, eta baliatu norberaren ahalen 

garatzeko 

AFOGeko  
animatzailea 

2 egun  
Izen emaiten arabera 

  Thomas ERGUY 
Leire RODRIGUES 

2018ko 
larrazkenean 

Hélène PROIX 

Biodinamia 
 
 

- Mahastigintza biodinamiko etxalde baten bisita 
- Dinamizazio bat egin 

- Eskuzko dinamizazio tailerra 

- Hazkuntza etxalde baten bisita  

 Etxaldearen sistima  
 gogoetatu hobetzeko 

 
- Lehen proposamena (ekoizpenka) : Behi 
esnadun edo haragiko, ardi esnadun edo  
haragiko, baratzegintza, ahate gizenak,  

erlezaintza 
 Eginmolde desberdinen ezagutzea - esperientzi 

trukatzea - etxalde bisitak - ...  
 

- Bigarren proposamena Lana eta  
inbestizameduaren artean ekilibrioak  

nola atxiki ?  
 

- Hirugarren proposamena : Gauzen kanbiatzerat 
eremaiten nauen problema edo emaia segituz  
Aterabideak bilatu, ondoriak xifratu, ekintzara 

 pasatu 

Egun erdi batetik bi 
egunetara 
Taldearen arabera 

AFOGeko  
animatzailea  
Lekukotasunak 

2018ko larrazkenean 
Etxalde batean 

 Laborantza, agroekologia: bere  
 proiektua definitu 

 
- Kontzeptuak eta hitz gakoak menperatu 

- Zertan gira gaur egun 
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      Prestatu etxe-arrañamenduen 
egitera 

 

- Legea eta usaiak ezagutu  
- Ene galderen araberako hautu posibleak ikusi 

- Nola jokatu eta zer egin ene kasuan 

AFOGeko  animatzailea   
Notarioa 

1,5 edo 2 egun  
udaberri edo 
larrazkenean 

 Erretretan zoin dira ene  
 laneko dretxoak 

 
 

Jakin erretretan ze lanen egiteko dretxoa den eta 
ze baldintzetan - abantailak, arriskuak eta hautu 

posibleak 

MSAko esperta 
AFOG animatzailea 

Egun erdi bat 

Laborari ofizioko azken 10 urteak  
nola kudeatu ? 

 

- Erretreta hartzea prestatu eta ikusi nola kudeatu 
bere etxaldea azken 10 urteetan, arrahartze  

posibilitate diferenteri bidea idekirik atxikitzeko... 

AFOGeko  
animatzailea eta 
beste 

2 eta 3 egun artean  
Ekain eta urri artean 

 Etxaldea beste baten 
      esku uztea  

  

Norberaren erretreta proiektua argitu (beharrak, 
nahiak...) Nola egin etxaldea beste 

 baten esku uzteko (juridikoki, hartzaleak xekatu...) 

AFOGeko  
animatzailea 

2 eta 3 egun artean 
Ekain eta urri artean 

Bere transmizioa aitzinetik  
prestatu 

- Erretreta prestatu 
- Etxaldea estimatu 

- Zer egin lurretaz erretreta hartu eta gero? 
- Transmizio proiektua muntatu 

Nadia BENESTEAU 
Camille VIGNEROT 

2018an,  4 egun 
Ainiza Monjolosen 

ERRETRETARI BURUZ LANAREN UZTEA PRESTATU 

Micro BA, MSA eta erretreta. 
Nola martxan da? 

 

Kalkuluak nola eginak diren ulertu, zer dretxo  
dutan eta ene egoera hobetzeko zer egiten ahal  

dutan ikusi 

AFOGeko  animatzailea   
MSAko teknikaria 

Egun 1 gehienez
(ekain-urri artean) 

   Iraulia ez den lurra 
     eta ereintza zuzena 

 
 

- Iraulia ez den lurra eta ereintza zuzenaren  
oinarriak, etxaldean plantan ezartzeko  

- Juntatzen ahal diren alorrak eta  
landare estalgiak 

Manue BONUS Eguna eta lekua 
finkatzekoa / egun 1 

   Lur profilak 
 

- Lur analisiak ulertu  
- Bere lur profilak egin 

- Kalitatezko lurrak ukaiteko kudeatze on 
 baten gakoak ezagutu 

Manue BONUS 
2018ko martxoan  
egun 1 / Lekua 
finkatzekoa   

 AGRONOMIA 
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      Agronomia formakuntza 
 AREA egiaztapenaren baitako 

  derrigorrezko formakuntza 
 
 

- Isurkiak kudeatu  
- Ongarritze aurreplanoa  

 

Olivia BIDART 
Clémentine ROLLAND 

2018/01/18an eta 
2018ko udan 

 Euskal Herriko lurren berezitasunak 
 eta kudeaketa agronomikoa 

 
- Kartografia eta lur profilak baliatu 

- Ongailu organikoak eta fertilizazioa landu 
- Lan mekanikoak 

Hélène PROIX 2018ko  
larrazkenea 

 Certiphyto 
                    Derrigorrezkoa ohiko laborantzan eta laborantza  

           biologikoan ari diren laborarientzat  
 

- Produktu fitosanitarioen arautzea  
- Arriskuak osagarri eta ingurumenarentzat 

-  Alternatibak 

2 egun,  
6 izen emaitetik goiti  
Ainiza Monjolose 

Manue BONUS 
 

 Baratzegintzan instalatzea  
 pentsatu, kausitu 

 
 -  Proiektuaren helburuak, hautu estrategikoak : 

sareak, urtatzea, negutegiak, tresneria,  
produzioaren kudeaketa, lan antolaketa 

Maite GOIENETXE 2018ko  
udaberrian  

 BARATZEGINTZA  / LANDARE MEDIZINAL ETA AROMATIKOAK 

       Barazkien produzioa hobetu : 
            primaderan « lutte intégrée » 

          barnatu/hobetu 
 

- Negutegietako eta kanpoko primaderako  
barazkien gidaritza hobetu. « Lutte intégrée » 

teknikaren erabilpenak barnatu 

Thierry MASSAIS 
2018/02/01an 
Izuran 

      Kuia mota guzien produzioa eta 
 kontserbazioa hobetu 

 
 

- Mota egokienak hautatu, ontzea, belarraren 
 kudeaketa, stokatzea, biderketa 

Catherine   
MAZOLLIER 

2018/01/9an 
Izuran  

Landarekin egin produktoen 
erabilera 

 
-Landareak ezagutu, etxaldeko prestakuntzak 

egin, erabilpenak barnatu, laborarien 
 arteko trukaketak 

Jean François   
LYPHOUT 

2018/01/16an 
Izuran 
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« Lutte intégrée » teknika  
barnatzen segitu 

 
- Teknikaren oinarriak, egin molde prebenti-

boak, mamutza nagusiak ezagutu eta kudeatu, 
baratzezainen esperientziak trukatu 

Juliette PARISETTE 
BioBest 

2018ko udaberria 

Barazkien produziorako egin  
moldeak sakondu 

 
- Negutegi eta kanpoko barazkien produzioa  

hobetu, jakitateak sakondu (gai bereziak  
galderen arabera) 

Patrice POUGET 2018 ko  
primadera/udazkean 

Baratzeko hazi herrikoiak  
kolektiboki landu 

 

- Informazio trukatzeak  
- Etxalde bakotxarren beharrak eta berezitasunak 

- Biderkatzeko eta bereizitzeko existitzen diren 
tresnak 

Laborari bat  2018ko udazkena 

     Landare ttikiak etxean produzitu 
 
 

-Tresneria, haziak, egin molde teknikoak,  
lan antolaketa 

Tokiko  
baratzezainak 

2018ko udazkena 

Barazki tomate haziak landu 
 
 

- Informazio trukatzeak  
- Etxalde bakotxarren beharrak eta berezitasunak 

- Biderkatzeko eta bereizitzeko existitzen diren 
tresnak 

Hélène  Proix  
BioGerme 

2018ko otsailan 

     Urteko zenbaki ekonomikoen  
 azterketa baratzezaintza  

      ekologikoan 
 

Urteko negozio zenbatekoa, urteko karguak, 
aztertu eta lotura egin egin molde teknikoekin 

BLE eta AFOG-eko  
animatzaileak 

2018ko neguan 

 Landareak erabili mahastiak  
 laguntzeko 

 

- Landareak ezagutu  
- Etxaldeko tisanak prestatu ; mahastiko 

 eritasun eta mamutzen kudeaketan heien  
erabilera barnatu 

Mahastizainak 2018ko neguan 

 MAHASTIGINTZA  

 Mahasti gaztearen abiatzea  
 eta lehen urteak ongi kausitu 

 
- Zangoa gidatu, estekatu, moxtu, garbitu, ondu,  

belarra kudeatu, hartatu 

2018ko neguan Daniel PASQUET 
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Tratatzeko tresna sasoina  
aintzin pikoan eman 

 
      - Tratatzeko tresna pikoan emaiten ikasi : 

abiadura, indarra, eraginkortasuna zaintzen ikasi 

Daniel PASQUET  
2018ko udaberria 

   Mildiou eritasunaren kudeaketan,  
ezagutzak barnatzen segitu 

 

- Kobrearen erabilera ezagutu/hobetu, 
 tratamenduaren eraginkortasuna neurtu, beste 

produkto lagungarriak ezagutu, esku lanak 
prebentziorako erabili 

Daniel PASQUET  2018ko udaberrian 

 Belarra pozoinik gabe kudeatu 
 
 

  -  Tokiko sort markan erabiliak diren tresnen 
erakustaldia 

Mahastizainak, 
enpresak 

2018ko udaberrian 

  Mahastiaren osagarria  
   zaindu/ hobetu 
 
 

- Egin molde agronomikoak barnatu : gisustatzea, 
abono berdea, onkailustatzea, lur lanak…. 

Dominique 
MASSENOT 

2018an 

 Xertatze egin moldeak 
 

  -  Txertatze teknikoak ezagutu, entseatu, barna-
tu, esperientzaik trukatu 

Ilde PEREZ 
Txertatze sasoinean 

  Poussard deitu mozte moldea :  
    barnatzea 
 

- Egin moldearen oinarrien gogoratzea. Mahasti 
gaztetan eta produzioan direnetan, erabilera eta 

praktika barnatzen segitzea 

SICAVAC Mozte sasoinean 
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Fruitu ezberdinez osatu 
 sagardoia landatu 

 

 - Proiektuaren helburuak : moten hautaketa,  
landatze kopurua finkatu, landatzea kausitu,  
artatze agronomiko eta sanitarioak barnatu 

2018ko negua/
primadera 

FRUITUGINTZA BIOLOGIKOA 

 Jateko sagartzearen gidaritza  
hobetu 

 

- Landatzea kausitu, agronomia eta sanitario  
mailan ezagutzak barnatu, aldizkatzea  

saia saihestu 

 Sagardi hesituaren  
 gidaritza eta kudeaketa 

 

- Sagardi hesituaren abantailak : nola landatu,  
nola eraman, nola kudeatu. 

 - Lur lana eta belarra nola mekanikoki kudeatu 

Fruitu ttikiak mamutzetarik  
babestu 

 
 

- Mamutzak hobekiago ezagutu, prebentzio  
lana segurtatu, tratamendu egokiak egin 

2018ko negua/
primadera 

Juliette  
DEMARET 

Fruitu ttikien sagardi bat  
landatu eta kudeatu 

 
 

- Proiektuaren helburuak zehaztu, moten  
hautaketa egin, kopuruak kalkulatu, hartatea  

lanak ezagutu eta barnatu 

Juliette  
DEMARET 

2018ko negua/
primadera 

Juliette  
DEMARET 

2018ko negua/
primadera 

Juliette  
DEMARET 

2018ko negua/
primadera 

Juliette  
DEMARET 

Hurritza eta intxaurra  
landatu/kudeatu 

 
 

- Landatzea kausitu, agronomia eta sanitario 
mailan ezagutzak barnatu 

2018ko negua/
primadera 

BLE 

Mertxika, aran, abrikota eta  
udarearen  txertatzea ezagutu 

 
 

- Txertatzearen oinarriak, tresnak, sasoinak, 
 hartatze lanak 

2018ko negua/
primadera 

Ilde 
PEREZ 

Fruitu ttikiz osatu sagardiaren 
 artatze lanak barnatu 

 
 

- Urtatzea, ontzea, belarraren kudeaketa,  
mamutzen kudeaketa 

2018ko negua/
primadera 

Juliette  
DEMARET 
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Itsasuko gerezi ekoizpena  
optimizatu  

 
 

- Artatze lanak egoera hautemangarrieri egokitu 

2018/02/08an  
Itsasu 

Fruitu ttikien altxatzea  
eta transformazioa 

 
 

 

- Baldintzak ezagutu : T°, ezetasuna, tresneria, 
bastimenduak 

2018ko negua/
primadera 

BLE 
Juliette  
DEMARET 

 Sagardi baten segipen orokorra  
 landatzetik ekoizteraino  

 
Sagarrondoen moztea, aldizkatzeari buruzko aholkuak, xertoen bilketa  

 
 
  
 
 
 

 

 
 
 

 

Xertatze ikastaldiak 
Martxo bukaera / apirila hasieran 
Xiberoan, Amikuzen eta Lekornen (egunak eta lekuak zehaztuak prentsaren bidez) 

Urtarrilaren 13an, egun guzian : Arbonan, Arrangoitzen eta Gipuzkoako 
AIAko sagardietan 
Urtarrilaren 20an, Xiberoan 
Urtarrilaren 27an Lekorne Garroan eta Makean 
Otsailaren 3an Saran 

Gabriel Durruty 
Pettan Ithuralde 
Ilde Perez 
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 ZEREALAK 

 Landare proteinadun  
eta oliodungintza 

 
- Alorrak kudeatu : kolza, ekililia, soja, baba,  

zereal nahasketa 
-  Hazkuntzan baliatu (turtoa, toaztatzea…) 

Manue BONUS Egun 1 2018ko 
Neguan/ primaderan 

Polilaborantza – hazkuntza 
sistema bat aniztu 

 

Egite teknikoak laborantza bilogikoan hemengo 
baldintzei moldatuak : artoa, soja, koltza, ekilore, 

« méteils », onkailu berdeak, zerealak) – belar  
zikinak nola kudeatu – biltzegiratze materiala 

Hélène 
Laborari bat 

2018ko udaberrian 

Kalamuaren ekoizpena 
rotazio batean sartu 

 

-Kalamuaren landatze teknikak 
-Chanvres de l’atlantique-eko kideen ezagutza 

-Biltze, idortze ta atxikitzeko materialaren  
aurkezpena 

 Arto herrikoia hautatu  
 eta biderkatu 

 

- Egungo hegoera eta legea   
- Hautatzeko eginmolde esberdinak,   

irizpideak, bakarka eta taldeka, alorretan eta 
bahean 

Hélène 
Laborari bat 

2018ko otsailan 

  Vincent LARTIZIEN 2018ko otsailan 

AGRO-OIHANGINTZA 

                 Zuhaitzak kudeatu  
   xerri bazkagietan 
 

- Zuhaitzen presentzia iraunkorra segurtatu 
- Bazkagietako ekoizpenak optimizatu ( belar,  

fruitu, egur) kabalen ongi izaitea hobetuz  

2018ko larrazkenean 
Egun 1        
Lekua finkatzekoa 

Joana HOQUI 

 Agro-oihangintza 
 fruitudunekin 

 
- Euskal Herriko agro-oihangintza sistema 

 derberdinak ezagutu  
- Aspektu tekniko eta ekonomikoak, lan denbora 

2018ko maiatza   
Egun 1         
Lekua finkatzekoa 

Joana HOQUI 

 Hesien kudeaketa iraunkorra  
 eta egurraren baloratzea  

 
- Mozte teknikak, urte ainitzeko programa  

- Baloratze molde berriak ihaurkin 
-  Etxaldeko kostuak eta irabaziak estimatu 

2018ko buruila  
2 egun        
Lekua finkatzekoa 

Joana HOQUI 

           Hesiak landatu 
 

 
- Landatze proiektu egokia prestatzeko gakoak 

Egun 1 / 2018ko urrian   
Lekua finkatzekoa 

Mission Haies  
Auvergne 
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 KABALEN OSASUNA 

 Hegazti hazkuntza bestela 
artatu 

 
Hazkuntza teknika, elikadura eta osagarri 

 mailan ezagutzak sakondu hegazti hazkuntzan 
 

Aurélie LIEVRE 
Marexala 

2018ko hasiera 

             Gaitz arruntenak landare eta 
 olio ezentzialekin arta 

 

- Existitzen diren medio alternatiboetaz teoria 
- Orroitzapen batzu; besteak beste fitoterapia 

eta aromaterapia  
- Erabiltzaileen lekukotasunak 

 Kabalen autopsia egiteko  
oinarriak 

- Autopsiaren teknikak ezagutu 
 - Organoak ezagutzenb jakin 

- Min eta abomaliak ezagutzen ikasi 
 - Bistatik kabalen parasitismo egoera analisatu 

Abereak sendatu phyto- 
aromaterapiari esker  

 
Belarjale haundien gaitz arruntenak sendabelar 

eta olio esentzialei esker 

Nayla CHERINO  
PARRA—Marexala 

2 egun martxoan 
Lekua finkatzekoa 

Kabalentzat akupunkturaren  
oinarriak 

 

- Medikuntza alternatiboekiko ezagutzak 
- Akupunkturaren zergatia eta oinorriak 

- Diagnostikoen egiteko gaitasuna garatu 
 

 Parasitismoa kudeatu belarra 
 erabiltzen duten sistemetan 

 

- Parasito desberdinen ezagutza 
- Copro analisia baten egitea eta irakurketa 

- Kanpo bazken kudeaketa eta 
parasitismoaren arteko lotura  

Catherine ROFFET 
Marexala  

2018/04/05 eta 06an 
Lekua finkatzekoa  

Homeopatiaren erabileraren 
oinarriak  

 
Belarjaleen usaiako gaitz amankomunenak 

homeopatiarekin artatu 
 

Abereen izakera ulertu 
 
 

- Belarjaleen izakera ulertu (behi, ardi, ahuntz) 
 - Abereen izakeraren keinuak detektatu eta 

 aurreikusi  

Felix MULLER 
BLE 

2018ko otsailan 
Lekua finkatzekoa 

Denis FRIC 
GIE Zone Verte 

2018/03/01an 
Lekua finkatzekoa 

Françoise HEITZ 
Marexala  

2018/02/12 eta 13an 
Izuran 

Catherine ROFFET 
Marexala  

2018/04/09 eta 10 ean 
Lekua finkatzekoa 

M-C FAVE 
Marexala 

2018ko maiatzan 
Lekua finkatzekoa 
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Abereak sendabelarrekin 
sendatu 

 
- Ardi eta ahuntzaren oasagarri arazo nagusiak 

sendalar eta olio ezentzialekin bidez sendatu 

Norberkak bere 
erremedioak egin 

 

- Hazleer jakintza pratikoa ekarri, berek  
sendabelar eta olio ezentzialen nahasketa egin 

ditzaten  

 Osagarri kudeaketa plan bat eraiki 
 

- Kabaleen osagarri gakoak finkatu 
- Troparen  diagnostiko bat egin 

- Loturak egin kabakaren osagarri-alhatze 
moldea 

 Hazkuntza saileko kinesiologiaren 
oinarriak 

 
Giharretako test baten bidez, eta animalien 
hunkitze moldeen bidez, kabaleak ulertu eta 

sendatu 

Animaleak sendatu Bach 
loreen bidez  

 
 - Osagarri arazo nagusiak Bach loreen 

 bidez hartatu 

Hazkuntza saileko  
osteopatiaren oinarriak 

 

- Kabalearen ongi-izaitea eta osagarria ulertu 
osteopatiaren ikus moldetik 

- Oinarrizko manipulazio teknikak ikasi 

Jérôme CROUZOULOU 
Formatzailea 

2018/06/26 eta 
28an 

Felix MULLER 
 

Eguna eta lekua 
finkatzekoak 

Jérôme CROUZOULOU 
Formatzailea 

2018/06/27an 
Izuran 

Angéline BOUTELOUP 
Kinesiologokoa 

2018/08/04-05an 
2018/10/02-03an 

2018ko larrazkena Françoise HEITZ 
Marexala 

2018ko martxoa 
2018ko urria  

Hazkuntzetako kabalen  
hiltzea segitu 

 

- Zer da animale baten hiltzea? Hil baino aitzin 
zer sentitzen da? Nola bizitu bereiztea? Nola 

eguneroz bizitu hiltzearen aldean? 

M-C FAVE 
Marexala 

2018ko maiatzan 

Fitoterapia pentzeetan da 

 
 
 

- Sendabelar nagusien ezagutza egin: 
sendatze gaitasuna, erabilera hazkuntza sailean 

- Pentzeetan non aurki ditzakegu? 
- Pentzeeetan arraezagutzen ikasi 

Emilie MENDIETA 
Sendabelar ekoizlea 

2018ko maiatz 
edo ekainan 

Véronique ZENONI 
Marexal osteopata 
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ELIKADURA 

    Behi hazkuntza autonomo eta  
  biologiko sailean razio bat eraiki 
 

- Behi hazkuntzako orekak 
- Bazkatzearen epe gakoak 

- Belarraren kudeaketa 
- Bazkatzea kudeatu praktikoki  

2018ko larrazkena Catherine ROFFET 
Marexala 

        Ahuntz hazkuntza autonomo eta  
  biologiko sailean razio bat eraiki 

 
- Ahuntz hazkuntzako orekak 
- Bazkatzearen epe gakoak 

- Belarraren kudeaketa 
- Bazkatzea kudeatu praktikoki  

              Ardi hazkuntza autonomo eta  
  biologiko sailean razio bat eraiki 

 
- Ardi hazkuntzako orekak 
- Bazkatzearen epe gakoak 

- Belarraren kudeaketa 
- Bazkatzea kudeatu praktikoki  

2018ko larrazkena Catherine ROFFET 
Marexala 

 « Méteil »-a landu  
autonomoago izaiteko 

 
- Zergatik eta nola méteil-a ekoiztu: interes  

agronomikoa ekonomikoa eta sozialak  
- Kabaleen bazkatzeko erabilpena 

2018ko uda 
Lekua finkatzeko 

Félix MULLER 

               Artalde baten diagnostikoa egin                            
  Obsalim metodoaren bidez 

 
 

- Obsalim  metodoaren erabilpena 
- Hazkuntzaren kudeaketa 

-  Razioak behatu eta analisatu 

Galdearen arabera Ekaitz MAZUSTA 
Formatzailea 

Hazkuntzako osagarria 
osteopatian hobetu 

 
- Kabaleen ongi izaitea eta osagarria analisatu 

osteopatia ikuspegiarekin 
- Oinarrizko manipulazioak menperatu 

2018ko  
larrazkenea 

Véronique ZENONI 
Marexal osteopata 

2018ko larrazkena Catherine ROFFET 
Marexala 

      Ardi esnadunen bazkatzea  
     optimizatu  
 

- Bazkatzeko oinarriak oroitaraztea  
- Etxaldeko baliabideak ahal bezain ongi baloratuz 
janari errazio orekatuak kalkulatu, programa bati 

esker 

2018an  / egun 1 /           
Ainiza Monjolose 

Olivia BIDART 
Clémentine ROLLAND 
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EKOIZPEN TEKNIKAK 

 Ahuntz hazkuntza autonomo  
 eta ekologiko bat kudeatu 

 
- Bakotxaren jakintzak hobetu  

- Ahuntzen bazkatzea eta osagarria 

Denis FRIC 
GIE Zone Verte 

2018/02/27an 
Lekua finkatzeko 

 Xerri hazkuntza autonomo  
 eta ekologiko bat kudeatu 

 
- Bakotxaren jakintzak hobetu  

- Xerrien bazkatzea eta osagarria 

Denis FRIC 
GIE Zone Verte 

2018/02/28an 
Lekua finkatzeko 

 Alharen kudeaketa behi  
 esnedun hazkuntzan 

 
 - Alhatze sasoiko hastapenean alha itzultze  

sistema optimizatu 

Félix MULLER 2018ko martxo-apirila 
Lekua finkatzeko 

 Alharen kudeaketa ardi  
 esnedun hazkuntzan 

 
 - Alhatze sasoiko hastapenean alha itzultze 

sistema optimizatu 

Félix MULLER 2018ko martxo-apirila 
Lekua finkatzeko 

 Alharen kudeaketa ahuntz 
 hazkuntza 

 
- Alhatze sasoiko hastapenean alha itzultze 

sistema optimizatu 

Félix MULLER 2018ko martxo-apirila 
Lekua finkatzeko 

 « Varroa »ren aurka azido  
 oxalikoa baliatu erlezaintzan 

 
- Erlezaintza biologikoko oinarri teknikoak 
- Erleen eritasun eta organismo kaltegarri  

nagusiak ongi ezagutu 

Philippe KINDTS 
Apiculteur 

      Behi esnadunen bazkatzea  
   optimizatu  

 
 

- Bazkatzeko oinarriak oroitaraztea  
- Etxaldeko baliabideak ahal bezain ongi baloratuz 
janari errazio orekatuak kalkulatu, programa bati 

esker 

2018an  / egun 1 /           
Ainiza Monjolose 

Olivia BIDART 
Clémentine ROLLAND 

2018ko martxo-apirila 
Lekua finkatzeko 
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 Geobiologian hasteko  
         formakuntza  

  
- Zer dira fenomeno elektomagnetikoak 

- Ondorioak kabaleentzat 
 Nola ondorio ezezkorrak apaldu 

Luc LEROY 
Geobiologoa 

2018/03/27 eta 29an 

 Geobiologian hobetzeko 
         formakuntza  

 
- Zer dira fenomeno elektomagnetikoak 

- Ondorioak kabaleentzat 
 Nola ondorio ezezkorrak apaldu 

  Soroak kudeatu, plantatu 
 eta iraunkorrarazi 

 

- Nola iraunkortu soroen bizia? 
- Produkzione sistemarekin koherentzia 

- Soroen balorea neurritu 
- Belar analisak etxalde sarean analisatu 

Patrick PIERRE 
IDELE 

2018/05/03 eta 04an 

  Inzeminazio artifizialaren  
          egiteko formakuntza 

 

- Inzeminazio artifiziala teknikan formatu hobeki 
antolatzeko, teknikoago izaiteko 

- Inzeminazio gastuak apaldu  
- Arrisku sanitarioa menperatu 

BOVIA sarea Egunak eta lekua  
finkatzekoak 

 Bere ardi tropa nola eraman,  
 laborariaren segurtasuna hobetuz 

 

Ardi hazkuntza batean sor daitezken arriskuak 
aurre ikusi, ardien ibilmoldea, ardien etxikitze 

eta manipulazioak 

Denis VINCENT 
Formatzailea 

Noiz eskeararen 
arabera 

Mikela UNTSAIN 
Erlezaina 

Noiz eskeararen 
arabera 

Luc LEROY 
Geobiologoa 

2018/03/28an 

 Metala landu: lotzeko hirukia 
 
 

- Metala lantzeko oinorrizko tekinikak (moztu, 
markatu, zilatu, soldatu) 

- Lotzeko hirukiaren teknika ezagutu, nola 
 tresnak moldatu 

Atelier Paysan Egunak eta lekua 
finkatzekoak 

 Ttattola finko edo  
  mugikorrak autoeraiki 

 
 

- Autoeraikuntzako oinorrizko teknikak ezagutu 
 - Laborantxako bastimenduak nola pentsatu eta 

modatu 

Atelier Paysan 2018ko larrazkenea 

  Erlezaintzako ezagutzak hobetu 

 

-Erlezaintzako ezagutzak hobetu :kofoinaren 
ibilmoldea, urtaroko lanak, erleen eritasun 

nagusiak 
-Erleen hartatze moldeak :prebentzioa eta            

tratamenduak 
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      Pentzeen kudeaketa 
 
 
 
 
 

- Landare adierazleetaz ohartu esku-hartze 
egoki batentzat (gisuztatzea, ongarritatzea, 

gainereitea, alhatzea eta belar moztea) 

Manue BONUS 2018ko larrazkena   
egun 1 /Lekua finkatzeko 

 Alha aldizkatze dinamikoa,  
 ardi esnedunekin 

 
- Alha aldizkatzearen prinzipioak  

-  Ardi hazkuntzari egokitu  
-  Bere proiektua landu 

Manue BONUS 
Félix MULLER 

2018ko primadera  / 3 
egun / Lekua finkatzeko 

    Laborantxako materialearen 
mantentze autonomian irabaztea 

 
 

- Trakturaren mantenua: olia, motorrak, kautzuak 
- Laborantxako tresnen argindarra 

- Arku soldadura moldeak, burdinlana  

Ofiziale batzu 3 egun udan edo  
larrazkenean 

 Artzain xakurra heztea 
 

Lehen oinarriak (1.urtea) 
Autoritatea, harremana, norabideak,  

gelditzea, atentzio berreskuratze 
Hobekuntza (1.urtea jadanik egina dutenentzat): 

norabideak, habiadurak, urruneko manuak,  
Kargatze/deskargatzeak, bereisteak 

Hezitzaile bat 2 egun  
Izen emaiten arabera 

Atelier Paysan 2018ko larrazkenean 

Hazkuntzarako 
 bastimenduaren eraikitzea  

gogoetatu 
 

- Eraikitze proiektu baten urratsak  
- Zeri kasu eman bastimendua pentsatzean ?  

- Diru laguntzak 

Olivia BIDART 
Clémentine ROLLAND 

2018ko martxoa  
Egun 1     
Ainiza Monjolose 

  Bere laborantxako bastimenduen 
arkitektura gogoeztatu 

 
Laborantzarako lan gune egokien eraikitzeko  

oinarrizko gakoak eta tresnak ezagutu 

  Alhatze sistema bat eraiki 
 
 
 

-Pentzeen eta lahatzearen ezagutzak hobetu, 
 alhatze sistema eraginkor baten plantan ezartzeko 
-Bere etxaldeari egokitua den alhatze sistema bat 

plantan jarri 

J-B FERRAND 
Formatzailea 

2018ko primadera 

 Mendi alhabideen 
 baloratzea optimizatu  
 Garaziko mendi sindikatarekin  

 
- Artaldeak gidatu larre eta bortuetan  

- Larre guneak baloratu  

Fabienne LAUNAY 
IDELE 

2018/03/20 eta 22an 
Lieu à définir 
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 Haragitako behi  
 hazkuntza kudeatu 

 

- Kabalen gizentzeaz egun berezia 
-  Ekoizpen ziklo osoa menperatu    

- Bazkatzeari eta arkaltzeari kasu egin  

Egun bat eterdi 
2018/02/06,  02/08, 
02/26 

IDELE 
 

         Kalitatezko bazka ekoiztu,  
 belartegiko idortze sisteman 

 
 

- Belar biltzea  
- Belartegian sartzea  

- Aireztatzearen kudeaketa  
 

Yann CHARRIER 
SGF Conseil  

2018/05/20 eta 25an 

         Ardi esnedunekin hasi berriak  
   diren hazleen talde teknikoa 

 
- Formakuntza zikloa urtean zehar : artaldearen 
kudeaketa, bazkatzea, ardiaren osagarria, bere 

hein fisiologikoaren arabera 

Iraila eta maiatza 
artean / 4 egun /   
Ainiza Monjolose 

Olivia BIDART 
Clémentine ROLLAND 

Etxeko altxagarrien erabiltzea 
 gasnatzeko 

 

- Esne gordinaren altxagarrien eta mota  
bakotxaren ezaugarrien aurkezpena 

- Bakotxak bere altxagarriak egiten ikasi 
 - Altxagarrien bilakaera eta erabilpenaren  

garapena 

Cédric ALBERT 
ENILV Aurillac 

2018ko larrazkenean 
2 egun 

 BESTELAKATZE 

Ikasi esneki freskoen egiten 
 
 

- Gasna xurien eta iaurten bestelakatzea 
-  Gaingabearen eta gurinaren fabrikatzea 

-  Azukrearekilako desertak eta beste esneki  
freskoen teknologiaK 

 Pasta prentsatuen teknologia eta 
 lan denbora hobetu 

 
 

 - Gasna laktikoen teknologiaren berrikuspenak 
- Hutsen edo arazoen xuxentzea 

- Gasnategian antolaketa pentsatu 
- Materialaren aipamena 

Patrick  
ANGLADE 

2018/03/26-27-28an Patrick  
ANGLADE 

2018/06/26-27an 

Gasnen ontzea menperatu 
 

 -  Gasnen azaleran diren flora  
desberdinak ezagutu 

- Gasnen giroaren menperatzeko tresna eta  
teknika desberdinak 

- Gasnen torratze eta mantentze lanak ezagutu 
- Gazitegi baten eraikuntza eta materiala  

ezagutzea 

2018/09/24 eta 25an Patrick  
ANGLADE 

Haragitako ardien  
gizentzea optimizatu  

 
 

- Praktika ezberdinen trukaketa eta gizentze 
ebaluaketa (hazkuntza batean) 

- Hiltegitako notazioa ulertu (hiltegi bisita)  

Olivia BIDART 
Félix MULLER 

2018ko otsailean / 1,5 
egun/ Lekua finkatzekoa 
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2018/10/08-09an Patrick  
ANGLADE 

Zenbera egiten ikasi 
 
 

 - Zemeronaren egiteko oinarrizko teknologia 
- Zenbera egiteko errezeta desberdinak 

- Zemeronaren biziraupenaren emendatzeko 
teknikak eta materiala 
- Zenberaren jastaketa 

Pauline BARBE 
AET3V 

2018ko primaderan 
Egun bat 

      Gasna eta esneki saileko higiena  
       formakuntza (baitezpadakoa)- GBPH 

 
 
 

- Patogenoak zoin dira  
- Gidaren bereganatze urratsak eman 

- Departamendu mailako babes baliabideak 

Maider DUGUINE 
Violaine SALAUN 

2018ko  azaroan 
2 egun 

     Salboinak eta beste kosmetika egin  
  etxeko lehengaiak erabiliz 

 

- Xaboi eta saponifikazioaren definizioa  
- Lehengaien ateratzea eta errezetak 
- Etxaldeko lehengaiak nola erabili ? 

- Bestelakatzeko praktika onak  

Nathalie FERRER 
St Flour-eko CFPPA  

2018ko larrazkenean   
2 egun / Hazparnen  

Laktikoen teknologia ikasi 
 

 

 - Laktikoen teknologia ikasi 
- Hutsen edo arazoen xuxenketa  

- Gasnategian antolaketa pentsatu 
- Materialaren berrikustea  

Airerik gabeko teknika  
     menperatzea : haragi, gasna, biper… 

 

- Baitezpadako formakuntza airerik gabeko  
produktoak saltzen dituztenentzat 

- Airerik gabe ezartzeko makinen erabilpena 
- Teknika hunen alde baikor eta ezezkorrak  

- Materialaren, zakuen hautua  

Izendatzekoa 2018ko larrazkenean 
Egun bat 

Haragi mailako  
higiena formakuntza 

 

- Bakterien ezagupena eta ibilmoldea ulertu 
- Higieno arauak landu  

-  Garbitze eta desinfektatze plana 
- Biziraupena eta etiketatzea 

Yves ARNAUD  
ENILV Aurillac 

2018/10/16 eta 17 
Izpuran 

 Autoklaba (baitezpadakoa): 
 presiozko tresnen erabiltze agiria 

 

-  Araudiak zoin diren arlo huntan ezagutu 
- Fisika ikasgaiaren berrikuspenak 

- Arriskuen deskribapena eta ezagupena 
- Tapadun tresnen aipamena 

- Azterketaren pasatzea 

APAVE  
formatzailea 

Epea finkatzeko 
Egun bat 

Bildotxak/ardiak/pittikak moztu 
 
 
 
 
 

 - Mozte prozesua ikasi 
- Haragi zati bakotxaren balorizatzea 
- Kartoin desberdinen muntaketa eta  

etiketatzea 

Izendatzekoa Epea finkatzekoa 
Bi egun 
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Haragi xukatuak : zozizona,  
txorizo etab... 

 

-  Haragien prestaketa eta berexketa 
- Osagai desberdinen hautaketa 

- Nahasketaren egitea eta hertzeratzea 
- Xukatze teknologiak 

Yves Arnaud  
ENILV Aurillac 

2018/12/11- 12an 

Xerrikia sukaldatu 
 

- Sukaldatzearen urrats bakotxaren  
azterketa 

- Haragien prestaketa 
- Saltsen eta osagaien prestaketa 

- Errezeten egitea eta autoklabatzea 

Izendatzekoa Epea finkatzekoa 
Bi egun 

Etxeko baratzekiak  
bestelakatu 

 

- Baratzekien prestaketa ekoizpenak egiteko 
- Ekoizpenen egitea : zopak, kontserbak,  

baratzeki pateak, beste ekoizpenak 
- Sanitario araudia 

- Etiketatze araudiak eta jastaketa 

Guillaume ANDRE 
CFPPA -Florac 

2018ko larrazkena 
3 egun 

 Sagarno egiten ikasi etxeko  
sagarren balorizatzeko 

- Araudien ikerketa 
- Sagarren hautaketa eta fermentazio  

alkolikoaren bilakaera 
- Bestelakatze urratsak ikertu 

- Menperatu behar diren urratsak eta materiala 

Guillaume ANDRE 
CFPPA -Florac 

2018ko larrazkena 
2 egun 

Gaztenen balorizatzea 
 
 

- Bestelakatze prozesuen ikerketa (purea…)  

- Praktikak: irinaren erabilpena bixkotxetan, 
erreximentak, kontserbak, jaki sukaldatuak 

- Araudiaren ikerketa 

Guillaume ANDRE 
CFPPA -Florac 

2018ko larrazkena 
2 egun 
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 Salmenta proiektua landu  
 

- Zer saltzen ahal dut? Kontsumitzailearen nahiak 
- Norat saldu ? Salmenta zirkuituak ezagutu 
- Zer preziotan ? Koste prezioaren karkulatu 

- Nola komunikatu ?  
- Salmenta proiektua eraiki 

Izen emaiten arabera 
2 egun 

Emmanuelle ROUZET 
Salmentan berezitua  

Isabela BARREIX 
APFPB 

Udaberria eta 
larrazkenena. Izen 
emaiteen arabera  

Zuzenki saltzen ikasi  
 
 

-  Merkatuko mahain eder bat plantatu 
- Klientea geldiarazi, mintzarazi, bere ekoizpena 
proposatu, argumentoak eman, salmenta egin 

eta fidelizatu 

 Merkatu ikerketa bat egin  
 
 
 

- Merkatua ezagutu :  erosteko usaiak 
- Merkatu ikerketaren kuadroa finkatu 

- Inkesta mota finkatu 
- Galdetegia eraiki 

- Erantzunak tratatu eta konklusio batzu atera 

Isabela BARREIX 
APFPB 

Izen emaiten arabera 
Egun bat 

 KOMUNIKAZIO ETA SALMENTA 

Sanotasun eta salmenta  
araudia ezagutu 

 

- Sanitario araudiak:  zoin estatutu hautatu?  
- Hotzaren katea, etiketatzea nola da? 

- Salmentarako ze araudi da ? Fakturetan diren 
baitezpadako agerpenak, kontratuak 

- Espedizioak 

Maider DUGUINE 
APFPB 

Izen emaiten arabera 
Egun erdi bat 

Izen emaiten arabera 
Egun 1 

Jean Michel BERHO 
Isabela BARREIX 

Fakturazioa informatizatu  
eta bezeroen fidelizazioa hasi 

 

- Salmenta kudeaketa programa bat erabili 
- Bezeroen zerrenda segitu 

- BASESALT programa erabiltzen ikasi : bezeroak, 
ekoizpenak, prezioak, manuak, 

fakturazioak kudeatu 

Bere salmentak hobetu  
 

- Bere praktikak analisatu : salmentaren 
 jarraipena 

- Bere salmenta proiektua aztertu : ekoizpenak, 
prezioak, salmenta zirkuitoak, komunikazioa  
- Salmenta ekintza berriak finkatu eta egin  

Isabela BARREIX 
APFPB 

Izen emaiten arabera 
2 egun 

Isabela BARREIX 
APFPB 

Etxaldeko saltokia antolatu 
 

- Saltoki baten antolaketa : giroa, espazio  
desberdinak, ekoizpenen aurkezpena, bisualak 

- Argazki eta planoak komentatu 
- Saltoki baten bisita 

Izen emaiten arabera 
Egun 1 

Emmanuelle ROUZET 
Salmentan berezitua  

Profesionaleri saldu  
 

-     Profesionalak dira : kremeria, saltegi ttipi, 
harakin, jatetxe, supermerkatu, grosista,… 

-         Desmartxak eramaiteko teknikak eta tresnak 
-     Saltze zikloa eta negoziaketa burutzea 

-          Ekarpen teorikoa eta pratika 

Izen emaiten arabera 
Egun 1 
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Internet sarea nola 
erabil dezaket ? 

 

- Internet-ek eskaintzen dituen aukerak nola  
baliatu etxalde mailan : webgunea, blogga,  

e-gutuna, sare zozialak, Google +... 
- Zeri buruz joan, bere beharrak finkatu  

Tokiko web  
agentzia batekin 

Izen emaiten arabera 
Egun 1  

Etxaldearen webgunea 
sortu dohainik 

 
 

- Webgunearen komunikazio helburuak ezagutu 
eta Wordpress programaren bidez webgune bat 

bidean eman 

     Etxaldeko e-gutuna sortu  
 
 

- Berripaper baten osagaiak ezagutu: izaria,  
nortsaun bisuala, argazkiak, egukiak 

- Igortze zerrenda bat muntatu 
- Praktikak egin 

Isabela BARREIX 
APFPB 

Izen emaiten arabera 
2 egun 

Tokiko web 
 agentzia batekin  

Izen emaiten arabera 
3 egun 

Tokiko web  
agentzia batekin  

Izen emaiten arabera 
Egun 1  

Ahatseki biologikoa zirkuito  
ezberdinetan saldu 

 
 
 
 

- Salmenta plangintza koherente bat gogoetatu, 
kondutan hartuz sare ezberdinen betebeharrak 

Thomas ERGUY 
Biozkariako laborariak 

2018ko larrazkena 
Izura 

 Facebook erabili etxaldearentzat 
 

- Facebook mundua ezagutu, sarea nola gara 
ditaike. Zer eduki jarri, nola mintzatu bere 

sarearekin? 
- Bere profila sortu  

- Etxaldearena orria sortu 

Etiketa konzepzioan 
berezitua den  
grafista batekin 

Etxaldeko bisualak landu  
 

- Grafismoa nola landu : irudiaren seinale, 
izena edo marka, logoa, idazkera hautatu... 

- Etiketaren adibidea : estetika landu, araudiak 
kondutan hartuz.  

- Etxaldeko euskarri guziak landu : bide seinaleak 

Izen emaiten arabera 
Egun 1 
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 Kudeantzarako formakuntza elkartea 

AFOG 
Haize Berri - 64120  Izura / Ostabat 
05 24 34 80 10 - afog.eh@wanadoo.fr 
www.interafocg.org 

Biharko Lurraren Elkartea  
Haize Berri - 64120  Izura / Ostabat 
05 59 37 25 45  - ble-arrapitz@wanadoo.fr 
 www.bio-aquitaine.com/ble 

Euskal Herriko Etxe Ekoizleen Elkartea 
Association des Producteurs Fermiers du 
Pays Basque 
Haize Berri - 64120 Izura / Ostabat 
05 59 37 23 97 - apfpb@free.fr 
www.idoki.org 

Sagartzea 
Beltxu - 64120 Donaixti-Ibarre / St Just Ibarre 
06 10 12 81 76 

Laborari artean trukatu,  
Faire mûrir ses idées,  
Gibelapena hartu,  
Etudier la faisabilité de son projet… 
HARREMAN XINPLEAN !! 

Arrapitz 
Haize Berri - 64120  Izura / Ostabat 
05 59 37 23 21 - arrapitz@wanadoo.fr 

Euskal Herriko Laborantza Ganbara 
64220 Ainiza Monjolose / Ainhice-Mongelos 
05 59 37 18 82 - laborantza.ganbara@ehlgbai.org 
www.ehlgbai.org 


