
2021eko
FORMAKUNTZAK



SAR HITZA

 2020 urtea berezia izan da, koronabirusaren pandemiak eta horren ondorioz jasan dugun 
egoera sanitarioak markatua.  Hala ere, elkarte ezberdinen egokitzeko gaitasunari esker, izan gauza 
berriak asmatzeko edo mobilizatzeko, azkenean formakuntza guti ezeztatuak izan dira, batzu gi-
belatuak. Elkarteek behar izan diren neurriak hartu dituzte, gel hidroalkoholikoa eta maskak erosi 
ikastaldiak antolatzeko etxaldeetan edo bilkura gela batzuetan. Baliatzen gira beren herriko gelak 
prestatu dauzkiguten herriko etxeak eskertzeko, baita ikastaldietako animatzaile edota berezilariak 
erakutsi duten malgotasuna gatik.
Covid 19 birusa ez da beraz ikastaldi baten ahanzteko aitzaki bat !

Urte guziz bezala, katalogo honek erakustera emaiten ditu gure egiturek proposatzen dituzten 
formakuntzak gure lurraldean. Espero dugu zuen beharreri eta xedeeri erantzunen dutela. Propo-
samenak anitzak dira, agian batzu orainarte landu ez dituzuen gai baten inguruan, edo barnatu 
nahi dituzuen gaieri lotuak, agian ere asmaturik gabeko gai berriak. 
Bi aterabide :
- edo dei dezakezue formakuntzaren antolatzailea, edo mezu elektroniko bat helarazten diozue. 
Horren ondotik zuzenki eskuratuko dituzue interesatzen zaizuen formakuntzari buruzko informa-
zioak : eguna, lekua…  parte hartzeko engeiamendurik gabe !
- edo hurbiletik begiratzen dituzue interesatzen zaizkizuen formakuntzak gure webgune ezberdine-
tan, Facebook sare sozialean, erregularki igortzen dugun informazio orrian…. Orain, gero eta gehia-
go tresna numerikoak erabiltzen ditugu, hauek ardura eguneratzen ditugu : arrapitz.eus , afog.eus , 
ble-civambio.eus , producteurs-fermiers-pays-basque.fr –
Ez duda eta izena eman, pena bai litaike ikastaldiaren ezeztatzea izen faltaz edo izen gutiegi dela-
koan….

Formatzea nahi izaiten ahal da, proposatuak diren formakuntzetaz interesa izaiten ahal da bainan 
arrazoin ezberdinen gatik ez da posible parte hartzea… hona zertarako Arrapitz federazioak gogoeta 
bat abiatu duen laborariak libratzeko eta beraien parte hartzea proiektu kolektiboetan errexteko. 
Gogoeta honek fite eraman gaitu ordezkatze zerbitzueri interesatzea. Gure lana bidean da bainan 
jakin ezazue laguntzak badirela formakuntzarako ordezka baten laguntzeko. Ordezka baliatzen 
duzuen egun berean balia dezakezue edo formakuntzaren ondoko hiru hilabeteetan. CASDAR deitu 
laguntza kenduz geroz, ordaintzeko geldituko dira 6,70 euro oreneko. Gastu hau ttipitzen ahal da 
zerga kredituari esker. Horren baliatzeko, zuen lekuko ordezkatze zerbitzuarekin harremanetan 
sartu eta honek lagunduko zaitu ordezkari bat atxemaiten, administrazio egin beharretaz ere ardu-
ratuko da. 

Animazioak, formakuntzak… Arrapitz sareko kideak eta langileak hor dira zuen laguntzeko urte 
guzian. 

Arrapitz bulegoa

" Jakitatea emendatzen den gai bakarra da partekatzen dugularik..." 
                              (Socraten errana, euskaratua)



- 2021eko Arrapitz formakuntza katalogoa - - 2021eko Arrapitz formakuntza katalogoa -

1. KONDUAK, KUDEANTZA, PAC & FISKALITATEA  o. 6
• Nere kontabilitatea nihaurrek egin 
• Etxaldea kudeatu PAC laguntzak kondutan hartuz 
• Ene egoeraren hobetzeko bideak sekatu eta landu
• Konduak informatikaz sartzeko tresna menperatu 
• Lehen urtea reelean
• Zuen galderei erantzunak eraiki
• Reelean izaitea zer erran nahi du ?
• Reelean izanik, nola arindu emaitzen gaineko kargak ?
• Fiskal berritasunen jarraipena
• Bikotekidearekin lotzen nauen kontratua hautatu
• Sozietate bat sortu
• Sozietateak : elkartearen betebeharrak pikoan ukan
• Patzuer baten elkartetik jalitzea prestatu
• Hautu egokiagoak egin asurantzak ulertuz

2. GOSTA SARIAK & PREZIOAK............................ o. 7
• Ekoizpen gosta-saria kalkulatu
• Urteko zenbaki ekonomikoen azterketa baratzezaintzan
• Hegaztien gosta sariak kalkukatu
• Zerealak ereineta, bilan bat egin

3. PROIEKTU BERRI BAT ..................................... o. 8
• Ekoizle kolektibo bat sortu
• Dibertsifikazio edota ekoizpen eraldaketa abiatu
• "Gite"-ak eta bazter aktibitateak
• Photovoltaiko proiektu bat plantatu
• Inbertititzeko mementoan bi gogoeta
• Biologikorat pasa nahi dut

4. LANA KUDEATU ............................................. o. 9
• Lanez itoa, nola buru egin
• Administratiboa menperatu
• Eskukaldi bat emaiten dutenak nola babestu
• Langile bat hartzean administratiboa kudeatu
• Norbait enplegatzea
• Laneko akidura, nekezia fisikoak tipitu ergonomiari esker

5. TRESNAK ........................................................ o. 9
• Informatika, internet eta meilen erabiltzen ikasi
• Excel-ekin behar dudan aplikazione bat sortu

6. IKUSPEGI OROKORRA .................................... o. 10
• Harremana hobetu, hitza hartzea aisetu
• Etxaldearen sistima hobetzeko gogoetatu
• Klima aldaketaren ondorioei aurre egin
• Laborari ofizioaz arro izan

7. ERRETRETA ETA TRANSMIZIOA ..................... o. 10-11
• Erretretan ene dretxoak ulertu
• Prestatu etxe-arranimenduen egitera
• Erretreta : aintzinetik nola prestatu
• Transmisioa hobeki prestatzeko gogoetatu

8. PLANTATZEA ................................................... o. 11
• Laborantzan plantatu
• Laborantza biologikoan plantatu
• Elkarrekin lan egiteko sozietatean plantatu
• Plantatu berrien segipena
• Trebatu : Laborantzan Trebatzeko Gunea
• Trebatu : Laborantza sortzaile ibilbidea

ZURE LANBIDE DENBORA OSOAN HAZKUNTZA LURLANTZE

1. ARAUBIDEAK ............................................... o.16
• CertiPhyto : berritzea

2. SOROAK ETA ZEREALAK ............................... o. 17-18
• Lurzoruaren ezagutzea eta bere gidaritza egokitzea
• Lurzoruaren ezagutzea eta pentzeetako praktiken egokitzea
• Landare adierazgarriak identifikatu ekintza egokiak plan-
tan ezartzeko
• Udaberriko alorretako laborantzari buruzko trukaketak
• Udaberriko laboreen belarreztatzearen kudeatzea
• Neguko alorretako laborantzari buruzko trukaketak
• Herriko artoaren lantzea
• Herriko artoa hautatu
• Ogia erein biologikoan, ogia egiteko
• Ereiten duguna landareekin artatu
• Hazien ekoizpenarako materiala eraiki
• Zaldiekin egindako animale trakzioa hobetu

3. BARATZEGINTZA ........................................ o. 19
• Berotegiko barazkien ibilbide teknikoen hobetzea
• Kanpoan landu barazkien ibilbide teknikoen hobetzea
• Lurzoruaren ezagutzea eta teknika menperatzea
• Laneko ergonomiaren hobetzea
• Ureztatzearen optimizatzea
• Barietateen hautaketaren optimizatzea biologikoan
• Negutegian eta kanpoan landu barazkien ekoizpena 
optimizatu biologikoan
• Belar "txarrak" errexkiago kudeatzea biologikoan
• EHtik kanpoko baratzezaintza etxalde batzuen bisitatzea

4. FRUITUGINTZA ...........................................  o. 20
• Arbola fruitudunen landatzea etxaldearen dibertsifikatzeko
• Espezie anitzeko baratze bat plantan ezarri eta garatu
• Fruitu ttipien baratze bat plantan ezarri eta garatu
• Sagartzeen segipena eta moztea
• Zuhaitz fruitudunen xertatzea

5. MAHASTIGINTZA ........................................  o.21
• Lurzoruaren ezagutzea eta teknika menperatzea
• "Poussard" moztearen ezagutzea
• Lainoztagailuaren doitzea
• Fitoterapiaren eta biodinamiaren ezagutzea
• Ozonoa duen uraren erabileraren probatzea
• Mahastigintzan eritasunak eta mamutxak kudeatu
• Urteko bilan klimatikoa, agronomikoa, eritasunena
• Mahastiari egokia den tresnak eraiki
• Arno biologikoen egiteko prozesuaren hobetzea
• EHtik kanpoko mahastizain batzuen etxaldeen bisitatzea

1. ARAUBIDEAK ................................................  o. 23
• Araudi sanitarioak ezagutu nekazaritazko elikagaien 
taileretan
• Higiena neurriak ezagutu etxe ekoizpen bestelakatzeko
• Nagusitasun sanitarioaren planoa egiten ikasi
2. ESNEKIAK .....................................................  o. 23
• Gasna urdinen teknologia ezagutu
• Gasnen ontzea menperatu
• Gasnatzeko altxagarriek menperatu
• Pasta prentasatuen teknologia eta lan denbora hibetu
• Gasna laktikoen teknologia hobetu
• Ikasi esneki freskoen egiten
• Zemerona egiten ikasi
• Izozki egiten ikasi
• Gasna eta esneki saileko higiena - GBPH
• Gasnategiko garbitasun buruzko ezagutzak eguneratu
3. HARAGIA ETA XERRIKIAK .............................  o. 24
• Haragi saileko higiena formakuntza
• Autoklaba : higiena eta formakuntza praktikoa
• Autoklaba : presiozko tresnen erabiltze agiria
• Puralleria hiltegietan abereak babesteko formakuntzak
• Bildotskia, ardikia, pittika haragia mozten ikasi
• Xerrikia sukaldatu
• haragi xukatuak : zoziziona, txorizo, ...
• Airerik gabeko teknika menperatzea
4. BARAZKIAK ETA FRUITUAK ...........................  o. 25
• Etxeko fruituak bestelakatu
• Gaztainen balorizatu
• Sagarnoa egiten ikasi
• Baratzeki irakidura teknika menperatzea
• Sendabelar idortzea ezagutu
• Fruitu eta baratzeki idortzea ezagutu
• Garagardoa egiten ikasi
• Eztia bestelakatzeko errezetak ezagutu
• Gozoki egiteko teknikak menperatu

BESTELAKATZE

1. TRESNAK ...................................................... o. 26
• Ekoizpen gosta-saria kalkulatu
• Kliente fixierra kudeatu eta fidelizazioa landu
• Xuxenezko salmenten kondu kutxa nola atsiki
• Ene etiketak egin
2. SALMENTA SAREA  ......................................  o.26
• Ziutatze sistema parte hartzaileruntz eta bio ezber-
dintzeruntz
• Produktu biologikoak jantegi kolektiboetan saldu
• Ene saltzeko moldeak aztertu
• Salmentaren oinarriak ezagutu
• Merkatu ikerketa bat egin
• Salmenta solasa menperatu
• Etxaldeko saltokia antolatu eta apaindu
• Merkatuetan saldu
• Profesionalekin lan egitea
3. PROMOZIOA ...............................................  o.27
• Facebook orrialde profesional baten animatzea
• Newsletter edo e-gutun bat dohainik igortzea
• Webgune bat dohainik sortu
• Salmenta webgunea sortu dohainik
• Instagram kondu bat sortu eta animatu

SALMENTA

BIODINAMIA o. 16

1.  ELIKADURA ............................................ o. 12
• Obsalim metodoaren ezagutzaren egitea
• Obsalim metodoaren menperatzea
• Soja txigortua integratu razioetan
2. KABALEN OSASUNA ............................... o. 12-13
• Parasitismoaren kudeaketa ikasi
• Hobetu zure parasitismoaren kudeaketa
• Hazkuntzan erabili osteopatian hobetzea 
• Hazkurri osagarriak egin landareetan oinarrituz
• Animale kinesiologian hobetu
• Buztina erabili etxaldean
3. EKOIZPEN TEKNIKAK .............................. o. 13-14
• Ardiei buruzko trukaketa taldeak lurraldeka
• Ene haragietako ardi ateliera garatu
• Zure ahuntzen janari razioa eraiki ahuntzegian
• Autonomia xekatzea pentzeekin ahuntz esnadunetan
• Nere haragietako behien kudeatzea belar gizentzera 
oinarrituz
• Hegaztien haztea laborantza biologikoan
• Hegazti ibilbideak antolatu
• Mikrobiomen ekosistema kudeatu oilo hazkuntzan
• Kanpoko xerri hazkuntza bideratu biologikoan
• Erlategia laborantza biologikoan gidatzea
• Varroa bizkarroia laborantza biologikoan kudeatzea
• Zaldigintzaren parasitismoa kudeatu biologikoan
4. IKUSPEGI OROKORRA ............................. o.15
• Artzain zakurra heztea
• Kabalen deitzea aldi batez egunean pentsatu

• Astronomia erritmo kosmikoak kondutan hartu
• Biodinamiaren oinarrietan eta praktiketan formatzea
• Biodinamian hobetu
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PREMIAZKO IBILBIDEA
OINARRIZKO TALDEETAN ERAMAITEN DEN FORMAKUNTZA JARRAIKIA

KONDUAK, KUDEANTZA, PAC & FISKALITATEA1 GAEC, EARL, SCEA, SAS, SARL photovoltaikoa
Sozietate bat sortu 

2 GOSTA SARIAK

• Hegaztien salmenta prezioa eskutan hartu
• Hegaztien salmenta prezioa finkatzeko mekanismoak ulertu
• Etxaldean autonomia berreskuratu

Hegaztien gosta sariak kalkukatu

Noiz eta nun
- 2021eko martxoaren 1 eta 2an
- Izuran

Nor
Richard LAIZEAU, laborari eta formatzai-
lea

Izena emaiteko

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

Ekoizpen gosta-saria kalkulatu : salmenta 
zuzena edo salmenta bitartekari bidez

• Urteko bilana : errendamendua, klima, suntsitzaileen 
presioa eta belar txarrak
• Barietate eta nahasketa ezberdinen ebaluaketa
• Gosta saria eta salmenta prezioa kalkulatu
• Parte hartzaileen arteko trukaketak

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, azaro-abendua
- Izuran
Nor
Hélène PROIX, B.L.Eko animatzailea
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

Zerealak ereineta, bilan bat egin

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

Baldintzak
Buruz buruko egun erdi bat animatzaile 
batekin

• Konduak egin, etxaldearen finantzien egoera, gogoeta eta 
erabaki hartzeak
• Laborari taldeetan trukatu, ikuspegia ireki…

Nere kontabilitatea eta paperreria nihaurek         
     egin zertan naizen ulertzeko

• PAC deklarazionea segurtatu
• Kontrolak prestatu                                                   
• Kontestua eta hunen gora beherak ulertu ene estrategian 
kondutan hartzeko

Etxaldea kudeatu PAC laguntzak 
                kondutan hartuz

• Urtaldiko emaitzak : gosta prezioak, irabaziak tailerka, 
finantzen egoera                
• Posible diren aldaketak : xifratu, bisitak egin, ikusi eta ikasi

Ene egoeraren hobetzeko bideak 
                    sekatu eta landu

• Basekund : azken fiskal araudia errespetatzen duen 
programa informatikoa (fakturen sartzea eta konduen 
bukatzea) eskutan hartzea
• Urteko konduak araudiaren barne egiteko.

Konduak informatikaz sartzeko tresna 
menperatu

• Reelean zer obligazione berri ? Zer aukera berri ? 
• Hautu estrategiko ? Nola egin ? 
• Zein ondorio epe luzean ?

Lehen urtea reelean : nola pasatzen da ?  
             Konduak nola sartu?

• Beharrak
• Galde bereziak eta kezkak                      

Zuen galderei erantzunak eraiki

Nor
AFOGeko animatzailea
Konduen esperta

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Izena emaiteko
Noiz eta nun
- Urritik ekainera
- Tokia parte hartzaileen arabera

Baldintzak
AFOGeko kidea izan

• Reelean den etxalde baten kudeantza
• Aldaketak micro-BA-ri konparatuz
• Zoin gogoeta, zoin hautu egin beharko?

Reelean izaitea zer erran nahi du ?

Noiz eta nun
- 1-2 egun artean, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Reelean izanik, nola arindu emaitzen 
 gaineko kargak
• Ene egoera ikertu, ulertu
• Araudi fiskal eta juridikoek zer diote ? Zer muga ? Zer 
aukera ?                            
• Nola, nun eragin sozial eta zerga karguen tipitzeko

Noiz eta nun
- 1-2 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr Baldintzak

Reelean izan

• Urteroko finantza legeen berri hartu 
• Aldaketak eta ondorioak neurtu

Fiskal berritasunen jarraipena

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, 2021ko otsailan
- Izuran

Nor
AFOGeko animatzailea
Konduen esperta

Izena emaiteko

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Bikotean bizitzea, Pacs edo ezkontzaren arteko 
desberdintasunak eguneroko bizian 
• Bizian gerta daitezkeen istripuen kasuan ze aldaketa ?

Bikotekidearekin lotzen nauen 
 kontratua hautatu

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
Notario edo jurista

Izena emaiteko

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Etxaldearen proiektua landu
• Giza harremanak eta komunikazioa
• Proiektuaren ofizializatze desmartsa juridikoak eta fiskalak...
• Sozietatean aldaketak gertatzean 
• Proiektua berlandu eta administratiboa eguneratu

Noiz eta nun
- 1.5-3 egun artean
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Kontrolatu punduak eta hauen baieztatzea
• GAECeko biltzar nagusiak eta hauen frogak
• Urteko irabaziaren partekatzea eta CCA-k segitu

Sozieteak: elkartearen betebeharrak pikoan 
ukan eta kontrolak aintzinetik prestatu

Noiz eta nun
- 0.5-1 egun artean, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr Baldintzak

Sozietate batean izaitea

• Jalitzen denaren dretsoak, saria kalkulatu
• Etxaldeak nola kudeatu aldaketen ondotik
• Etxaldeak nola segitu : proiektua berlandu
• Opzione desberdinak eta bakotsaren ondorioak

Patzuer baten elkartetik jalitzea prestatu

Noiz eta nun
- 1-3 egun, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalari bat, beharrorduen 
arabera

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Baldintzak
Sozietate batean izaitea

• Ene asurantza kontratuak ulertu
• Pagatzen dituztan garantiei buruzko argipenak
• Etxaldeari lotu berezitasunen arreta punduak       

Hautu egokiagoak egin Asurantzak ulertuz

Noiz eta nun
- Eguna finkatzekoa
- Lekua finkatzekoa

Nor
Asegurantzako esperta independentea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Ekoizpen gostuak kalkulatu
• Gosturengan eragiteko dituztan aukerak : barne sistema 
aldatu, sal prezioak berrikusi...  

Noiz eta nun
- 1-2 egun, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
AFOGeko animatzaileaAFOG

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Urteko negozio zenbatekoa, urteko karguak
• Gosta-saria kalkuluak
• Aztertu eta egin molde teknikoekin lotura egin

Urteko zenbaki ekonomikoen azterketa eta 
gosta saria baratzezaintza ekologikoan

Noiz eta nun
- 2021eko otsailaren 22an
- Izuran

Nor
AFOGeko animatzailea
Maite Goienetxe, B.L.E.ko animatzaile 
teknikoa 
Guillaume DUHA, GAB 32ko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
B.L.E.
Maite Goienetxe
06 27 13 32 31
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• Taldea osatu
• Xede komuna eraiki
• Ikusi egingarri denez ekonomikoki, komertzialki, humanoki

Ekoizle kolektibo bat sortu

Noiz eta nun
- Eguna finkatzekoa
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• TESA, DSN, TESA+
• Langile, sasoinlari, aprendiz
• Zerga altxatze, mutuela, ...

Langile bat hartzean
 administratiboa kudeatu

Noiz eta nun
- Eguna finkatzekoa
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

PROIEKTU BERRI BAT 4 LANA KUDEATU

5 TRESNAK

• Proiektuaren egingarritasuna (transformatze teknika, 
salmenta, inbestizamenduen xifratzea, finantzak...)
• Desmartxa eta etapak planifikatu

Noiz eta nun
- 2-5 egun artean, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
EHEEEko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
EHEEE
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Dibertsifikazio edo/eta ekoizpen 
 eraldaketa abiatu

• Nola tratatuak dira fiskal, sozial eta juridiko aldetik ?
• Gaurko arauak zoin diren argitu

'Gîte'ak eta bazter-aktibitateak

Noiz eta nun
- Egun erdi bat
- Izuran

Nor
Alain CLUZEL, kontable esperta

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Baldintzak, kontratuak, prezioak...        
• Ondorio fiskalak (BIC), sozialak eta juridikoak konparatu 
ikertu opzioen artean
• Etxaldearen aktibitatearen barne edo ez ? Administratiboa 
pikuan eman

Photovoltaiko proiektu bat plantan 
 eman etxaldean

Noiz eta nun
- 2-4 egun erdi artean
- Lekua, izen emaiteen arabera

Nor
AFOGeko animatzailea eta kanpoko 
mintzalaria

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Inbertsio proiektua bere osotasunean landu : sistema nola 
aldatuko du, helburu orokorrak zoin dira, kontestua aztertu... 
• Ondorioak neurtu eta ikus ze egin daitekeen dena nahi ez 
bezala gerta baledi…

Inbertitzeko mementoan bi gogoeta

Noiz eta nun
- 1,5-3 egun artean, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Urratsak neurtu, egitekoa den bidea aztertu
• Ondorioak landu : lan, ekoizpen, salmenta, inbertsio, 
emaitza… mailan
• Egin molde berriak ezagutzeko bisita eta trukaketak...

Noiz eta nun
- 3 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
B.L.E.ko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
B.L.E.
05 59 37 25 45
ble-arrapitz@
wanadoo.fr

Biologikorat pasa nahi dut : 
                          proiektua ondu talde batean

• Arazoa eta ondorioak neurtu   
• Aldaketa edo hobetze bideak                     
• Lekukotasunak, ergonomia teknikak, jokoak, etxalde bisitak

Noiz eta nun
- 3 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Lanez itoa, nola buru egin

• Urtean zehar egitekoak diren urrats administratibo 
desberdinak
• Ongi antolatzeko tresnak atxeman, eraiki edo/eta erabili

Noiz eta nun
- 1-1,5 egun artean, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Administratiboa menperatu

• « Bolondres » lana ilegala izanik legeak zer dio,  zoin 
aterabide? 
• Irriskuak eta arreta punduak
• MSAn deklara daitekeena eta asurantza pribatuek kondutan 
har dezaketena…

Eskukaldi bat emaiten dutenak nola babestu

Noiz eta nun
- 0.5-1 egun artean, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
MSAko teknikaria
Aseguru pribatua

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Baldintzak
Noizbehinka edo maiz "bolondres"ak 
errezibitzea etxaldean

•  1. urratsa : lege betebeharrak, enplegatzaile talde batekin 
enplegatu, zoin langile da egokiena ene kasuan, etxaldea 
berrantolatu langilearen efikazitatearentzat eta lanaren 
bizikortasunarentzat, nagusi eta langile arteko harremana
• 2.urratsa : irrisku profesionalen ebaluazioa, etxaldeko 
irriskuak, irrisku agiria (DU) eraiki

Noiz eta nun
- 1. urratsa : 2.5 egun; 2. urratsa : 2 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
Fiskal eta sozial mailako expertak, Grou-
pement d'Employeur-ei buruzko aditua, 
MSA, esperientziadun laborariak, AFOG-
eko animatzailea

Izena emaiteko

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Norbait enplegatzea - langile bat hartu

• Bakoitzaren egoera, galderak          
• Aterabideak atseman ergonomoaren laguntzarekin
• Egin beharrekoak xifratu eta planifikatu

Noiz eta nun
- 2,5 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalaria

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Laneko akidura, nekezia fisikoak tipitu 
 ergonomiari esker

• Oinarriak eta lehen urratsak, ordenagailuak eskeintzen 
dituen tresnak : mail-ak, internet, deklarazioneak (TVA, 
MSA...), kalkulu taulak...

Informatika, internet 
 eta meilen erabiltzen ikasi

Noiz eta nun
- 0.5-1 egun artean, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Datuen enregistratzea 
• Erabiltzea erresteko kalkulu orrialde bat eraiki   

Noiz eta nun
- 0.5-1 egun artean, ekainetik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Excel-ekin behar dutan aplikazione bat sortu
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ZURE LANBIDE 
DENBORA OSOAN

ZURE LANBIDE 
DENBORA OSOAN

7 ERRETRETA ETA TRANSMIZIOA6 IKUSPEGI OROKORRA 8 PLANTATZEA

LABORANTZA SORTZAILE IBILBIDEA        
Ikastaro hau Euskal Herrian instalatzea erabaki duten eta labo-
rantzako enpresa kudeatzaile batek menperatu behar dituen 
gaiak barnatu nahi dituzten pertsonera zuzendua da. 
900 oreneko ibilbide hunek 10 hilabete irauten du (2021eko 
martxotik abendura) eta honela osatua da : 
· Denboraren %85a baino gehiago etxalde bat edo hirutan 
murgildua, laborari formatzaile izanen diren laborari bat edo 
gehiagoren etxean. 
· 10 egun formakuntza (hilabetean egun 1) « Instalatzera 
prestatu ideiatik proiektura pasatuz » izenekoa AFOG-arekin, 
kolektiboki : proiektuaren egingarritasuna lantzeko, enpresa 
kudeatzaile baten gaitasunak bereganatzeko, izan daitezken 
arazoen aitzinean gibeltasuna hartzea lantzeko. 
· 5 egun formakuntza tekniko (laborantzakotekniker, arauer 
edo komertzializazioari buruzkoak) : hauek hautuzkoak dira, 
pertsonaren beharren eta proiektuaren araberakoak eta Tre-
baturen sareko egiturek proposatuak. 
 · Erregularki, Trebaturen sareko animatzaile batekin eta 
laborari zurkaitz/tutore batekin pundua egiteko hitzorduak : 
kanpoko begirada bat ukaiteko, pista, kontseilu edo kontaktu 
berriak emaiteko, formakuntza ibilbidea ebaluatzeko, ...
Proiektu hau Europako Funts Sozialak finantzatzen du.
Xehetasunak : trebatu.marlene@outlook.com - 06 27 13 32 34

LABORANTZAKO TREBAGUNEA     
Laborantzako Trebaguneak, laborantzan instalatzeko ideia 
dutener beren proiektua egiazko baldintzetan entseatzea 
ahalbidetzen die. Helburua da beren instalatzeko gogoa 
baiezta edo berrikus dezaten trebatu ondoan. Proiektua ent-
seatzen dute teknikoki, ekonomikoki, humanoki, fisikoki, baita 
antolaketari begira ere.
« Inkubagailu » funtzioa
rebatuk juridikoki, fiskalki eta kontableki babesten du proiektu 
eramailearen aktibitatea. Horretarako proiektu eramailea eta 
Trebatuk CAPE (Enpresa proiektua sustengatzeko kontratua) 
izenpetzen dute (urte bateko kontratua bi aldiz arraberri 
daitekeena).
"Mintegi" funtzioa
Trebatuk osoki ekipatuak diren 2 trebagune proposatzen ditu, 
bat baratzezaintza biologikoan Xarrikota Pean 2 pertsonent-
zat, beste bat ardi edo ahuntz hazkuntzan Irulegin persona 
batentzat (trebagune horiek ez dira instalazio guneak). Treba-
tuk beste lur batzu ere administratiboki bere pe har ditzake, 
trebagune izaiteko. Lur horietan trebatzen den pertsona 
ondotik hor instalatzen ahalko da. Lurraren jabea proiektu 
eramailea bera, aktibitatean den edo segidarik ez duen labo-
rari bat, jabe pribatu bat, egitura publiko bat edo Lurzaindia 
izaiten ahal da.
« Laguntza eta segipen » funtzioa
Trebatze garaian Trebatuk segipen humanoa eta teknikoe-
konomikoa segurtatzen ditu. Trebaturen kide diren egiturak 
segipen tekniko indibiduala eta formakuntza kolektiboak 
proposatzen dituzte. Paraleloki proiektu eramaileak « laborari 
zurkaitz» bat izendatu behar du, bere hautu estrategikoe-
tan lagunduko eta kontseiluak emanen dizkiona; eta lekuko 
sustengu talde bat osatu, herritar talde bat, trebatuko/instala-
tuko den eskualdean integratzen lagunduko duena.
Xehetasunak : trebatu@outlook.com - 06 49 43 49 42

TREBATU eta bere kideek 2 tresna plantan eman dituzte 
laborantza mundutik heldu ez diren proiektu eramaileen 
beharrer erantzutzeko : lurralde batean integratzea, elkarla-
guntza sare baten osatzea, sustengu teknikoa ...

Préparer son installation avec Trebatu

• Oinarrizko ezagutza batzu eta bakotsaren esperientziak
• Harremana eta komunikazioaren dimentsio desberdinak 
landu
•  Trukaketa aberasgarriak errestu eta ez mugatu

Harremana hobetu, hitza hartzea aisetu…

Noiz eta nun
- 2 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• 1. posibilitatea : Ekoizpen berdineko laborari talde batean 
esperientzi trukatzeak, egin molde desberdinen ezagutzea, ... 
• 2. posibilitatea : Lana eta aktibitatea edo inbestizamendu 
berri baten arteko oreka neurtu
• 3. posibilitatea : Gauzen kanbiatzerat eremaiten nauen 
problema edo emeia segituz aterabideak bilatu, ondoriak 
xifratu, planifikatu

Noiz eta nun
- 0,5-2 egun artean
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Laborariak

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Etxaldearen sistima hobetzeko gogoetatu

• Klimaren efektuak ene etxaldean eta ene alderantziz
• Egokitze eta aldaketa aukerak
• Autonomia eta energia ekonomiak, autoekoizpena…
• Irabaziaren segurtatzeko aterabideak

Klima aldaketaren ondorioei aurre egin

Noiz eta nun
- 2,5 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalaria

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Kanpoko oharrak eta ofizioari loturiko lotsa edo minak                         
•  Ene ofizioaren onurak, gizartearentzat, ingurukoentzat, 
auzoentzat...                           
• Aterabideak edo obrabideak

Noiz eta nun
- 2,5 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalaria

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Laborari ofizioaz arro izan 

• Erretreta paguen kalkulua : zer, nola ene kasuan
• Erretretan ze lanen egiteko dretxoa, ze baldintzetan
• Nola gauzak aldatu, posible diren aukerak ...

Erretretan ene dretxoak ulertu

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, uztailatik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
MSAko langilea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Legea eta usaiak ezagutu 
• Ene galderen araberako hautu posibilitateak
• Zoin etapa, zein desmartsa eta zein ondorio

Prestatu etxe-arraninamenduen egitera

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, uztailatik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Notarioa

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Erretretako baldintzak aintzin-ikusi 
• Ene bizi eta proiektu berriak aintzina eraman 

Erretreta :  aintzinetik nola prestatu

Noiz eta nun
- 2 egun, uztailatik urrira
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalariak (MSA, notarioa, ..)

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Norberaren gogoetak eta ardurak
• Etxaldearen transmitigarritasuna, egokitzeko, moldatzeko 
errestasun edo zailtasuna…
• Hartzalea bat sekatu

Etxaldea beste baten esku uztea : 
gogoetatu, transmisioa hobeki prestatzeko…

Noiz eta nun
- 1-2 egun artean
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalaria

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• 1. partea - Plantatzeko ideiatik proiektu egingarri baten 
gogoetatzera : funtsezko emeiak, nahiak eta beharrak argitu, 
neurtu. Hauetaraino heltzeko desmartxak, etapak
• 2. partea - Proiektua xifratu : alde baikorrak, errestasunak 
eta ezezkorrak (muga, oztopo) identifikatu, erabakiak hartzeko 
etxaldearen estrategia garatu

Noiz eta nun
- 1,5-3 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

Laborantzan plantatu

• Laborantza biologikoaren araudien errespetatzeko 
zer kondutan hartu ene instalazioan ? Zertifikazioak zer 
ondorioztatzen du ene proiektuan ? 
• Jada biologikoan diren, edo gogoetan sartuak diren beste 
laborari batzuekin solasteko paradan
• Proiektua xifratu

Noiz eta nun
- Eguna finkatzeko
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
B.L.E.ko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Laborantza biologikoan plantatu

• Obratu nahi dugun proiektua elgarrekin finkatu : harremana, 
gure fundamentuak (erabakiak hartzeko gure iparhorratza)
• Proiektuaren egingarritasuna, bizi eta lan baldintzen barne 
araudia 
• Beharrei hobekien dagokion kusku adiminstratibo, juridiko, 
fiskalak…

Elgarrekin lan egiteko sozietatean plantatu

Noiz eta nun
- 1,5-3 egun artean
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• 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 …

Plantatu berrien segipena (Lehen 5 urteak)

Noiz eta nun
- 0,5-1 egun artean
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr Baldintzak

AFOGeko kidea izan

Familian ala familiatik kanpo transmisioa momentu garrant-
zitsu bat da: pertsona ezagutzeko, ezagutzak transmititzeko, 
ikuspegi eta teknika mailako arazoak konpontzeko denbora 
hartu nahi dugu.
Zuen etxaldean iraupen laburreko trebagune bat lekuan emai-
teak transmisioa prestatzeko posibilitatea emaiten ahal duzue, 
gehiegi engaiatu gabe.
Aitzin, Laborantza Sortzaile Ibilbideak, ikastaro baten bidez 
zuen etxaldean proiektu eramaile bati ongi etorria egitea 
ahalbidetzen dizue.
Xehetasun gehiagorentzat, irakur ezazue Trebaturi buruzko 
atala   >>>



TRANSFORMATION

- 13 -

HAZKUNTZA

- 12 -

HAZKUNTZA

- 13 -

• Parasito nagusien zikloen ezagutzea eta funkzionamendua                
• Osasun kontrol plano bat eraikitzea zure etxaldean 
parasitismoa hobekio kudeazteko

Parasitismoaren kudeaketa ikasi 

Noiz eta nun
- 2021ko otsailaren 22an
- Lieu à définir

Nor
Catherine ROFFET, baserriko marexala, 
ekoizpen biologikoetan aditua, GAB44

Izena emaiteko

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

1 ELIKADURA 2 KABALEN OSASUNA 3 EKOIZPEN TEKNIKAK

• Etxalde bisita
• Soja txigortuen interesak razioan
• Kostuak kalkulatu

Noiz eta nun
- Egun erdi bat
- Etxalde batean
Nor
Hélène PROIX eta Bixente IDIART
B.L.E.ko animatzaileak

Izena emaiteko

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Soja txigortua integratu razioetan

• Abereak hobeki ulertu
• Beren ongi izate emozionala hobetu
• Galdearen arabera, iniziazio formakuntza egun bat 
antolatzen ahalko da

Noiz eta nun
- Egun bat
- Izura

Nor
Lise CHANCRIN CASTELLI,kinesiologoa, 
Kheops

Izena emaiteko

Animale kinesiologian hobetu

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Buztin ezberdinak eta beren funtzionamendua
• Usaiazko erabilpenak munduan zehar
• Barne eta kanpo erabilpenak

Noiz eta nun
- Egun bat udazkenean
- Izura

Nor
Jade ALLEGRE, naturopata (baieztatzeko)

Izena emaiteko

Buztina erabili etxaldean

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Ardien artaldea kudeaztea ekonomikoki eta 
emankortasunaren molde batean
• Bildotsen hazkuntza: belarra,arditegia.                                           
• Ardien parasitismoaren kudeaketa eta printzipioak                    
• Erreferentzia teknikoak eta ekonomikoak.                                         
• Etxalde bisita.

Noiz eta nun
- 2 egun, maiatza-ekaina
- Etxalde batean
Nor
Philippe DESMAISON, bio hazkuntzako  
kontseilaria, Agrobio 79

Izena emaiteko

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Ene haragietako ardi ateliera garatu

• Razioen transizioak menperatu 
• Neguan razioak autonomian kudeatzen jakitea

Noiz eta nun
-Egun bat, urtarrilan
- Lekua finkatzeko
Nor
Philippe DESMAISON, bio hazkuntzako  
kontseilaria, Agrobio 79

Izena emaiteko

Zure ahuntzen janari razioa eraiki 
    ahuntztegian

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

• Pentzeen kudeaketa kontrolatu eta parasitismoa kudeatu                    
• Lurren prebentzio agronomikoa, belarraren kalitatea             
• Koprozkopien behaketa eta interpretazioa          

Noiz eta nun
- Egun bat, urtarrilan
- Lekua finkatzekoa
Nor
Philippe DESMAISON, bio hazkuntzako  
kontseilaria, Agrobio 79

Izena emaiteko

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Autonomia xekatzea pentzeekin 
  ahuntz esnadunetan

Baldintzak
"Hunkitzetik osasuna" formakuntza 
segitu behar izana

• Ardiak, behiak, ahuntzak (galdearen arabera)
• Karta jokoa eta diagnostikoa
• Errazioen doitzea

OBSALIM metodoaren ezagutzaren egitea

Noiz eta nun
- Egun bat, urtarrila eta martxo artean
- Izuran eta etxalde batean

Nor
Ekaitz MAZUSTA, Obsalim formatzailea, 
B.L.Eko animatzaile ohia

Izena emaiteko

• Ardi, behi, ahuntz hazkuntzan : Rallyes Laine eta Rallyes Poils 
entrenamenduak
• Abere tropa batzuen diagnostikoa, taldean, formatzailearekin

OBSALIM metodoaren menperatzea

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, urtarrila eta martxo artean
- Etxalde ezberdinetan
Nor
Ekaitz MAZUSTA, Obsalim formatzailea, 
B.L.E.ko animatzaile ohia

Izena emaiteko

Baldintzak
Jadanik Obsalim formakuntza batean 
parte hartuta izan

• Zure pentzeen kudeaketa optimizatzea                                                 
• Antiparasitikoen balaitzea hobetu 
• Osasunaren praktika naturalak menperatzea zure artaldean 
immunitatea hobetzeko

Hobetu zure parasitismoaren kudeaketa

Noiz eta nun
- 2021ko otsailaren 23an
- Lieu à définir

Nor
Catherine ROFFET, baserriko marexala, 
ekoizpen biologikoetan aditua, GAB44

Izena emaiteko

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

• Erabakiak hartzea indibidual eta artaldeen tratamenduetan                                                     
• Gorputz sentimenduak garatzea kabalen enpatiarekin
• Erabakiak hartzeko tresna desberdinen entseguak: testu 
kinesiologikoak, geobiologia, pendulua...
• Sentitu eta hitzez eman kabalak sentitzen duena

Noiz eta nun
- 2021ko urtarrilaren 25 eta 28
- Etxalde ezberdinetan

Nor
Véronique ZENONI, marexal-osteopata

Izena emaiteko

Hazkuntzan erabili osteopatian hobetzea

Baldintzak
1. mailako formakuntzan parte hartu 
duzu, teoria eta praktika berrikusi dituzu

• Transformatuko diren landareak ezagutu
• Belar prestakinen oinarriak: osagai aktiboak eta 
disolbatzaileak
• Fabrikazioa : Nola ? Zerekin ? Nun atxeman ? Prezioa?
• Sendatzeko nahasketa batzu preparatu taldeka

Noiz eta nun
- Egun bat
- Izuran

Nor
Fanny DALLA BETTA sendabelar ekoizlea 
Lise ROLLAND hazlea

Izena emaiteko

Bere hazkurri osagarriak egin
 landareetan oinarrituz

• Zatoz zure arazoei eta zure esperientziari buruz trukatzera, 
zure lurraldeko bertze ardi hazle batzuekin
• Taldeak ditu urtean aipatu gaiak hautatzen : osagarria, 
hazkurria, obsalim metodoa, parasitismoa, alhatzea, ...

Noiz eta nun
- Hiruzpalau elkarretaratze urtean, egun 
erdikoak
- Lurraldea: Hazparne, Oztibarre, Xiberoa, 
Senpere
Nor
Bixente IDIART, B.L.E.ko animatzailea

Izena emaiteko

Ardiei buruzko trukaketa taldeak
  lurraldeka

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com
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• Hazkuntza guzian agertzen ahal den mundu mikrobiarraren 
aurkezpena
• Biofilmaren, hestearen eta animaleen osasunaren zooma
• Ekosistema orekan edo desorekan : bakteria eta beren 
inguramenaren arteko lotura

Noiz eta nun
- Eguna finkatzekoa
- Izuran

Izena emaiteko

Mikrobiomen ekosistema kudeatu 
 oilo hazkuntzan

Nor
Hubert HIRON, marexala, GIE Zone VerteB.L.E.

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

4 IKUSPEGI OROKORRA

• Urte osoa edo parte bat
• Artaldea kudeatzea
• Sistemaren indarguneak eta mugak 
• Lanaren antolaketa
• Logistika eta eraikinak

Kabalen deiztea aldi batez egunean pentsatu

Noiz eta nun
- Apirila-maiatza
-Etxalde batean

Nor
Finkatzekoa

Izena emaiteko

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

• Kanpoan egoiten diren xerrien beharrak ezagutu
• Xerria gizenarazteko bidea eta sortzeak egiteko bidea
• Obserbaketa bultzatu prebentzioa eta antizipazioa egiteko

Noiz eta nun
- Eskaeraren arabera
- Izuran

Nor
Denis FRIC, marexala
Christine MEYMERIT, formatzailea

Izena emaiteko

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

Kanpoko xerri hazkuntza bideratu 
     biologikoan - gizenaraztea eta sortzeak

• Gehienik atzemaiten diren bizkarkinen (parasitoen) lanketa
• Arrisku horien aurrean, kudeatzeko manera naturalak

Noiz eta nun
- 2021eko udaberrian
- Izuran

Nor
Finkatzekoa

Izena emaiteko

Laborantza biologikoan
 zaldigintzaren parasitismoa kudeatu

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Behi tropa ete pentzeen kudeaketa 
• Alimentazioa eta osasuna: Obsalim, osagarria, 
immunitatearen kudeaketa, hazkuntza fase nagusiak.  
• Gizentzearen kudeaketa teknikoak, genetiko hautuak.                       
• Emaitza teknikoak eta ekonomikoak
• Lanaren antolaketa.

Noiz eta nun
- 2 egun, maiatza-ekaina
- Etxalde batean
Nor
Finkatzekoa

Izena emaiteko

Nere haragietako behien kudeatzea 
  belar gizentzera oinarrituz

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
 ble.bixente.idiart@
gmail.com

• Oinarri teknikoak eta hobekuntza puntu nagusiak, hegazti 
hazkuntzetan
• Arrisku sanitarioen saihesteko neurriak

Noiz eta nun
- Egun erdiak, urtean zehar
- Lekua finkatzekoa

Nor
Aurélie LELIEVRE, hegaztien marexala

Izena emaiteko

Hegaztien haztea, Laborantza Biologikoan

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Landare estalkien interesa (belardunak eta arboladunak), 
hegaztiendako
• Mota egokien hautatzea eta artatzea
• Ibilbideko antolamenduak

Noiz eta nun
- 2021ko urte hasieran
- Izuran
Nor
Nicolas PETIT, la ferme en Coton (Gers)

Izena emaiteko

hegazti ibilbideak antolatu

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Erlauntzaren funtzionamenduaren alderdi teorikoak eta 
lekuan lekuko behaketak (erlekumeen biderkatzea, hazkurria, 
osagarri alorreko esku hartzeak, erlategiaren lekuz aldatzea, 
etab.)
• Eztia baldintza onetan ateratzea

Noiz eta nun
- Egun erdiak, urtean zehar
- Azkainen

Nor
Mikela UNTSAIN, erlezaina

Izena emaiteko

Erlategia Laborantza Biologikoan gidatzea

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Laborantza biologikoan ari diren erlategietan kudeatzeko 
teknika desberdinak 
• Entseguak eta zenbaketak
• Lan denbora eta oraingo gidaritzan integratzea

Noiz eta nun
- Eguna finkatzekoa
- Izuran

Nor
ADA Nouvelle Aquitaine

Izena emaiteko

Varroa bizkarroia Laborantza Biologikoan  
 ari diren erlategietan kudeatzea

B.L.E.
Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

• Lehen urtea, oinarriak : autoritatea, harremana, norabideak, 
gelditzea, atentzio berreskuratze...
• Bigarren urtea, hobekuntza : norabideak, abiadurak, 
urruneko manuak, kargatze/deskargatzeak, bereisteak...

Noiz eta nun
- 4 egun oso 4 hilabeteetan
- Lekua finkatzekoa
Nor
Stéphane CAZERES, "Institut de l'élevage 
et éleveur bovins" formatzailea

Artzain zakurra heztea

Izena emaiteko

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
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LURLANTZE

Laborari guziek bezala, zure Certiphyto agiriaren helmu-
gara heltzen bazira, agiria berritu beharra duzu.
Horren egiteko hiru molde badira :

Lehena : Ecophyto labela duten formakuntzak

Azken 3 urteetan (eta 4 hilabete agiria bukatu aintzin) 
Ecophyto labelizatuak diren formakuntzak egin badituzu, 
erreski berritzen ahalko duzu zure agiria etxetik egiten 
den formakuntza gehigarri batekin aski duzu. Modulo 
gehigarri hunek ordu 1 eta 1/2 eta 2 ordu artean irauten 
dute. Berantenik, 4 hilabete agiriaren helmuga aintzin 
egin behar da. 

Bigarrena : 7 orduko formakuntza baterat jin

Certiphyto agiria bukatu aitzin 9 -12 hilabete lehenago 
egin behar da formakuntza hau. 2012 eta 2013an egina 
izan zen bezala, AFOG elkartea eta EHLG antolatzen dira 
formakuntza hunen proposatzeko.

Hirugarrena : azterketa bat pasatu eta gainditu

Azterketa 30 galderaz osatua da eta hauetarik 15-ei xuxen 
erantzun behar zaie. Galdezketatu gaiak hauek izanki :
- Ingurumenarekiko seguritate eta araudia
- Erabiltzaileen seguritate eta osagarria
- Erabili kopuruen tipitzea, alternatibak, agronomia... eta 
pozoinen erabilpena tipitzea helburutzat dituzten gaiak

• Fitofarmazia zertifikataren berritzea, etxeko nausi eta 
agremant gabeko enpresentzat
• Pozoinen gaineko araudien jakitea
• Osagarriarentzat diren arriskuak
• Metodo alternatiboak

Izena emaiteko

Certiphyto Berritzea

Baldintzak
Primo Demandeur ziurtagiria 
azken 5 urteetan ukana izan

AFOG
05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

Noiz eta nun
- Eguna finkatzekoa
- Lekua finkatzekoa

1 ARAUBIDEAK 2 SOROAK ETA ZEREALAK

• Pentzeen espezie nagusiak ezagutzea
• Beren karaktero bio-adierazlea ezagutzea                                        
• Posible diren ekintzak identifikatzea

Noiz eta nun
- Maiatzan edo ekainan
- Izuran

Izena emaiteko

Nire pentzeen egoera diagnostikatu eta 
 aztertu landare adierazleak erabiliz

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
 ble.bixente.idiart@
gmail.com

• Alorren bisitatzea (artoa, soja, ekilorea) 
• Ibilbide teknikoak, belar txar eta eritasunen kudeaketa
• Alorren itzulikatzea
• Barietateen hautua
• Landareekin egindako prestaketak

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, ekaina-uztaila
- Etxalde batean

Izena emaiteko

Udaberriko alorretako laborantzari 
 buruzko trukaketak biologikoan

Nor
Laborariak

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Alorren bisitatzea (ogia, gargarra, ...) 
• Ibilbide teknikoak, belar txar eta eritasunen kudeaketa
• Alorren itzulikatzea
• Barietateen hautua
• Landareekin egindako prestaketak

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, azaroa-abendua
- Etxalde batean

Izena emaiteko

Neguko alorretako laborantzari 
 buruzko trukaketak biologikoan

Nor
Laborariak

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

Certiphyto Berritzea : 3 molde

• Erritmo kosmikoen ezagutza
• Ilargiaren erritmo ezberdinak
• Ilargiaren eragina alorretako laborantzan eta abere taldean
• Ilargiaren egutegia erabili

Astronomia 
 erritmo kosmikoak kondutan hartu

Noiz eta nun
- 2 egun
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
René BECKER, MABDeko laborari eta 
formatzailea

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

Baldintzak
Biodinamikaren oinarrizkoak ezagutzea

• Ilargiaren egutegia erabili
• Prestaketen egitea eta erabiltzea
• Landareen erabilpena
• Ardatz sensiblea sakondu

Biodinamian hobetu

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
René BECKER, MABDeko laborari eta 
formatzailea

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

Baldintzak
Biodinamikaren oinarrizkoak ezgutzea

BIODINAMIA

• Biodinamiaren definizioak
• Printzipio nagusiak
• Prestakin biodinamikoen baliatzea

Biodinamiaren oinarrietan 
 eta praktiketan formatzea

Noiz eta nun
- 2 egun
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
MABDB.L.E.

Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Lurzoruaren funtzionamendua
• Kudeaketa organikoa (ongarritzea, konposta…)
• Lurzoruaren lantzea
• Laboreen ibilbide teknikoa

Noiz eta nun
- 4 egun erdi, martxoa-apirila
- Etxalde batean

Nor
Maite GOIENETXE, B.L.E.ko animatzaile 
teknikoa

Izena emaiteko

lurzoruaren ezagutzea eta bere gidaritza 
agronomikoaren egokitzea

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Lurzorua: lurzoruen egiturei eta osaketari buruzko 
diagnostikoa
• Nork bere praktiken egokitzea
• Ekarpenen kudeatzea

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, udaberrian edo udazkenean
- Lekua finkatzekoa

Nor
Maite GOIENETXE, B.L.E.ko animatzaile 
teknikoa

Izena emaiteko

lurzoruaren ezagutzea 
 eta pentzeetako praktiken egokitzea

B.L.E.
Bixente IDIART 
06 27 13 32 38
ble.bixente.idiart@
gmail.com

Nor
Valérie FERNANDEZ, formatzailea, 
biologia-ekologia irakaslea

• Belar kentze mekanikoa noiz egin
• Tresna ezberdinen erakuspenak : binatzeko makina, asentu 
birakaria, heretria
• Laborarien lekukoratasunak
• Ibilbide tenikoer buruzko trukaketak

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, ekainean
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Udaberriko laboreen belarreztatzearen  
 kudeatzea Laborantza Biologikoan

Nor
Fabien LAFITTE, FD CUMA 640

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com
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3 BARATZEGINTZA

• Landareekin nahasketak prestatu : pixorra, dekokzioak,...
• Zein landare, zein eritasunentzat ?
• Zein materiala ?

Noiz eta nun
- 2021eko urtarrilaren 26an
- Izuran

Nor
Philippe HOUDAN, laboraria

Izena emaiteko

Ereiten duguna landareekin artatu

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

•  Ogia egiteko ogi beharrak, araberako ibilbide teknikoa 
bideratu
• Hongarriaren eta ongailuaren kudeaketa
• Barietateen hautua
• Ogigintzak dituen eskakizunak

Noiz eta nun
- 2021eko urtarrilaren 18an
- Izuran

Nor
Enguerrand BUREL, CREAB

Izena emaiteko

Ogia erein biologikoan, ogia egiteko

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Tresnaren diseinua
• Soldatzea

Noiz eta nun
- Eguna finkatzekoa
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Hazien ekoizpenarako materiala eraiki

Nor
L'Atelier PaysanB.L.E.

Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

Baldintzak
B.L.Eren hazi taldean parte hartzea

• Praktiken hobetzea
• Oinezkako lanketa, laxoan
• Buru/zaldi bikotearen eta baldintza pedo-klimatikoen 
araberako tresnak erabili praktikan
• Galdearen arabera, iniziazio formakuntza egun bat 
antolatzen ahalko da

Noiz eta nun
- Egun batzuk, urtean zehar
- Donapaleuun

Izena emaiteko

Zaldiekin egindako animale trakzioa hobetu

Nor
Guillaume KEDRYNA, laborariaB.L.E.

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34
ble.marlene.aucante@
gmail.com

Baldintzak
1. mailako formakuntzan parte hartzea

• Araubidea
• Aldaeren eta beren ezaugarrien aurkeztea
• Ibilbide teknikoa
• Nola eskuratu herriko arto-haziak

Noiz eta nun
- 2021eko martxoaren 4an
- Izuran

Nor
Arto Gorria elkarteko laborariak
Hélène PROIX B.L.E.ko animatzailea

Izena emaiteko

Herriko artoaren lantzea, etxaldean

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com

• Fisiologiari eta genetikari buruzko oroitarazteak
• Hautatzearen oinarriak
• Biltegian atxikitzea
• Lursailen bisitak
• Alorrean hautatzeko atelierrak

Noiz eta nun
- 2021eko urrian
- Etxalde batean

Nor
Robin NOEL Maison des semences 
d'Agrobio Périgord, animatzaile teknikoa

Izena emaiteko

herriko artoa hautatu

B.L.E.
Hélène Proix
06 27 13 32 32
ble.helene.proix
@gmail.com Baldintzak

Jadanik herriko artoaren lantzea for-
makuntzan parte hartua izan

• Barazkien egoera sanitarioari behatzea
• Hobekuntza tekniko proposamenak
• Trukaketa kolektiboak

Noiz eta nun
- Udaberrian
- Lekua finkatzekoa

Nor
Thierry MASSIAS barazkiei buruzko 
teknikaria

Izena emaiteko

Berotegiko barazkien gidaritzako 
        ibilbide teknikoen hobetzea

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Barazkien egoera sanitarioari behatzea
• Hobekuntza tekniko proposamenak
• Trukaketa kolektiboak

Noiz eta nun
- Larrezkenean
- Lekua finkatzekoa

Nor
Thierry MASSIAS barazkiei buruzko 
teknikaria

Izena emaiteko

Kanpoan landu barazkien gidatzeko 
 ibilbide teknikoen hobetzea

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Euskal Herriko lurzoru motak
• Ongarri berdeen kudeatzea
• Lurzoruaren lantzeko manera egokia
• Lurzorua ez lantzea
• Ongarrien eta emendakinen hautatzea
• Beren kabuz heldu diren landareen kudeatzea

Noiz eta nun
- 2021eko neguan
- Teoria gelan eta praktika etxalde batean
Nor
Dominique MASSENOT, Herody sareko 
agronomoa

Izena emaiteko

Lurzorua ezagutu 
   eta teknika agronomikoen menperatu

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Atelierren eta postuen antolatzea
• Jestuak eta posturak, gure buruaren ez blokatzeko eta ez 
zauritzeko
• Indarberritzeko ariketak
• Posible diren laguntzak desberdinak

Noiz eta nun
- 2021eko neguan
- Lekua finkatzekoa
Nor
Alexandre AZARIAN, kirol entrenatzailea 
eta MSAko langile bat

Izena emaiteko

Laneko ergonomiaren hobetzea eta baratze-
zaintzako nekagarritasunaren ttipitzea

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Barazkien beharrak
• Material egokia, ur erreserba egitekoa barne
• Ibilbide teknikoen hobetzea

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
ARDEPI edota Agricoltrole

Izena emaiteko

Ureztatzea optimizatu, baratzezaintzan

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Biologikoan, NTn (ez transgenikoan) dauden barietateen 
aztertzea
• Esperientzia praktikoen bildumak
• Hobetzeko bideak

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Baratzezain batzuk

Izena emaiteko

Barietateen hautaketa optimizatu, 
 baratzezaintza biologikoan

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Ibilbide tekniko agronomiko eta sanitarioa
• Barietateen hautatzea
• Praktiken trukatzea

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Catherine MAZOLLIER, baratzezaintza 
alorreko teknikaria, GRAB Avignon

Izena emaiteko

Negutegian eta kanpoan landu barazkien    
 ekoizpena optimizatu Biologikoan

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Tresnen erakustaldia
• Esperientzia praktikoen bildumak
• Hobetzeko bideak

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Catherine MAZOLLIER, technicienne 
maraîchage GRAB Avignon

Izena emaiteko

Belar "txarrak" errexkiago kudeatu
 Laborantza Biologikoan

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Ibilbide teknikoa
• Ibilgailuen multzoa
• Barazkien kontserbatzea     

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa
Nor
Bertze baratzezaintza-etxalde batzuk

Izena emaiteko

Euskal Herritik kanpoko 
        baratzezaintza-etxalde batzuk bisitatu

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr



TRANSFORMATION

- 21 -- 20 -

LURLANTZE LURLANTZE

- 21 -

4 FRUITUGINTZA

5 MAHASTIGINTZA

• Abono berde eta ereiteak
• Belarra kudeatu pozoinik gabe

Noiz eta nun
- 2021eko udazkenean edo neguan
- Lekua finkatzekoa
Nor
L'atelier paysan

Izena emaiteko

Mahastiari egokia den tresnak eraiki

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Eritasun eta mamutxen zergaitiak eta kudeaketa
• Egoera aztertu
• Egin molde egokiak ezagutu

Noiz eta nun
- Sasoian
- Lekua finkatzekoa
Nors
Vini Vitis Bio
Alain FERRAND, mahastizaina

Izena emaiteko

Mahastigintzan eritasunak 
             eta mamutxak kudeatu biolojikoan

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Egin molde agronomikoen eta teknikoen bilana
• Elkar trukaketa

Noiz eta nun
- Abenduan edo urtarrilean
- Lekua finkatzekoa
Nor
B.L.E.
Kanpoko formatzaile finkatzekoa

Izena emaiteko

Urteko bilan klimatikoa, 
 agronomikoa, eritasunena

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Dibertsifikatzearen helburuak
• Espezien eta aldaeren hautatzea
• Landaketaren dentsitatea
• Arta agronomikoak eta teknikoak

Noiz eta nun
- 2021eko udaberrian edo udazkenean
- Lekua finkatzekoa

Nor
Thierry RAMET, arbolazaina, formatzailea

Izena emaiteko

Arbola fruitudunen landatzea 
 etxaldearen dibertsifikatzeko

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Espezie anitzeko atelierraren helburuak
• Espezien eta aldaeren hautatzea
• Landaketaren dentsitatea
• Arta agronomikoak eta teknikoak
• Ikusmolde ekonomikoa

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa
Nor
Juliette DEMARET arbolazaintzako teknikaria

Izena emaiteko

Espezie anitzeko baratze bat 
 plantan ezarri eta garatu

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Fruitu ttipien atelierraren helburuak
• Espezien eta aldaeren hautatzea
• Landaketaren dentsitatea
• Arta agronomikoak eta teknikoak
• Ikusmolde ekonomikoa

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa
Nor
Juliette DEMARET arbolazaintzako teknikaria

Izena emaiteko

Fruitu ttipien baratze bat 
 plantan ezarri eta garatu

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Oinarri teorikoak
• Ariketak

Noiz eta nun
- Eguna finkatzekoa
- Lekua finkatzekoa

Nor
Gabriel DURRUTY

Izena emaiteko

Sagartzeen segipena eta moztea

Association Sagartzea 
06 10 12 81 76

• Oinarri teorikoak
• Xertatze teknika desberdinen erakusketa

Noiz eta nun
- Eguna finkatzekoa
- Lekua finkatzekoa

Nor
Gabriel DURRUTY eta Pettan ITHURRALDE

Izena emaiteko

 zuhaitz fruitudunen xertatzea

Association Sagartzea 
06 10 12 81 76

• Lurzoru motak Irulegiko Jatorri Deitura Kontrolatuan
• Ongarri berdeen kudeatzea
• Lurzoruaren lantzeko manera egokia
• Ongarrien eta emendakinen hautatzea
• Belarraren kudeatzea
• Lurzoruen eta arnoen arteko loturak

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa
Nor
Dominique MASSENOT, agronomoa, 
Hérody sarea

Izena emaiteko

Bere lurzorua ezagutu eta 
             teknika agronomikoak menperatu

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Printzipio teorikoak
• Egurraren eritasunekiko loturak
• Gauzatze praktikoa, mahasti gazteetan eta ematen ari diren 
mahastietan

Noiz eta nun
- Neguan
- Mahastian
Nor
Thomas SUDERT, mahastizaintza alorreko 
teknikaria, AgroBioPérigord

"Poussard" moztearen ezagutzea 

Izena emaiteko

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Aitzinatzeko abiaduren neurtzea
• Emarien eta presioen doitzea
• Lainoztagailuaren bertze arazoen aztertzea

Noiz eta nun
- 2021ko martxoan
- Baigorrin
Nor
M. TALON edota Daniel PASQUET

bere lainoztagailuaren doitu

Izena emaiteko

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Erabiliak diren landare eta prestakuntza nagusiak
• Tisanen, dekokzioen, minden prestatzea
• Beste tratamendu-produktuekin baliatzea

Noiz eta nun
- 2021eko uztailan eta irailan
- Mahastian
Nor
Alain FERRAND, mahastizaina, biodina-
mian aditua

Izena emaiteko

Fitoterapiaren eta biodinamiaren 
 ezagutzea eta optimizatzea

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Ozonoa duen uraren aurkeztea
• Lainoztatzeko tresnaren erakustaldia
• Emaitzen azterketa kolektiboa

Noiz eta nun
- Tratamentu garaian
- Lekua finkatzekoa
Nor
B.L.E. eta mahastizainak

Izena emaiteko

Ozonoa duen uraren erabilera probatzea  
 mahastizaintzan

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Arno biologikoaren egiteko prozesuaren baldintza 
bildumaren ezagutzea
• Hartzidura prozesuen menperatzea
• Xaiaren kudeaketa sanitarioa
• Dastatzea eta atzeman egoeren aztertzea

Noiz eta nun
- Udaberrian eta udazkenean
- Mahastizain baten etxean
Nor
Stéphane BECQUET, Syndicat des Vigne-
rons Bios Nouvelle Aquitaine erakundeko 
enologoa

Arno biologikoen egiteko prozesuaren hobetzea

Izena emaiteko

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr

• Ibilbide tekniko agronomikoa
• Mildiuaren kudeatzea laborantza biologikoan
• Dastatzea eta trukatzea

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa
Nor
Mahastizaintza etxaldeak eta arnoko 
mahatsondo mintegiak

Izena emaiteko

Irulegiko sormarkatik kanpoko mahastizain  
 batzuen etxaldeen bisitatzea

B.L.E.
Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31 
maite.goienetxe
@wanadoo.fr
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• Gasna urdinen teknologie ezagutu
• Fabrikazio etapak eta teknikak menperatu
• Tailer praktika ekoizle baten etxean

Noiz eta nun
- 3 egun, udaberrian
- Lekua finkatzekoa
Nor
ENIL Aurillac-eko formatzailea

Gasna urdinen teknologia ezagutu

Izena emaiteko

Baldintzak
Gasna ekoizten duten edo gasna egitea 
gogoa duten laborariendako

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Gasnen azalean diren flora desberdinak ezagutu
• Gasnen giroaren menperatzeko tresna eta teknika 
desberdinak
• Gasnen torratze eta mantentze lanek ze ondorio duten 
gasna mota bakotxarentzat neurtu
• Gazitegi baten eraikuntza eta materiala menperatzea

Noiz eta nun
- 3 egun, udaberrian
- Lekua finkatzekoa
Nor
Denis VIGIER, ENIL Aurillac-eko formatzailea

Gasnen ontzea menperatu

Izena emaiteko

Baldintzak
Gasna ekoizten duten edo gasna egitea 
gogoa duten laborariendako

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Teknologia ezagutu eta fabrikazio etapak
• Tailer praktika ekoizle baten etxen
• Lan antolaketa eta inbertsioa

Noiz eta nun
- 2 egun, udaberrian
- Lekornen
Nor
Maxence VIRELAUDE, formateur ENIL 
Aurillac

Izozki egiten ikasi

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

1 ARAUDIAK

• Indarrean den araudi sanitarioa
• Etxe ekoizpen salmentaren araudi desberdinak
• Garraiatzeko eta  saltzeko neurriak
• Etxe ekoizlen tailer baten bisita

Noiz eta nun
- Egun bat aukeratzo : otsailan, maiatzan, 
irailan eta abenduan
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Araudi sanitarioak ezagutu
 nekazaritzako elikagaien taileretan

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Nor
Frantxina LABORDE, EHEEEko format-
zailea

• Bakteriak zoin diren etxen bestelakatzean
• Higiena neurri nagusiak tailerretan
• Etxe ekoizlen tailer baten bisita eta higiena neurriak eman

Noiz eta nun
- Egun bat, ekainean
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Higiena neurriak ezagutu 
 etxe ekoizpen bestelakatzeko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Nor
Frantxina LABORDE,EHEEEko format-
zailea

• Indarrean den araudi sanitarioa
• Nagusitasun sanitarioaren planoaren ezagupena : higiena, 
bestelakatzeko praktikak, arrisku sanitarioak ezagutu eta 
baztertu
• Ekoizpenen segimendua, nola egin arrangura bat gertatzen 
balinbada
• Bakotxak bere planoa egin beren mozkin eta taileren arabera

Noiz eta nun
- 2 egun, ekainean
- Lekua finkatzekoa

Nagusitasun sanitarioaren planoa egiten ikasi

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Nor
Frantxina LABORDE, EHEEEko format-
zailea

2 ESNEKIAK

• Gasna xurien eta iaurten bestelakatzea
• Gaingabearen eta gurinaren fabrikatzea
• Azukrearekilako desertak eta beste esneki freskoen teknologia

Noiz eta nun
- 2021eko irailaren 25 eta 26an
- Lekua finkatzekoa
Nor
Patrick ANGLADE

Ikasi esneki freskoen egiten

Izena emaiteko

Baldintzak
Gasna ekoizten duten edo esnekia egitea 
gogoa duten laborariendako

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Zemeronaren egiteko oinarrizko teknologia
• Brocciu motako errezeta desberdinak
• Zemeronaren biziraupenaren emendatzeko teknikak eta 
materiala
• Jastaketa eta zemeronen formatuen analisia

Noiz eta nun
- Egun bat, martxoa-apirila
- Lekua finkatzekoa
Nor
Christophe OURRICARIET

Zemerona (zenbera) egiten ikasi

Izena emaiteko

Baldintzak
Gasna ekoizten duten edo gasna egitea 
gogoa duten laborariendako

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Esne gordinaren altxagarrien eta mota bakotxaren 
ezaugarrien aurkezpena
• Bakotxak bere altxagarriak egin
• Altxagarrien bilakaera eta erabilpenaren garapena

Noiz eta nun
- 2 egun, udaberrian
- Izuran
Nor
Cédric ALBERT, ENIL Aurillac-eko format-
zailea

Gasnatzeko altxagarrien menperatu

Izena emaiteko

Baldintzak
Jadanik gasnatze esperientzia duten 
laborarientzat eta altxagarrien moldake-
taren bidez hobetu nahi dutenentzat

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Pasta prentsatuen teknologiaren berrikuspenak
• Bakotxak egiten dituen hutsen edo arazoen xuxentzea
• Gasnategian antolaketa hobeago baten pentsatzea
• Hobekuntzek galdegiten dituzten material edo inbertsio 
berrien azterketa

Pasta prentsatuen teknologia 
  eta lan denbora hobetu

Noiz eta nun
- 2021eko abenduaren 15
- Lekua finkatzekoa
Nor
Cédric ALBERT, ENIL Aurillac-eko format-
zailea

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Gasna laktikoen teknologia ikasi
• Gasnategian antolaketa hobeago baten pentsatzea
• Bakotxak egiten dituen hutsen edo arazoen xuxentzea

Noiz eta nun
- 2021eko apirilaren 12 eta 13an
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Gasna laktikoen teknologia 
                       eta lan denbora hobetu

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Nor
Patrick ANGLADE
Baldintzak
Jadanik gasna laktikoa ekoizten duten 
laborariendako

Baldintzak
Izozkia egitea gogoa duten laborarien-
dako

• Baitezpadakoa ekoizle berriendako
• Gaurko araudiaren aurkezpena eta gidaren ezaugarrien 
azalpena
• Patogenoak zoin dira ?
• Gidaren bereganatze urratsak eman
• Departamendu mailako babes baliabideen aurkezpena

Noiz eta nun
- 2 egun, larrazkenean
- Izuran
Nor
Frantxina LABORDE, EHEEEko format-
zailea
Violaine SALAUN "Interprofession Lait 
de Brebis" kalitate teknikaria
Julie BRETOS AOP Ossau-Irati-ko gasna 
teknikaria

Izena emaiteko

Gasna eta esneki saileko higiena - GBPH

Baldintzak
Transformatzen edo transformatuko 
duten laborariendako

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Jadanik formatuak diren ekoizleentzat ere beharrezkoa
• Esnekien ekoizpenerako/fabrikaziorako garbitasun praktika 
onak : arrisku mikrobiologikoak, kimikoak eta fisikoak
• Ekoizle bakoitzaren gida eguneratu praktiken trukaketaren 
bidez.

Noiz eta nun
- Egun bat, larrezkenean
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Gasnategiko garbitasun eta 
  segurtasunari buruzko ezagutzak eguneratu

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Nor
Frantxina LABORDE, EHEEEko format-
zailea
Violaine SALAUN "Interprofession Lait 
de Brebis" kalitate teknikaria
Julie BRETOS AOP Ossau-Irati-ko gasna 
teknikaria
Baldintzak
Jadanik GBPH formakuntza batean parte 
hartuta izan 2005 eta 2017 arten
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3 HARAGIA ETA XERRIKIAK 3 BARAZKIAK ETA FRUITUAK

• Fruituen prestaketa ekoizpenak egiteko
• Ekoizpen gelifikatuak, erreak, xukatuak, ozpinak ikusi)
• Sanitario araudia
• Etiketatze araudiak eta jastaketa urratsa

Noiz eta nun
- 2 egun
- Lekua finkatzekoa
Nor
Guillaume ANDRE, Lozère-ko CFPPAkoa

Etxeko fruituak bestelakatu

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Bestelakatze prozesuen ikerketa : purea, krema, gaztaina 
naturala
• Bestelakatze gune berezi batean praktikak : irinaren 
erabilpena bixkotx arloan, erreximetak, kontserbak, jaki 
sukaldatuak
• Araudiaren ikerketa
• Behar den materialaren aurkezpena eta zenbatzea

Noiz eta nun
- 2 egun
- Lekua finkatzekoa
Nor
Florac CFPPAko formatzailea

Gaztenen balorizatu

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Araudiaren ikerketa
• Sagarren hautaketa eta fermentazio alkolikoaren bilakaera.
• Bestelakatze urratsak ikertu:prentsatzetik botiletan 
emaiteraino
• Menperatu behar diren urratsak eta materiala

Noiz eta nun
- 2 egun
- Lekua finkatzekoa
Nor
Florac CFPPAko formatzailea

Sagarnoa egiten ikasi 
 etxeko sagarren balorizatzeko

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Esne-irakidura zer den - araudiak
• Osagaiak ezagutu eta menperatu behar diren etapak 
• Lehen tratamentua, parametroak, kontrolak, ..)

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa
Nor
Florac CFPPAko formatzailea

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Baratzeki irakidura teknika menperatzea

• Osagaien ezagupena : malta, lupulua, altxagarriak, ura
• Fabrikazio etapak ezagutu
• Menperatu behar diren urratsak eta kontrolak
• Materialaren eta tresnen ezagupena

Noiz eta nun
- 2 edo 3 egun
- Lekua finkatzekoa
Nor
Florac CFPPAko formatzailea

Garagardoa egiten ikasi

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Pastel desberdinak eztiarekin egiten ikasi : espezia bixkotx, 
madalena…
• Turroi desberdinak egiten ikasi
• Gozoki (malba zuri, berlingot gozoki) et hydromel egiten ikasi
• Bestelakatzeko materiala eta araudiak (sanitario eta  
etiketatze)

Eztia bestelakatzeko errezetak ezagutu

Noiz eta nun
- 2 edo 3 egun
- Lekua finkatzekoa
Nor
Florac CFPPAko formatzailea

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Bestelakatze desberdinak ezagutu, gozoki egiteko ezti eta 
asukrearen lanaz : 
• bonbons sucre cuit à base de miel, de sirops de fruits

Gozoki egiteko teknikak menperatu

Noiz eta nun
- 2 egun
- Lekua finkatzekoa
Nor
Florac CFPPAko formatzailea

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Fruitu eta baratzeki idortzeko etapak
• Menperatu behar diren gauzak
• Idortzeko tresna desberdinak ezagutu
• Araudiak ezagutu eta menperatu

Fruitu eta baratzeki idortzea ezagutu

Noiz eta nun
- 2 egun
- Lekua finkatzekoa
Nor
Florac CFPPAko formatzailea

Izena emaiteko

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Teknika ezberdinak
• Idorgailuak eta haien prezioak

Noiz eta nun
-2021eko abendoaren 9 eta 10ean
- Izuran

Izena emaiteko

Nor
Thibaut JOLIET, CFPPAko formatzailea et 
sendabelar ekoizle

B.L.E.
Martta IRIGOIEN
06 34 99 39 15
ble.martta.irigoien
@gmail.com

Sendabelar idortzen ikasi

• Formakuntza horri beharrezkoa da puralleria etxaldean 
ehaiten dituzte laborarientzat « abereak babesteko 
konpetentzia zertifikata » emaiten du
• Formakuntzaren egoera orokorra
• Abereen babestearen etapa guziak, erahil arte

Noiz eta nun
- Egun finkatzekoa
- Lekua finkatzekoa
Nor
SOCSAko formatzailea

Izena emaiteko

APFPB
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Puralleria hiltegietan abereak 
  babesteko formakuntza

• Baitezpadakoa haragi, oilo eta oilasko ekoizleedako
• Bakterien ezagupena eta ibilmoldea ulertu
• Sanotasun arauak eta idatziak landu
• Garbitze eta desinfektatze planen sortze eta martxan jartzea
• Biziraupenaren finkatze eta etiketatzearen manerak

Noiz eta nun
- 2021eko otsailaren 23 eta 24an
- Donazaharren

Izena emaiteko

Haragi saileko higiena formakuntza

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Nor
Yves ARNAUD, ENILV Aurillac
Baldintzak
Haragia transformatzea edo erabiltzea 
proiektua duten etxeko ekoizleendako

Noiz eta nun
- Egun bat, udazkenean
- Lekua finkatzekoa
Nor
Yves ARNAUD, ENILV Aurillac

Izena emaiteko

Baldintzak
Haragia transformatzen edo transforma-
tuko duten etxeko ekoizleendako

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Autoklabaren ibileraren aurkezpena
• Ekoizpenak berinakietan emaiteko parametroen aipamena
• Esterilizazio irizpideen aurkezpena
• Fabrikatuak diren ekoizpenen kontrola 
• Analisia bakteriologikoak zoin diren aipatu

Autoklaba higiena eta formakuntza praktikoa

• Araudiak zoin diren arlo huntan ezagutu
• Fizika ikasgaiaren berrikuspenak
• Arriskuen deskribapena eta ezagupena- tapadun tresnen 
aipamena
• Azterketaren pasatzea

Autoklaba : presiozko tresnen erabiltze agiria

Noiz eta nun
- 2021eko urtarrilaren 12an
- Lekua finkatzekoa
Nor
APAVE

Izena emaiteko

Baldintzak
Haragia transformatzen edo transforma-
tuko duten etxeko ekoizleendako

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Kabalaren hezurdura ezagutzea
• Mozte prozesua
• Haragi zati bakotxaren balorizatzea
• Kartoin desberdinak egitea eta etiketatzea

Noiz eta nun
- Martxoaren 24 eta 25an
- Lekua finkatzekoa
Nor
Didier CARTEAU, ENILV Aurillac

Bildotskia, ardikia, pittika 
                             haragia mozten ikasi

Izena emaiteko

Baldintzak
Ardi/ahuntz haragia zuzenki saldu nahi 
duten ekoizleendako

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Haragien prestaketa eta berexketa
• Espezien eta osagai desberdinen hautaketa
• Nahasketaren egitea eta hertzeratzea
• Xukatze teknologia menperatu

Noiz eta nun
- 2 egun, udazkenean
- Lekua finkatzekoa
Nor
Christophe RODIER, ENILV Aurillac

Haragi xukatuak : zozizona, txorizo etab

Izena emaiteko

Baldintzak
Haragia transformatzen edo transformatu-
ko duten etxeko ekoizleendako

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Sukaldatzearen urrats bakotxaren azterketa
• Haragien prestaketa
• Saltsen eta osagaien prestaketa
• Errezeten egitea eta autoklabatzea

Noiz eta nun
- 3 egun, udazkenea
- Lekua finkatzekoa
Nor
Christophe RODIER, ENILV Aurillac

Xerrikia sukaldatu

Izena emaiteko

Baldintzak
Haragia transformatzen edo transformatu-
ko duten etxeko ekoizleendako

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

• Baitezpadako formakuntza airerik gabeko teknika 
erabiltzen dutenentzat (sanitario arrisku ainitz baitira)
• Airerik gabe ezartzeko makinen ibilera edo erabilpena 
aztertu
• Teknika hunen alde baikor eta ezezkorrak ezagutu
• Materialaren, zakuen hautua eta aholkuak

Noiz eta nun
- 2020eko ekainaren 30an
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Airerik gabeko teknika menperatzea : 
 haragi, gasna, biper...

EHEEE
Frantxina Laborde
06 74 42 48 59
apfpb@free.fr

Nor
Yves ARNAUD, ENILV Aurillac

Baldintzak
Etxeko ekoizlea izan
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• Antolatu bio sailan ezberdintzeko
• Ziurtatze parte hartzailea, erronkak, funtzionamendua

BSP : ziurtatze sistema parte 
       hartzaileruntz eta bio ezberdintzeruntz

Noiz eta nun
- Udazkenean 
- Izuran

Izena emaiteko

Nor
Martta IRIGOIEN, B.L.E.ko promozioaren 
animatzailea

B.L.E.
Martta IRIGOIEN
06 34 99 39 15
ble.martta.irigoien
@gmail.com

• Instagram kondua sortu
• Publikazio bat egin
• Edizio oinarriak landu
• Edukia hobetu

Instagram kondu bat sortu eta animatu

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Léa CADIOU, APFPBAPFPB

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Dohainik den plataforma batekin
• Rubrika eta edukiak sortu
• Ekoizpen katalogoa egin, pagatze moduak,…

Noiz eta nun
- 3 egun 
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Laetitia BESAURY, komunikazio agentzia 
bateko formatzailea

APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Bildu beharreko informazioak
• Kliente fixierra bereixi eta eguneratu
• Salmentaren jarraipena
• Fidelizazio ekintza

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, otsaila-martxoa
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Kliente fixierra kudeatu eta fidelizazioa landu

Nor
Isabela BARREIX, APFPBEHEEE

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Jantegi kolektiboen salbidea
• Funtzionamendua
• Erantzuteko antolatu

Produktu biologikoak 
 jantegi kolektiboetan saldu

Noiz eta nun
- Udan 
- Izuran

Izena emaiteko

Nor
Martta IRIGOIEN, B.L.E.ko promozioaren 
animatzailea

B.L.E.
Martta IRIGOIEN
06 34 99 39 15
ble.martta.irigoien
@gmail.com

• Etxe-ekoizpenen etiketaren araudia
• Etiketaren bisuala landu

Ene etiketak egin

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Frantxina LABORDE, APFPB
Marketing-eko profesionala

APFPB
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Salmenta webgunea sortu doianik

• Salmenta kudeaketa programa bat aurkezpena
• Bezeroen zerrenda, produktuak eta prezioak sartu
• BASESALT programa erabiltzen ikasi et fakturazioak kudeatu

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Fakturazioa informatizatu 

Nor
Jean Michel BERHO, BASESALT sortzaileaEHEEE

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Kutxa edo kesarekiko araudiak ezagutu, ulertu 
• Kondu kesen kaxiera antolatu saltzeko moldeen araberan 
legearen barne izaiteko…

Xuxenezko salmentak segitzeko kondu 
 kesa edo kutxa nola atxiki

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, ekainetik urrira      
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
AFOGeko animatzaileaAFOG

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr

• Saltzeko moldeak aztertu, hobetze bideak ikertu 
• Saltzeko behar dituztan tresna egokiak pratikan eman. 
Adibidez : eroleen fixierra, saltzeko argudioak, komunikazio 
tresnak, fidelizazio urratsak...

Izena emaiteko

Ene saltzeko moldeak aztertu 

EHEEE
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Noiz eta nun
- Egun bat      
- Lekua finkatzekoa
Nor
Emmanuelle ROUZET, salmenta teknike-
taz aditua
Baldintzak
Salmenta zuzena jadanik pratikatzea

• Merkatua ezagutu : zoin ekoizpen mota saldu ? Erosleak nor 
dira ?  
• Salmenta ibilbideak : zoin dira, nola hautatu, nola antolatu ?  
• Prezioa finkatu : gosta prezioa nola kalkulatzen da ?
• Saltegiek zein marga hartzen dute ? Prezioen taula nola egin ?
• Komunikatzeko behar dituztan euskarriak

Salmentaren oinarriak ezagutu

Noiz eta nun
- 2.5 egun   
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Isabela BARREIX, EHEEE-ko animatzaileaEHEEE

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Merkatu ikerketa baten egiteko urratsak : etapa desberdinak, 
zer jakin nahi dut, galdetegia, nor galdezkatu, nola
• Erantzunak ordenatu eta ondorioak atera

Merkatu ikerketa bat egin 

Noiz eta nun
- Egun bat      
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Isabela BARREIX, EHEEE-ko animatzaileaEHEEE

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Eroslea hurbildu, etxaldea aurkeztu, eroslearen beharrak 
atxeman, argudioak landu, salmenta bururatu arte. 
• Argudioak eta fidelizazio tresnak. 
• Ariketak : pratika

Salmenta solasa menperatu 

Noiz eta nun
- Egun bat      
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Emmanuelle ROUZET, salmenta teknike-
taz aditua

EHEEE
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Tendentziak : giroa, koloreak, ekaiak, zirkulazioa saltokian, 
saltokia antolatzea, kesaren inguruan, informazioak 
• Ariketa, pratika : plano eta argazkien bidez lan pertsonala
• Saltoki baten bisita.

Etxaldeko saltokia antolatu eta apaindu

Noiz eta nun
- Egun bat      
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

EHEEE
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

Nor
Isabela BARREIX, EHEEE-ko animatzailea

• Merkatuko mahaina ongi antolatu eta apaindu, ikusia 
izaiteko, erakargarria, informazio euskarriak. 
• Eroslearekin harremana lotu, bere beharrak xekatu, 
argudiatu saltzeko

Merkatuetan saldu 

Noiz eta nun
- Egun bat      
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Emmanuelle ROUZET, salmenta teknike-
taz aditua

EHEEE
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Erosle profesionalen beharrak : saltegiak, jatetxeak, 
grosistak, supermerkatuak
• Margenak eta prezio profesionalak 
• Saltzeko euskarriak : etxaldeko plaketa, ekoizpen fitxak, 
errezetak,...
• Hitzordu hartzeak prestatu
• Ariketak profesional baten aurrean bezala

Profesionalekin lan egitea 

Noiz eta nun
- Egun bat      
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Emmanuelle ROUZET, salmenta teknike-
taz aditua

EHEEE
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Sare zozialak, Facebook orrialde profesional baten sortzea
• Zer aipatu, nola ilustratu, noiz komunikatu, ikuslierren sarea 
nola emendatu

Facebook orrialde profesional baten 
   animatzea

Noiz eta nun
- Egun bat      
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Camille WAGNER, community manager EHEEE

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Mail ainitz igortzeko plataforma batean kondu baten sortzea 
dohainik 
• E-gutunaren modeloa hautatu
• Edukina eta argazkiak landu
• Ariketak

Newsletter baten dohainik igortzea

Noiz eta nun
- 2 egun  
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Léa CADIOU, EHEEE-ko animatzaileaEHEEE

05 59 37 23 97
apfpb@free.fr

• Dohainik den plataforma batean kondu baten sortzea (adib. 
WordPress)
• Webgunearen atalak eta edukia zehaztu. 
• Ariketak : orrialdeak sortu, edukiak idatzi eta sarean eman, 
argazkiak eta loturak jarri, modulo bereziak sartu

Webgune bat dohainik sortu

Noiz eta nun
- 3 egun    
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Laetitia BESAURY komunikazio agentzia 
bateko formatzailea

EHEEE
05 59 37 23 97
apfpb@free.fr


