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Aurten, hirugarren aldikotz, Arrapitz sareko elkarteek katalogo batean juntatu dugu gure formakuntza  
eskaintza . Kasik 100 formakuntza proposamen dituzue hemen xehean-xehe esplikatuak.   
Formakuntza bakotxarentzat elkarte erreferente bat duzue ; xehetasun gehiago nahi izanez gero,  
deitzen ahal duzue. 
Ber bidea hartzen duzue zuen izena emaiteko, interesatuak bazirezte. Izena emazue, ezen gertatzen 
ahal baita lekua edo eguna aldatzea ; horrela errexago izanen zauku zure kontaktatzea beharrorduan. 
“Ikusi eta ikasi eta ondo entzun”. Ongi laburbilduak dira kantu famatuan formakuntzak ekartzen dituen  
idekidurak : beti zerbait ikasten da, gogoetatzen edo trukatzen da. Arrapitzen aspaldi egin ginuen  
eta segitzen dugu talde formakuntzaren parioa : bakarrik fite aintzinatzen bainan taldean urrunago heltzen. 

    

  2016ko  
FORMAKUNTZAK 
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SOZIETATEAK ETA FISKALITATEA 

KUNDUAK – KUDEANTZA – PAC - eta tresnak 
• Nere kontabilitatea eta paperreria nihaurek egin zertan naizen ikusteko   
• Etxaldea kudeatu PACeko laguntzak eta arauak kondutan hartuz   
• Ene mozkinaren hobetzeko bideak bilatu eta estudiatu 
• Kunduak informatikaz sartzeko programa menperatu (Basekund) 
• Reel-eko lehen urtea: nola pasatzen da? 
• Informatika, internet eta meilen erabiltzea ikasi 
• Fakturatzeko logiziela bat eskutan hartu 
• Excel-ekin behar dutan aplikazione bat sortu 

LANA KUDEATU 

• Reelera hurbiltzen ari niz, joan behar duta ?    
• Sozietatean aldaketak kudeatu 
• Forfaita, MSA eta erretreta ... Nola martxan da ? 
• Reelean izanik : nola arindu emaitzen gaineko kargak 
• Sozietatearen bizia, deliberoak eta formalismo juridikoa 

• Alor eta pentzeen eremaiteko manera berriak 
• Ezpeletako Biperraren ekoizteko praktikak azkatu eta hobetu 

XEDE BERRI BAT OBRATZEKO  
• Laborantxan plantatu: dugun ideiatik proiektu baten formulatzera heltzea  
• Laborantxan plantatu: proiektua xutik egoiten denez landu   
• Dibertsifikazio edo/eta ekoizpen baten transformatzen hasi 
• Elgarrekin lan egiteko sozietatean plantatu 
• Etxaldea beste baten esku uztea: gogoetatu transmizioa hobeki prestatzeko 
• Inbertitzeko mementoan bi gogoeta  
• Sormarkapean den Ezpeletako Biperrako ekoizle bilakatu (1) 
• Sormarkapean den Ezpeletako Biperrako ekoizle bilakatu (2) 
• Laborantxa biologikoan plantatu 

URRUNAGO JOAITEKO ... 
• Laborari ofizioko azken 10 urteak nola kudeatu ? 
• Etxaldeko laneko sistima aldatu 
• Harremana hobetu, hitza hartzea aisetu 
• Ene deliberoak nola hartzen ditut? 

LANDARE EKOIZPENAK 
ZEREALAK 
• Belarren kudeaketa arto alorrean lan mekanikoari esker 
• Zerealak eta proteinak etxean produzitu 
• Etxeko haziak produzitu 
 

BARATZEGINTZA 
• Barazkien eta lurraren ontzea 
• Landare inguruko ibilmolde teknikoa 
• Baratzegintza biologikoan agronomiari lotuak diren tekniken hobetzea 
• Landaren ekoizpena eta urteko lan antolaketa 

• Baratzegintzan uztartzea 

• Baratzegintzan lana errestu, bizkarra eta osagarria zaindu 
• Baratzegintzarako tresnak norberak eraiki 
• Baratzegintza biologikoan instalatu: ideietik proiektura 
 

MAHASTIGINTZA 
• Mahastiaren txertatzea moldeak 
• Tratatzeko tresnaren hobetzea 
• Mahastia eritasunetik zaintzeko teknikak 
• Mahastietako lurrak hobekiago ezagutu eta hobetu 
 

FRUITUGINTZA 
• Frutarbolak artatu biologiko moldean  
• Nola eraman fruitu ttiki ekoizpena biologiko moldean  
• Landare mota ezberdinak nola mozten dira? (sagar,  udare, gerezi…) 
• Sagarrondoen mozten ikasi 
• Sagarrondo edota zuhaitz fruitudunen xertatzen ikasi 

AGRONOMIA 
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• Enplegatzaile naiz:  pagak, dokumentu ofizialak, … 
• Lanez itoa? nola buru egin ? 
• Eskukaldi bat emaiten dutenak nola babestu, legez eta moldez ? 
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AURKIBIDEA 

SALMENTA  
ETA KOMUNIKAZIOA 

BESTELAKATZE 
ESNE/GASNA 
• Etxeko altxagarrien erabiltzea gasnatzeko  
• Ikasi esneki freskoen egiten 
• Esneki freskoen teknologia eta lan denbora hobetu 
• Pasta bigunen teknologia eta lan denbora hobetu 
• Pasta prentsatuen teknologia eta lan denbora hobetu  
• Gasna laktiboen teknologia eta lan denbora hobetu  
• Zemerona (zenbera) egiten ikasi 
• Gasnen ontzea menperatu 
• Gasna eta esneki saileko higiena formakuntza  
 

KOSMETIKA   
• Salboinak egin etxaldeko lehengaiak erabiliz 
• Etxea garbitzeko ekoizpenak norberak egin  
• Salboinen edo kosmetikoetan hobekuntza  
• Kosmetikoak ekoitzi erlezaintza arloko ekoizpenekin    
 

HARAGI 
• Airerik gabeko teknika menperatzea : haragi, gasna, biper sailetan … 
• Haragi mailako higiena formakuntza 
• Autoklaba 1: presiozko tresnen erabiltze agiria 
• Autoklaba 2: higiena eta formakuntza praktikoa  
• Bildotxak/ardiak/pittikak mozten ikasi 
• Haragi xukatuak: zozizona, txorizo etab 
• Txistorrak, lukinkak eta erretzeko diren lukinkak egin 
• Xerrikia sukaldatu        
• Sukaldatuz haragia balorizatu 
• Ganiten xorroxtea 
 

FRUITU ETA BARATZEKI 
• Etxeko fruituak bestelakatu 
• Etxeko baratzekiak bestelakatu  
• Sagarnoa egiten ikasi etxeko sagarren balorizatzeko 
• Gaztenen balorizatzea 
• Oinarrizko garbitasun arauak ekoizpen gune batean (teoria et praktika) 

• Garbitze eta desinfekzio planoa 

• Ezpeletako biper errautsaren kalitatea menperatu 

• Salmentaren oinarriak ezagutu        
• Salmenta zuzenaren zikloa menperatu   

• Sanotasun eta salmenta araudia ezagutu  

• Fakturazioa egiteko logiziel bat erabili eta fidelizazioa hasi  
• Etxaldeko saltokia antolatu 
• Saltoki kolektibo bat antolatu 
• Merkatuko mahaina antolatu eta apaindu, bezeroetaz hurbildu 
• Norberak bere ekoizpena ezagutu eta saltzeko helburuarekin jastarazten jakin   
• IDOKI nola aipatu, beste desmartxak ere agerian emanez 
• Etxe ekoizpenak saldu kantinetan 
• Internet sarea nola erabil dezaket? 
• Sare sozialak erabili etxaldeko komunikazioan 
• Berripaper informatizatu bat sortu 
• Blog bat egin 
• Salbide bio berri batean elgarrekin saldu 
• Sormarkadun Ezpeletako Biperraren jastatze formakuntza 

HAZKUNTZA 
• Oilo eta oilasko hazkuntza biologikoa 
• Razioa egokitu bazkaren  eraginkortasunaren hobetzeko 
• Alhatze sistema hobetu, bazkatze gostuen apaltzeko 
• Kabalak artatu sendabelarren bidez  
• Paradisoen kudeaketa alternatiboa jale hazkuntzan 
• Osteopatia formakuntza 
• Erlezaintzari buruzko oinarrizko ezagutza eta hobetze teknikak 
• Ahuntz hazkuntza biologikoa 
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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; 

beste laborariekin ideiak trukatu 

   Etxaldea kudeatu PACeko laguntzak eta 

arauak 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 mozkinaren hobetzeko bideak  

bilatu eta estudiatu 
Urtaldeko emaitzak behatu (marjak, gosta pre-

zioa, 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 progra-

ma informatikoa (fakturen sartzea eta konduen 

bukatzea errexten duena) eskutan hartu 

    Excel-ekin behar dutan  

 aplikazione bat sortu 
Beharrezkoak dituztan informazioak bildu eta 

kalkulak egiteko taulak egiten ikasi (kabalen edo 

sal erosketen segitzea, kalkulu taulak...) 
 

AFOGeko  

animatzailea 

Egun bat  

gehienez. Udan  

   Reeleko lehen urtea : nola  

pasatzen da ? 
 
Reelerat pasatzean hautu batzu untsa ulertu eta 

gogoetatzekoak dira ondoko urteetan ere  

eragina ukaiten ahal baitute 

   Zuen galdeak  

 
Formakuntzak 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) 
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SOZIETATEAK ETA FISKALITATEA 

Reelerat hurbiltzen ari naiz,  

joan behar duta ? 
Reelean nola litekeen ikusi, forfait-ian egoitea po-

sible den eta zeren gostuz...  

Ulertu hautuen egiteko 
 

 

   Sozietatearen bizia : patzuerren 

artean pikoan jarri 
Patzuerren artean pundua erregularki egin 

behar da, irabazien banaketa eta beste funtsezko hain-

bat 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  

egiten ahal duta, nunbait eragin, zerga edo  

sozial urtesariak tipitzeko 
 

AFOGeko  

animatzailea 

Egun 1 eta 2ren  

artean (ekain-urri artean) 

   Sozietatean aldaketak kudeatu 

 
Etxaldearen proiektua berriz landu aldaketak 

gertatzean : partzuer baten sartze, ateratze, er-

retreta hartze, gazte instalatze sozietatean... 

AFOGeko  

animatzailea 

Egun 1 eta 2ren artean 

(ekain-urri artean) 

   Forfait-a, MSA eta erretreta.  

Nola martxan da ? 

Kalkuluak nola eginak diren ulertu, zer dretxo du-

tan eta ene egoera hobetzeko zer egiten ahal  

dutan ikusi 
 

AFOGeko animatzailea 

MSAko teknikaria 

Egun 1 gehienez (ekain

-urri artean) 

Egun bat eta bi-ren artean

(ekain-urri artean) 

AFOGeko 

animatzailea 

AFOGeko  

animatzailea 

LANA KUDEATU 

Lanez itoa ? Nola buru egin ? 
 

Arazoa nun da ? Zoin ondorio ditu ? Aldaketa edo 

hobetze bideak, esperientzien lekukotasunak,  

teknika eta ergonomia trükak, etxalde  

bisitak,... 

1,5 eta 3ren artean 

(ekain-urri artean) 

   Enplegatzaile naiz : pagak,  

dokumentu ofizialak... 
Enplegatzaile betebeharrak zoin diren ikusi : asegurantza, 

sozial deklarazioak,  seguritate arauak... Kasu desberdinak 

ezagutu : aprendizgo, enplegatze-elkarteak, TESA… 
 

Egun 1 eta 2ren artean 

(ekain-urri artean) 

AFOGeko 

animatzailea 

AFOGeko 

animatzailea 

Eskukaldi bat emaiten dutenak nola 

babestu , legez eta moldez ? 

Legeak « bolondres » lana ez du onartzen. 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  
AFOGeko animatzailea 
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 XEDE BERRI BAT OBRATZEKO... 

Laborantzan plantatu : dugun ideiatik 

proiektu baten formulatzera heltzea 
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 urratska  

plantatzeraino heltzeko 

Maiatzetik aitzina AFOGeko animatzailea 

Laborantxan plantatu : proiektua  

xutik egoiten denez landu 
 

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 

 

Dibertsifikazio edo/eta ekoizpen  

baten transformatzen hasi 
 

Proiektuaren egingarritasuna neurtu 

(transformatze teknika, salmenta, finantzak...). 

Desmartxa eta etapak planifikatu 

AFOGeko animatzailea 

 

2 eta 3 egun artean 

– behar orduen 

arabera 

Elgarrekin lan egiteko sozietatean 

plantatu 

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 2 eta 3 egun artean – 

behar orduen arabera 

Etxaldea beste baten esku uztea : 

gogoetatu transmisioa hobeki  

prestatzeko  

Norberaren erretreta proiektua argitu (beharrak, 

nahiak...) Nola egin etxaldea beste baten esku  

uzteko (juridikoki, hartzaleak xekatu...).  

Esperientzia eta ideia trukatzeak taldean 

AFOGeko animatzailea 

 

Inbertitzeko mementoan bi gogoeta 
 

Inbertsio proiektua bere osotasunean landu : siste-

ma nola aldatuko du, helburu orokorrak zoin dira, 

kontestua aztertu... Ondorioak neurtu eta ikus ze 

egin laiteken dena nahi ez bezala gerta baledi... 

AFOGeko animatzailea 

 

2 eta 3 egun artean – 

Ekain eta urri artean 
2 eta 3 egun artean – 

Ekain eta urri artean 

Sormarkapean den  

Ezpeletako Biperreko ekoizle bilakatu 
 

Agiriako prozesuan baitezpadakoa den  

formakuntza: araudiak, alde teknikoak, garbitasun 

araundi oinarrizkoak 

Pauline Champon 2016/02/09 

Sormarkapean den  

Ezpeletako Biperreko ekoizle bilakatu 
 

- Agronomia saila eta teknika landu, landarea hazi, 

- Eritasunen eta parasitoen kudeaketa ) 

- Eritasunen eta parasitoen kudeaketa  

- Hazien hautaketa alorrean 

Maite Goienetxe 

Pantxika Halsouet 
Urtean zehar 
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 URRUNAGO JOAITEKO 

Laborari ofizioko azken 10 urteak  

nola kudeatu ? 
 
Erretreta hartzea prestatu eta ikusi bere etxaldea 

nola kudeatu azken 10 urteetan, arrahartze posi-

bilitate diferenteri bidea idekirik atxikitzeko... 

AFOGeko animatzailea 

eta beste 

Etxaldeko laneko sistema aldatu 
 

Etxaldean ez doana edo entseatu nahi duguna 

kondutan harturik, aldaketa posible desberdinen 

ondorioak landu (xifratze, bisita...). Proiektuaren 

etapa desberdinak planifikatu 

AFOGeko animatzailea 

 

2 eta 3 egun artean – 

Ekain eta urri artean 
2 eta 3 egun artean – 

Ekain eta urri artean 

Harremana hobetu, hitza  

hartzea aisetu… 
 

Komunikazioaren funtsak ulertu. Ikusi nola hobetu 

besteekilako harremana hitza hartzeko moldetik 
 

AFOGeko animatzailea 

 

Ene deliberoak nola hartzen ditut ? 
 

Gaur egun deliberoak nola hartzen dituztan  

gogoetatu, eta ikusi nola hobetu daiteken egiteko 

manera. 
 

AFOGeko animatzailea 

eta beste 

2 eta 3 egun artean – 

Ekain eta urri artean 
Egun bat – Ekain eta 

urri artean 

Alor eta pentzeen eremaiteko  

manera berriak : irauli gabe ereitea, 

ereitea mota berriak, etabar 
 

-  Zergaitik eta nola egin ereite faltsuak    

  - Irauli gabeko lur lanak: aukera eta mugak                                                   

- Hemen egokiak diren lurren eta landareen  

itzulikatzea laborantza biologikoan                                   

    - Nola apaldu energia fresak  

Dominique Massenot  

Agronomo Ingeniadea 
Udaberria 

 AGRONOMIA 

Ezpeletako Biperraren ekoizteko 

praktikak  azkartu eta hobetu 
 

-  Alor itzulikatzeak 

- Iraultze/Ez iraultze 

- Pasabideen mantentze lanak belar pozoinik  

erabili gabe 

- Landatzeko maxinak, landatzea eta plastikoen 

hautaketa 

 
 

Maite Goienetxe 

Pantxika Halsouet 
4 egun - erdi 
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Barazkien eta lurraren 

ontzea 

 -  Baratzegintzan zoin abono berde  

hautatu, erabili 

- Ongarri organiko egokiak hautatu, ongarrien  

konpoztatzeegoki batnola egin?           

   -Zer lotura fertilisazioa eta landareen eritasunen 

artean. Lurlan motak 

Maite Goienetxe 

Pantxika Halsouet 

Negua /Udaberria 

2016 

 BARATZEGINTZA 

Landare inguruko ibilmolde  

teknikoa 

-Kanpoan eta negutegi azpian ekoizten diren  

barazki ezberdinak nola produzitu: antolaketa  

orokorra, eritasunen prebentzioa, biologikoan  

egiten diren tratamenduak    

 - Berriki agertu/hemendatu diren eritasunak:  

zergatiak, ondorioak, aterabideak   

Patrice Pouger 

Laborari biologikoa 
Uda/ Udazkena  

2016 

Baratzegintza biologikoan 

 agronomiari lotuak diren tekniken  

hobetzea 

- Baratzegintza biologikoan emaitza onak emaiten 

dituzten  tekniken aurkezpena eta teknika berri 

 batzuen inguruko elgar trukaketa 

Yves Herody 

Dominique Massenot 
Udazkena  

2016 

Landareen ekoizpena eta urteko 

 lan antolaketa 

 

- Landarren ekoizpena, urteko lan guzien  

antolakata eta sasoin harteko kudeaketak 

Catherine Mazzoli 

GRAB Avignon 

2016/01/28 

 ZEREALAK 

Belarren kudeaketa arto alorrean  

lan mekanikoari esker 

 

- Pozoin guttiago erabili 

- Tresna ezberdinak: « herde étrille, houe yetter,  

bineuse 

FD CUMA eta toki-

koCUMA 
Udaberria 2016 

Zerealak eta proteinak  

etxean produzitu 
- EHko baserrieta, zer autonomia heinetara heltzen 

ahal da?  

- Zoin dira hemengo hazkuntza etxaldeetan egokiak 

diren lur eta landare itzulikatzeak eta zer ibilbide  

teknikoekin? 

BLE  +  

Laborariak 

Udaberria edo 

udazkena 2016 

BLE 

Agro Bio Périgord 

Udaberria edo 

udazkena 2016 

Etxeko haziak produzitu 

 

 - Etxeko hazia eta erosten diren haziak: zoin dira  

ezberditasunak, aukerak, mugak?  

- Hazia nola ongi zaindu? 

- Etxeko hazien bidez jen,dearen elikadurarentzat 

egiten ahal diren produio berriak? 
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Baratzegintzarako tresnak 

norberak eraiki 
 

- Altzairutik abiatuz, tresna oso baten  

eraikitzeko etapak ikasi eta menperatu 

- Etxeko tresnen mantentzea  

SCIC Atelier Paysan 
Udazkena /Negua 

2016 

Baratzegintzan uztartzea 

 
  -  Zer tresna mota eta zoin prezioetan  

      - Urtatze sistemaren instalatzea 

Pantxika Haksouet + 

enpresa berezia 
Negua 2016 

Baratzegintzan lana errestu,  

bizkarra eta osagarria zaindu 
 

- Egin molde eta tresna berriak  

Pantxika Halsouet + 

MSA 
Udaberria  2016 

Baratzegintza biologikoan instalatu:  

ideietik proiektura 
      Bakoitzaren bizi eta helburu profesionalak  

gogozkatu. Sozietate batean instalatzean atxeman 

hautxi mautxiak  

- Kontextuaren aztertzea 

AFOG 

BLE 
Udazkena 2016 

Mahastiaren txertazea 

 moldeak 
 

- Chip Bud eta Tip-bud txertatzeak 

- Txertaze teknika eta usteltze eritasunen arteko  

loturak ulertu,eska eritasuna besteak beste 

Marc Birebent Udazkena/ Negua 

2016 

 MAHASTIGINTZA  

Tratatzeko tresnaren  

hobetzea 
-Tratatzeko abiadura eta tratatzeko  

tresnaren egokipenak                            

 -Tratamenduaren kalitatea sasoinean 

 zehar kontrolatu      

-Mahastigintza biologikoan egiten diren  

tratamenduak 

Olivier Martin 
Negua / Udaberria  

2016 

Mahastia eritasunetik  

zaintzeko teknikak 
 

- Eritasunetaz zaintzea ostokatze laneri esker                                              

 -  Eritasun eta mamutza nagusiak zoin dira,  

nola babestu, nola zaindu eta zerekin tratatu 

Daniel Pasquet Udaberria / Uda 

2016 

Mahastietako lurrak hobekiago  

ezagutu eta hobetu 
 

- Klima aldaketen ondorioak lurren ibilmoldean 

 eta mahastien osagarrian     

 - Zer tekniken bidez egokitu, hobetu?  

Yves Herody 

Dominique Massenot 
Udazkena  2016 
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Sagarrondo edota zuhaitz  

fruitudunen xertatzen ikasi 
 

- Xertatze teknika ezberdinak landu 

 -  Xertatzeko behar diren gaiak erosi (xertagaiak, 

mastika, elastikak, etiketak....) 

 

Gabriel Durruty 

Pettan Ithuralde 

Ilde Perez 

2016eko urtarrilan 

eta  apirilan 

Goiz bat Xiberoan 

Goiz bat  Lapurdin 

Frutarbolak artatu 

biologiko moldean 
 

- Zonbat landatu eremuka ?             

  - Zer frutarbol mota eta espezie hautatu 

  - Lurlana, ongarriztatzea, eritasunen 

saiheste eta artatzea 

-Kimatze teknikaren hobetzea 

Juliette Demaret 
Udazkena 2016 

 FRUITUGINTZA  

Nola eraman fruitu ttiki 

ekoizpena biologiko moldean 
 

-  Zer fruitu-ttiki mota eta espezie hautatu 

-  Lurlana, ongarriztatzea, eritasunen 

saiheste eta artatzeak 

- Lan ezberdinen antolaketa urtean zehar 

 - Fruitu ttiki etxaldeen iraupen ekonomikoa 

Landare mota ezberdinak nola  

mozten dira ? (sagar, udare,  

gerezi, mertxika...) 
 
 

- Arbolaren lehen urtetako mozteak          

 - Berantago, fruitu produzioa lehenesteko mozteak                                       

- Mozteari uztartuak diren beste egin behar  

osagarriak     

2016/02/10 2016/02/11 Juliette Demaret Juliette Demaret 

Sagarrondoen  

mozten ikasi 
 

- Mozteko teknika ezberdinak landu 

 - Eskuz, erregaia edo bateriekin ibiltzen diren  

tresna ttipiak erabiliz 

2016eko urtarrilatik 

martxora 

Goiz bat Xiberoan 

Goiz bat  Lapurdin 

Gabriel Durruty 

Pettan Ithuralde 

Ilde Perez 
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 HAZKUNTZA  

Oilo eta oilasko  

hazkuntza biologikoa 

- Bio araudien aurkezpena 

- Oilo hazkuntzan ezagutu behar diren puntu  

teknikoan: oilo loten kudeaketa, bastimenduen  

garrantzia, osagarria  

- Etxaldean ekoiztu daitezken zerealekin nola  

osa razio orekatu bat  

Gérard Joulain Udazkena 2016 

Razioa egokitu bazkaren  

eraginkortasunaren hobetzeko 
 

- Belar jalearen triparen ibilmoldea eta de-

sorekaen zergatia ulertzea: bazken emaite ordrea, 

bazken asimilatze epea, bazka banaketaren  

- Obsalim metodoaren aurkezpena: printzipioak,  

sintoma nagusiak… 

- Bazkatze moldeen egokitzea ikusi sintomen arabera 

Ekaitz Mazusta  Izen emaiten arabera 

Alhatze sistema hobetu, bazkatze  

gostuen apaltzeko 

- Belar pusaren baldintzen ezagutzea 

 - Alhatze itzultzailearen oinarriak ezgutzea: bi  

alhen arteko goitate epea, alhatze denborak, sartze 

eta elkitze goratasunak  

- Alhatze itzultzaile sistema bere etxaldean plantan 

ezartzea 

Ekaitz Mazusta Izen emaiten  

arabera 

Kabalak artatu  

sendabelarren bidez 

 

- 15 sendabelar eta beste hainbeste olio ezentzialen 

bertuteen ezagutza  

- Etxaldetan atxeman daitezken eritasunen arabera, 

prebentzio eta sendatze protokoloen plantan 

ezartzea 

Philippe Labre 

Marexala 
Izen emaiten arabera 

 Paradisoen kudeaketa alternatiboa   

jale hazkuntzan 

- Parasito nagusien ezagutza (bizi  

baldintza, kabalarekilako lotura) 

 - Belar-jale parasito loturak (imunitatea, selekzioa, 

bazkatze moldeak)  

- Parasitismo arriskua etxelde batean  

- Tratamendu naturalak  

GIE Zone Verte-

eko marexal bat 
Izen emaiten  

arabera 

Osteopatia formakuntza 

 

 

- Anatomoa, organo ezberdinen loturak 

- Hartzeko oinarrizko jestuak 

- Akupunkturaren pundu nagusiak 

- Erditzearen inguruko truk-eta-truk 

Véronique Zenoni 

Marexal osteopata 

Izen emaiten arabera 

Erlezaintzari buruzko oinarrizko  

ezagutza eta hobetze teknikak 

 

- Eralauntza baten ibilmoldea  

 - Sasoinean sasoiko lanak (erle humeak nola egin, 

ezti bilketa, tratamenduak…) 

- Ezagupen eta esperientzi trukaketak  

Mikela Untsain 

Erlezain biologikoa 
Udaberritik goiti 

Ahuntz hazkuntza biologikoa 

 

- Bazkatzea: alhatzea, bazka ezberdinak,  

banatze ordreak... 

- Batimendua: lurra, jaurdia, airestatzea... 

- Ahuntzen begistatzea, arrisku edo desoreka  

sintomak 

- Parasitismoaren kudeaketa eta osagarria 

 

Izen emaiten arabera GIE Zone Verte-

eko marexal bat 
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Cédric ALBERT 

ENILV Aurillac 

 

2016ko urrian  

2 egun 

Etxeko altxagarrien erabiltzea 

 gasnatzeko 

 
- Esne gordinaren altxagarrien eta mota  

bakotxaren ezaugarrien aurkezpena 

- Bakotxak bere altxagarriak egin 

 - Altxagarrien bilakaera eta erabilpenaren  

garapena 

Cédric ALBERT 

ENILV Aurillac 

2016/09/12tik 15rat  

3 egun 

 BESTELAKATZE 

Ikasi esneki freskoen egiten 
 

- Gasna xurien eta iaurten  

bestelakatzea 

-  Gaingabearen eta gurinaren fabrikatzea 

-  Azukrearekilako desertak eta beste esneki  

freskoen teknologia 

Esneki freskoen teknologia eta  

lan denbora hobetu 

-  Esneki freskoen teknologien berrikuspenak 

- Bakotxak egiten dituen hutsen edo arazoen  

xuxentzea 

- Gasnategian antolaketa hobeago  

baten pentsatzea 

- Hobekuntzek galdegiten dituzten material edo  

inbertsio berrien azterketa 

Pasta bigunen teknologia eta 

 lan denbora hobetu 
 

 - Gasna laktikoen 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 

- Pasta prentsatuen teknologiaren berrikuspenak 

-  Bakotxak egiten dituen hutsen edo arazoen  

xuxentzea 

- Gasnategian antolaketa hobeago  

baten pentsatzea 

-  Hobekuntzek galdegiten dituzten material  

edo inbertsio berrien azterketa 

Cédric ALBERT 

ENILV Aurillac 

2016/09/12tik 15rat  

3 egun 

Cédric ALBERT 

ENILV Aurillac 

2016/09/12tik 15rat  

3 egun 

Cédric ALBERT 

ENILV Aurillac 

2016ko urrian  

2 egun 

Cédric ALBERT 

ENILV Aurillac 

 

2016ko urrian  

2 egun 

Gasna laktikoen teknologia 

eta lan denbora hobetu 
 

 - Pasta bigunen teknologiaren berrikuspenak 

- Bakotxak egiten dituen hutsen edo arazoen  

xuxentzea 

- Gasnategian antolaketa hobeago  

baten pentsatzea 

- Hobekuntzek galdegiten dituzten material  

edo inbertsio berrien azterketa 
 

 

Zemerona (zenbera)  

egiten ikasi 

 
 

- Zemeronaren egiteko oinarrizko teknologia 

- Brocciu motako errezeta desberdinak 

- Zemeronaren biziraupenaren emendatzeko 

teknikak eta materiala 

- Jastaketa eta formatuen zemeronen analisia 

Jacky Mege 

AET3VB 
2016ko primaderan  

Egun 1  
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Gasna eta esneki saileko higiena  

formakuntza (baitezpadakoa) 
 

- Gaurko araudiaren aurkezpena eta  

gidaren ezaugarrien azalpena 

- Patogenoak zoin dira ? 

- Gidaren bereganatze urratsak eman 

- Departamendu mailako babes baliabien  

aurkezpena 

Maider Duguine 

APFPB esne saileko  

teknikalariekin 

2016ko urria edota  

azaroan, 2 egun 

Salboinak egin etxeko  

lehengaiak erabiliz 
 

- Xaboi baten definizioa eta saponifikazio  

teknikaren azalpena 

- Lehengaien ateratzea eta errezetak 

- Etxaldeko lehengaiak nola erabili ? 

- Bestelakatzeko praktika onak eta ekoizpenak  

atxikitzeko tekniken aipamena 

Nathalie FERRER 

St Flour-eko CFPPA  

2016ko urri edo 

azaroan, 2 egunez 

Hazparnen  

Etxea garbitzeko ekoizpenak 

norberak egin 
 

- Lehengaien ateratze teknikak 

- Etxe garbitzeko produktu baten definizioa :  

garbitzaile, desinfektatzaile, kaltzio garbitzaile 

- Bestelakatze praktika onak 

- Ekoizpen desberdin asko egin 

Nathalie FERRER 

St Flour-eko CFPPA 

2016ko urri edo  

azaroan, egun bat 

Hazparnen 

Salboinen edo kosmetikoetan  

hobekuntza 
 

- Jadanik formatuak direnentzat 

- Ikasleen ekoizpenen azterketa eta ikerketa 

- Zuzentze edo hobetze bideak aurkitu  

ekoizpenak pikoan ukaiteko 

Nathalie FERRER 

St Flour-eko CFPPA 
2016ko urri edo  

Azaroan, egun bat 

Hazparnen 

Kosmetikoak ekoitzi ERLEZAINTZA  

arloko ekoizpenekin BERRIA 
 

-Ateratze sistemak ezagutu 

- Ekoizpenen araudiak eta merkaturatzearen  

baldintzak 

- Ekoizpen desberdinen egitea : garbitze  

produktuak, kremak, esneak, desodorante eta  

hortzetako pastak.... 

Nathalie Ferrer 

St Flour-eko CFPPA 

2016ko urri edo  

Azaroan, hiru egun 

Hazparnen 

Airerik gabeko teknika  

menperatzea : haragi, gasna, biper… 
 

- Baitezpadako formakuntza airerik gabeko teknika 

erabiltzen dutenentzat (sanitario arrisku ainitz) 

- Airerik gabe ezartzeko makinen ibilera edo  

erabilpena aztertu 

- Teknika hunen alde baikor eta ezezkorrak ezagutu 

- Materialaren, zakuen hautua eta aholkuak 

Yves Arnaud  

ENILV Aurillac 
2016/09/27 

Egun bat 

Haragi mailako  

higiena formakuntza 
 

- Bakterien zagupena eta ibilmoldea ulertu 

- Higieno arauak eta idatziak landu 

garbitze eta desinfektatze planen sortze eta  

martxan jartzea 

- Bizraupenaren eta etiketatzearen 

 finkatze manerak 

 Yves Arnaud  

ENILV Aurillac 
2016/11/29 eta 30 

2 egun 

2016ko urrian 

3 egun 

Cédric Albert 

ENILV Aurillac 

Gasnen ontzea menperatu 
 

 -  Gasnen azaleran diren flora  

desberdinak ezagutu 

- Gasnen giroaren menperatzeko tresna eta  

teknika desberdinak 

- gasnen torratze eta mantentze lanek ze ondorio 

duten gasna tipo balotxarentzat neurtu 

- Gazitegi baten eraikuntza eta materiala  

menperatzea 
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2016/09/28 

Autoklaba 2 : higiena eta  

          formakuntza praktikoa (baitezpadakoa) 

- Autoklabaren ibileraren aurkezpena 

- Ekoizpenak berinakietan emaiteko  

parametroen aipamena 

- Esterilizazio ezaugarrien aukezpena 

- Ekoizpenen kontrola eta analisia  

bakteriologikoak zoin diren aipatu 
 

Aurillac-eko  

formatzaile bat 

Autoklaba 1(baitezpadakoa): 

presiozko tresnen erabiltze agiria 

 

-  Araudiak zoin diren arlo huntan ezagutu 

- Fizika ikasgaiaren berrikuspenak 

- Arriskuen deskribapena eta ezagupena- tapadun 

tresnen aipamena 

- Azterketaren pasatzea 

APAVE 

formatzailea 

Egun bat finkatzekoa 

Bildotxak/ardiak/pittikak  

mozten jakin 
 

- Kabalaren hezurduraren kalitatearen  

neurketa 

- Mozte prozesua 

- Haragi zati bakotxaren balorizatzea 

- Kartoin desberdinen muntaketa eta etiketat-

Didier Carteau 

ENILV Aurillac 

2016/09/07 eta 08 

Anhauzen 

Haragi xukatuak : zozizona,  

txorizo etab... 
 
-  Haragien prestaketa eta berexketa 

- Espezien eta osagai desberdinen hautaketa 

- Nahasketaren egitea eta hertzeratzea 

- Xukatze teknologia menperatu 

Yves Arnaud 

ENIVL Aurillac 

2016/11/15 eta 16 

Anhauzen 

Txistorrak, lukinkak eta erretzeko  

diren lukinkakiak egin 

 
- Haragien prestaketa eta berexketa 

- Espezien eta osagai desberdinen hautaketa 

- Nahasketaren egitea eta hertzeratzea 
 

Didier Carteau 

ENILV Aurillac  

2016/09/09 

Anhauzen 

Xerrikia sukaldatu 
 

- Sukaldatzearen urrats bakotxaren  

azterketa 

- Haragien prestaketa 

- Saltsen eta osagaien prestaketa 

- Errezeten egitea eta autoklabatzea 

Christophe Rodier 

ENIVL Aurillac  

2016/10/05 eta 06 

Sukaldatuz haragiak  

balorizatu 

 
- Errezeta desberdinak eagutu 

- Haragien prestaketa 

- Saltsen prestaketa 

- Airerik gabe eman eginikako errezetak 

Aurillac-eko  

formatzaile bat  

2016ko urrian 

Ganiten xorroxtea 
 

- Ganita baten definizioa eta mota  

desberdinen aipamena 

- Mozte tresnaren akatsak 

- Xorroxte urratsak 

- Xorroste makinen azterketa 

J-Pierre Crabos 

Pyragena 

2016ko larrazkena  

Egun bat 
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2016ko abendoan 

3 egun 

Florac-eko aprendiz 

zentrokoko  

formatzailea 

Etxeko fruituak  

bestelakatu 

- Fruituen prestaketa ekoizpenak egiteko 

- Ekoizpen gelifikatuak, erreak, xukatuak, ozpi-

nak eta alkolak ikusi 

- Sanitario araudia 

- Etiketatze araudiak eta jastaketa urratsa 

Etxeko baratzekiak  

bestelakatu 
 

- Baratzekien prestaketa ekoizpenak egiteko 

- Ekoizpenen egitea : zopak, kontserbak,  

baratzeki pateak, beste ekoizpenak 

- Sanitario araudia 

- Etiketatze araudiak eta jastaketa 

Guillaume André 

CFPPA Florac  

2016ko abendoan 

2 egun eterdi 

Guillaume André 

CFPPA Florac  

2016ko abendoan 

2 egun eterdi 

Sagarnoa egiten ikasi etxeko  

sagarren balorizatzeko: BERRIA 

- Araudiaren ikerketa 

- Sagarren hautaketa eta fermentazio  

alkolikoaren bilakaera. 

- Bestelakatze urratsak ikertu:prentsatzetik  

botiletan emaiteraino 

- Menperatu behar diren urratsak eta materiala 

Florac-eko aprendiz 

zentrokoko   

formatzailea 

2016ko abendoan, 

2 egun 

Gaztenen balorizatzea :  

BERRIA 

 - Bestelakatze prozesuen ikerketa (purea, krema, 

gaztaina naturala) 

- Bestelakatze gune berezi batean praktikak : irina-

ren erabilpena bixkotx arloan,  

erreximetak, kontserbak, jaki sukaldatuak 

- Araudiaren ikerketa behar den materialaren 

 aurkezpena eta zenbatzea 

2016/06/07 Fabienne Fleutry 

(Hazparneko CFA) 

Oinarrizko garbitasun arauak  

ekoizpen gune batean 

(Teoria) 
 

 -Transformatze prozesuako urrats guzietako 

 garbitsaun praktikak menperatu 

Oinarrizko garbitasun arauak  

ekoizpen gune batean 

(Praktika) 
 

 -Transformatze prozesuako urrats guzietako 

 garbitsaun praktikak menperatu 

Garbitze eta desinfekzio planoa 

 
 

-  Norberak bere transformazio gelan duen  

garbiketa plana hobetu. 

 

Ezpeletako biper errautsaren  

kalitatea menperatu 

 
 

-  Hobeki ulertu errautsak zendako itzultzen  

edo histen diren eta menperatzeko diren tresnen 

aurkezpena 

2016/10/05 Fabienne Fleutry 

(Hazparneko CFA) 

2016/07/05 Fabienne Fleutry 

(Hazparneko CFA) 

2016/03/15 Fabienne Fleutry 

(Hazparneko CFA) 
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Salmentan berezitua 

den Emmanuelle 

Rouzet 

Izen emaiten arabera 

Egun 1  

Salmentaren oinarriak ezagutu 

 

- Zer saltzen ahal dut? Kontsumitzailearen 

nahiak, merkatu-ikerketa baten ezaugarriak. 

- Norat saldu ? Salmenta zirkuitu bakoitzaren  

deskribapena, errentagarritasuna, irabazia. 

- Zer preziotan ? Koste prezioaren karkula 

Isabela Barreix 

Manue Ducassou 

APFPB 

Izen emaiten arabera 

2.5 egun 

Salmenta zuzenaren  

zikloa menperatu 
 

-  Nola saldu? Bezeroek igurikatzen dutena  

izendatu, ekoizpen bat proposatu, kontrakoeri 

erantzuna eman 

- Salmenta egin 

 - Komunikazio arauak 

Jean Michel Berho 

Isabela Barreix 

APFPB 

Izen emaiten arabera 

Egun 1  

Sanotasun eta salmenta  

araudia ezagutu 
 

- Zer sanitario araudi da? Zoin estatutu hautatu 

behar dut ene salmenta zirkuituen arabera?  

Hotzaren katea, etiketatzea nola dira? 

- Salmentarako ze araudi da ? Fakturetan diren 

baitezpadako agerpenak, kontratuak 

- Espedizioak 

Maider Duguine 

APFPB 

Izen emaiten arabera 

Egun bat 

Fakturazioa informatizatu  

eta bezeroen fidelizazioa hasi 
 

- Salmenta kudeaketa programa bat erabili 

- Bezeroen zerrenda segitu 

BASESALT programa erabiltzen ikasi : bezeroak, 

ekoizpenak, prezioak, manuak, 

fakturzioak kudeatu 

Salmentan berezitua 

den Emmanuelle  

Rouzet 

Etxaldeko saltokia antolatu 
 
 

- Saltoki baten antolaketa ezagutu obrak  

hasi aintzin 

- Nola aurkeztu? giroa, espazio desberdinak,  

taldeei harrera 

- Laguntza desberdinak ezagutu 

Isabela Barreix 

Manue Ducassou 

APFPB 

Saltoki kolektibo bat antolatu 

 

- Saltoki kolektibo baten antolaketa 

- Salmentak hobetu 

- Bezeroekilako harremana bultzatu 

Izen emaiten arabera 

Egun 1  

2016/18/01 

Egun 1  

Jenofa  

Irubetagoyena 

Merkatuko mahaina antolatu eta 

apaindu, bezeroetaz hurbildu 
 
-Merkatuko mahaina ongi antolatu ikusgai izaite-

ko, identitate bisuala sortu, informazio euskarriak 

- Bezeroa lotu eta kontaktua sortu 

- bere igurikatzeak untsa ulertu 

Emmanuelle Rouzet 

Salmentan berezitua  

Norberak bere ekoizpena ezagutu eta 

saltzeko helburuarekin 

 jastarazten jakin 

- Jastaketaren 3 urratsak ezagutu : ikusmena, 

usaimena, jastamena 

- Usain desberdinen familiak ezagutu 

- Ekoizpenaren ezaugarriak ezagutu eta  

aintzinean eman Izen emaiten arabera 

Egun 1  

Izen emaiten arabera 

2 oreneko 6 modulo 

 KOMUNIKAZIO ETA SALMENTA 
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Thomas Erguy BLE 

eta Manue  

Ducassou APFPB 

Izen emaiten arabera 

Egun 1  

IDOKI nola aipatu, beste  

desmartxak ere agerian emanez 
 

 Xarta eta komunikazio tresnak borberak 

 bereganatu 

 - Bakotxak bere berezitasuna aipatzeko  

gaitasuna ukan eta beste kalitate ekoizpenak  

balorizatzen ikasi ere 

Isabela Barreix 

Manue Ducassou 

APFPB 

Izen emaiten arabera 

Egun 1  

Etxe ekoizpenak  

saldu kantinetan 

 

-  Salmenta berezi hau ulertu: deialdi publikoak, 

kontratu bereziak. 

- Sukaldarien eta kudeatzaileen beharrak ezagutu 

- Iparraldean den egoera ezagutu 

Internet sarea nola 

erabil dezaket ? 

- Salmentarako edo komunikaziorako zer aukera 

dira interneten? 

- Promoziorako webgune, berripaperak, denda 

numerikoak 

 - Ekimen bat finkatu : grafismoa, edukiak,  

erreferentziatzeko gakoak, segipena 

WAAZ agentzia-

ko Emile  

NEGUELOUA 

Izen emaiten arabera 

Egun 1  

Sare sozialak erabili etxaldeko  

Komunikazioan 
 

- Sare sozialen aukerak ezagutu 

- Profesionalki erabiltzeko idazlanen eta edukien 

linea finkatu 

- Doinua, komunikazio mementuak finkatu 

- Irudiak ongi erabili eta balorizatu 

     Berripaper informatizatu bat sortu 

 
 

- Berripaper baten osagaiak ezagutu: izaria,  

nortsaun bizuala, argazkiak, egukiak 

- Igortze zerrenda bat muntatu 

- Praktikak egin 
 

Isabela Barreix 

APFPB 

 Blog bat egin 

 

- Blogaren komunikazio helburuak ezagutu 

eta Wordpress programaren bidez blog bat 

bidean eman 

Izen emaiten arabera 

2 egun 

WAAZ agentzia-

ko Emile  

NEGUELOUA 

Izen emaiten arabera 

Egun 1  

WAAZ agentzia-

ko Emile  

NEGUELOUA 

Izen emaiten arabera 

3 egun  

     Salbide bio berri batean  

elgarrekin saldu 
 

- Lekuko salbide bio berri baten garapenako 

gakoak 

- ibilera kolektibo batean parte hartu 

- Etxaldean ukanen dituen ondorioak 

(ekonomikia, lan denbora, ardurak) neurritu 

Thomas Erguy 

BLE 
Otsaila - Apirila 

2 egun 

     Sormarkadun Ezpeletako biperraren  

jastatze formakuntza 
 

- Ezpeletako Biperreko jastatze ofiziala bilakatzea : 

sentsu guziak erabiltzen dituen analisiateknika  

ezagutu eta jastatzea ikasi 
 

R. Pinos 

CFA Pyrénées  
2016ko udazkenean 
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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 

Ezpeletako biperraren sindikata 
Syndicat du Piment d’Espelette 
 Napurrak, 455 Irazabaleko bidea 

 64250 Ezpeleta / Espelette 

 05 59 93 88 86 

 syndicat-piment-espelette@wanadoo.fr 

http://www.pimentdespelette.com 

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 


