


                                                                                                                          
 

Proiektu hau Karabeleko elkartea bultzatua izan da eta honetarako ezinbestekoa izan du ARREA 
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 1. SARRERA 

 
 

Euskadin landatzen diren kruziferoak, funtsean, aza, azalorea, brokolia eta bruselaza dira, eta oso laborantza errotua da 
gure lurrean. Ezinbestekoak dira, gainera, edozein baratzezainen baratzean.  

Barietate ekologiko horiek,  Euskal Herriko baldintzapean duten portaerari buruz dagoen informazioa oso urria da, eta 
garrantzi handia hartzen du kontuan izanik barietate desberdinen landatze-zikloen abanikoa oso zabala dela; esate 
baterako, azalorearen kasuan, adibidez, 80tik 180 egunera arteko landaketa-zikloak (landatzea-jasotzea) izan 
daitezkeela ikus dezakegu, klimaren eta motaren arabera; edota brokoliaren kasuan, 80-120 egun arteko zikloak 
(landatzea-jasotzea), klimaren eta motaren arabera. 

Kontuan izan beharreko beste alderdi bat espezie horiek lantzeko urte-sasoia da. Normalean, Euskadin udako hilabeteetan 
(uztaila-iraila, espeziearen arabera) landatzen diren barazkiak dira, eta uzta mailakatua (klimarekin eta barietatearekin 
oso lotua) ez lortzearen arazoarekin aurki gaitezke, denboran zehar ezin duguna luzatu, gainera, kontsumitzaileak asko 
eskatzen duen barazkia izatean. Europako zati handi batean, barazki horiek landatzeko egutegiak askoz ere zabalagoak 
dira, landatu nahi den espeziea kontuan izanik. Esate baterako, aurki dezakegu hainbat katalogo, gomendatzen duena 
zenbait barietate ekologiko urtarril, otsail, martxo, apiril edo maiatzean landatzea: barietate zehatz batzuk landatzeko 
gomendatzen diren epeak dira; baina,  garai horiek ez dira ohikoak Euskadin, gure baldintzetarako oraindik ikertu gabe 
dauden barietateekin. 

Karabelekon jakin-mina sortu zitzaigun, jakiteko ea azalorea, brokolia edota aza EAEn udaberrian landatzea bideragarria 
den. Honekin batera, hainbat nekazariren aldetik ere bazegoen interesa jakiteko ea produktu horiek urte-sasoi horretan 
landa zitezkeen, produkzioa dibertsifikatzeko. Horrela, Karabelekok merkatuan eskuragarri dauden produkzio 
ekologikoko barietateak bilatzeari ekin zion, udaberrian lantzeko egokiak zirela esaten zen haien artean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                

2. JAKINGARRI OROKORRAK 

 

 
2.1.  HELBURUAK 
 
Proiektuaren helburu orokorra da EAEko nekazaritza ekologikoen baldintza espezifikoetan udaberrian landatzeari hobeto 
egokitzen zaizkion barietateak identifikatzea. Baina, horrez gain, bigarren mailako beste helburu batzuk ere lantzeko 
aurrekaria ere sortu nahi da; honako helburu hauetarako, hain zuzen ere:  
 
- Euskadira egokitutako barietate ekologikoak aukeratzea. 
- Barietateak aukeratzea haiek landatzeko urte-sasoiaren arabera. 
- Eskaintza-eskari maila zabaltzea urtean zehar. 
- Uzta mailakatuak lortzea. 
- Espezie berriak eta barietate ez oso ezagunak bultzatzea (aza txinatarrak, kaleak, aza hostodunak, floreteak, cima di 

rapa…), baratzezainaren eskaintza osa dezaten. 
 
 
 

2.2.  MATERIALAK 
 
2.2.1. Saiakuntzaren kokalekua eta landatutakoaren datuak 
 
Hiru saiakuntzak (azalorea, aza eta brokolia) Karabeleko Ekonekazaritza etxaldearen landaketarako lursail batean egin 
ziren. Lursail hori Hernaniko udalerrian dago, itsas-maila gainetik 39 metroko altuerara. Lursail hori birmoldaketa fasean 
dago. 
 
Partzela: 04-221, Garin 2 izenaz ezaguna, errepide nagusi baten ondoan dagoena. 
Aurretik landatua zegoena: kuia (kalabaza), kakahuete motakoa. 
Lekuko moduan erabilitako barietateak: ez zen inolako barietaterik erabili lekuko moduan. 
Ureztaketa: ez dago ureztatze-sistemarik, baizik eta eskuz egindako ureztatze kontrolatuak. 
Ongarritzea: IB ongarri komertziala, 150gr landare bakoitzeko. 
Tratamenduak: 3 tratamendu Ferramolekin: apirilaren 9an, maiatzaren 17an eta ekainaren 27an. 
Nola jarriak: ilaretan, bigungarririk (akoltxaturik) gabe.   
Dentsitatea: 40.000 landare hektarea bakoitzeko, eta 32 unit/partzela. Landatze-esparrua 50 x 50 cm-koa. 
Egutegia: Ereitea: 2014-12-08an; landatzea: azaloreak 2015-03-11n, eta brokoliak eta azak 2015-03-17an. 
Saiakuntzaren eraketa: ausazko blokeetan, hiru errepikapenekin. 
 

 
 
 



                                                                                                                          
 

2.2.2. Eguraldi-datuak 
 
Pirinioetako eta Kantauri aldeko mendietako ipar isurien artean dago Hernani. Leku horretan nagusi diren haizeak ipar-
mendebaldekoak dira, eta horri gehitzen badiogu itsasoarekin duen hurbiltasuna, Atlantikoko klimaren ezaugarri den 
klima epela sortzen da ondorio moduan. Gune horren ezaugarri orokorra da urtaro lehorrik ez izatea, eta klima epel eta 
hezea izatea.  
 
2.2.3. Saiakuntzaren deskribapena 
 
3 saiakuntza egin dira, bat azalorearekin, bestea azarekin eta hirugarrena brokoliarekin, hiru kasuetan ausazko blokeetan 
banatuta eta hiru errepikapenekin. Azalorearekin egin den saiakuntzan 16 barietate konparatu dira. Azarekin eta 
brokoliarekin egin diren saiakuntzetan, berriz, 9 eta 6 barietate aldatu ziren, hurrenez hurren, baina ez dira konparatu 
ahal izan, landarerik gehienen garapen ezagatik. Hiru kultiboetako barietate guztiak, haiek merkaturatzen dituzten 
etxeen azalpenen arabera, udaberri garairako egokiak dira. Haziak salmenta-enpresa desberdinetatik lortu dira, eta 
landaketa bakoitzerako azalpenetan adieraziko dira. 
 
 

2.3. ERABILI DEN METODOLOGIA 
 
- Astero-astero ikustaldia egin zen partzela bakoitzera, landareen eboluzioa eta haien osasun-egoera aztertzeko; 
- Otsailetik ekainera bitartean 7 ikusketa orokor egin ziren, gaixotasunen edo izurriteen erasoak eta garapena 

baloratzeko; 
- Barietateak biltzeko prest egoten hasi zirenean, asteroko ikustaldiekin jarraitu zen, barietateei zegozkien datuak 

hartzeko: landarearen garapena, buruaren garapena, kolorea eta abar. Datu horiek hartu ondoren, bilketari ekin 
zitzaion. Ekainaren 9an egin zen lehenengo bilketa, eta horrekin batera barietate bakoitzaren datu esanguratsuak 
jasotzea (kolorea, itxura eta garapen begetatiboa), bai eta ekoizpen-datuak ere (ekoizpen komertziala eta baztertuak 
–(destrioa)–, unitate komertzialak eta destrioak –baztertuak– eta baztertze horren arrazoiak). Ondoren, datu horiekin, 
beste hainbat datu atera ziren: kiloak hektareako, unitateak hektareako, pisua/fruitua eta ehuneko desberdinak. 

- Analisi estatistikoa, barietate desberdinak konparatzeko, LSD testaren bidez, azalorearen kasuan. 
- Ondorioak ateratzea. 
 
 

2.4. LANTALDEA 
 
Lan hau Karabeleko elkartearen eta ARREA Elkarte Agroekologikoaren artean egin da eta buruturioko lan nagusiak hauek 
dira. 

- Barietate ekologiko komertzialen haziak aukeratu eta erostea. 
- Barietate desberdinen landarekia lortzea. 
- Saiakuntzak egiteko erabili zen finka zehaztea. 
- Saiakuntzak eta landaketa egiteko partzelak prestatzea, eta landaketez arduratzea haiek jaso arte.  
- Barietate horiek biltzea. 
- Nahi ziren ezaugarrien gaineko informazioa biltzea (itxura, ale-mota, neurria…) entseguaren helburu ziren 

landaketa guztietan. 

- Landaketen jarraipena egitea. 
- Landaketa bakoitzean ebaluatu beharreko karaktereen datuak bildu eta jasotzea. 
- Barietate desberdinak jasotzea. 
- Saiakuntzetan lortutako datuen analisi estatistikoa. 
- Txostena egitea eta ondorioak ateratzea. 



                                                                                                                                

2.5. KALITATE IRIZPIDEAK 
 
Material bat aukeratzean udalerri zehatz batean ereiteko, hainbat kalitate-irizpide izan behar dira kontuan, merkatuak 
dituen eskakizunen arabera, eta, horrez gain, eskualde horretako baldintza agroekologikoetara ondo egokitzea eta 
errendimendu bikaina. 

Zikloa. Aldatzen denetik hura biltzera arteko egunak. Ziklo laburragoa duten materialak nahiago dira. 

Landarearen altuera. Material baxuago edo trinkoagoak nahiago dira, aldatzeko tarte txikiagoak dituztelako, eta 
ondorioz, azalera berean landaketa-dentsitate handiagoa lortzen delako. 

Hostoen banaketa eta txertaketa. Tenteak edo eroriak dira. Azalorean edo brokolian, hosto tenteek zati jangarri edo 
buruen garapena errazten dute, eta haiek biltzea. Azalorearen kasuan, burua eguzkiaren izpi zuzenetatik gehiago 
babesteko aukera ematen diote. 

Kolorea. Brokolian kolore berdearen ñabardura ugari dago, ukitu berde-urdinekin, berde argi, ertain eta ilunetatik 
pasatuz, berde ilun tonalitate urdinxka edo grisaxketaraino, serositatearen intentsitatearen arabera. Azaloreari 
dagokionez, berriz, zati jangarri erabat zuriak nahiago dira, eta azaburuei dagokienez, nekazariak nahiago ditu hostotza 
berde-urdinxka duten buruak. 

Tamaina. Landaketaren eta zelaian egin den ereite-dentsitatearen araberakoa da.  

Pisua. Landaketaren eta landatutakoaren erabilpen agronomikoaren araberakoa da. Brokoliaren kasuan, 300 eta 400 
gramo artekoa da; azalorearen kasuan, 500 eta 600 gramo artekoa, eta azaburuan, berriz, 800 eta 1.500 gramo artekoa.  

Konpaktagarritasuna. Barietatearen araberakoa da, baina erabilera-praktikek eragin diezaiokete (ongarritzea, ereite-
dentsitatea…), eta ingurugiro-baldintzek ere bai. Oro har, merkatuak zati jangarri trinko eta pisu oneko azalore eta 
brokoliak eskatzen ditu, soroan zein bildu ondoren jasangarritasun handia dutenak, gainera. Azaburuei dagokienez, 
berriz, buru trinko eta itxiak eskatzen dira, zatitzen direnean barruan aire-kamerarik ez dutenak. 
Ernamuin sekundarioak. Brokolian agertzen dira. Zenbait landaketak ez du zati jangarri nagusi bat ematen, baizik eta 
kimu axilar ugari. Kimu axilar horren intentsitatea oso aldakorra da barietate bakoitzaren arabera. Euskal Herrian 
desagertzen ari da kimuak sortaka merkaturatzea, eta beraz, hobe da kimu edo ernamuinak agertzen ez dituzten 
materialak erabiltzea. 

Forma. Brokolian eskatzen da forma esferikoa izatea, edota domo motakoa, horrek euri-ura gainazalean ez geratzeko bide 
ematen baitu, eta eguzki-egunetan, berriz, erredurarik ez sortzea ehundurari, eguzki-izpiek ur-tantetan sortzen duten lupa 
eraginaren ondorioz. 

Ale-mota. Merkatuak ale fina nahiago du brokolian. 

Alea heltzea. Nahiago da uniformea izatea eta ale guztiak batera lodi daitezela, brokolian. 

Brokoliaren kasuan, kontuan hartu nahi ziren ezaugarriak dira, baina landareen garapena txarra izan denez, ezin izan 
ziren datuak jaso.  

 



                                                                                                                          
 

2.6. SAIAKUNTZA EGITEKO ERABILI DEN PARTZELAN GERTATUTAKOAK  
 
Hiru saiakuntzetako barietateak aldatu aurretik euri ugari egin zuen eta partzela urpean geratu zen, eta lurra ere eraman 
egin zuen urak. Uholdeak landaketa egin aurreko medeapen organikoa eraman ahal izan zuen. Esateko, lurrak zuen 
nitrogeno neurria txikia zen Biolur Gipuzkoak analisia egin zuenean, eta Biolurrek gomendatu zuen konpost gaztea 
jartzea, ongarri berdeak, eta lurra lantzea.  
 
Biolur Gipuzkoak egindako lurraren analisiaren arabera, 20-40 zentimetroko konpaktazio-geruza bat du partzelak, eta 
ziurrenik ere, drainatze txar bat sortuko zuen horrek. Partzelan bazeuden hainbat gune ur-pilaketa handiagoa zutenak, 
eta horrek ere garapen desberdina sortu zuen gune desberdinetan. Brokoliaren kasuan nabarmenagoa izan zen 1. 
errepikapenean, hura autopista azpian zegoelako, eta egun euritsuetan errepidean pilatzen zihoan ura erortzen 
zitzaiolako. Kontuan izan behar da ura leku baten geratzeak edo putzuak sortzeak lurraren jarduera biologikoa eragotzi 
egiten duela, eta horrekin murriztu egiten dela landatutakoaren garapena, elikagai edo nutrienterik ez izatean. 
Kruziferoek, batik bat azaloreak eta brokoliak, landaketako ziklo laburrean elikagai edo nutriente horien eskakizun ertain-
altua dute. 
 
Horregatik guztiagatik, kultiboen landare-garapena ez da egokia izan, batik bat brokoliaren kasuan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                

3. AZALOREAREKIN EGINDAKO SAIAKUNTZEN EMAITZAK 
(Brassica oleracea L.var. botrytis L.) 

 
3.1. EZAUGARRI OROKORRAK 
 

Erabilitako barietateak eta hazien salmenta-etxeak 

Azaloreetan, haiek aldatu eta jasotzearen arteko zikloaren arabera, sailkapena egin dezakegu: barietate goiztiarrak edo 
ziklo laburrekoak (70 egunetik 90era), barietate ertainak (90 egunetik 130era), barietate berantiarrak (ziklo luzekoak) 
(130-200 egun) eta barietate ultraberantiarrak (200 egunetik gorakoak). Ekoizpen ekologikoko 16 barietaterekin egin zen 
saiakuntza, gehientsuenak goiztiarrak. 
 

Saiakuntzen hedapena 

Saiakuntzen hedapena ausakoz blokeetan egin zen, 3 errepikapenekin, eta errepikapen bakoitzean barietate bakoitzean 

30 landare ingururekin. 

Landatze-esparrua Ereite-data Landatze-data 

50 cm x 50 cm 2014-12-08 2015-03-11 

 

Landaketaren prestaketa 

Aurretik landatutakoa: kuia (kalabaza). 
Ez zen beharrezkoa izan ureztatzea. 
Ongarria: IB ongarri komertziala, 150 gr/landare bakoitzeko. 
Tratamenduak: Ferramol 22015-04-09an, maiatzaren 17an eta ekainaren 27an. 
 

Barietate desberdinen ezaugarriak eta hazien salmenta-etxeak 

 

Barietatea Salmenta-etxea 
Infloreszentziaren 

kolorea 
Itxura 

Landarearen 

garapena (1-5) 

Serac F1 Gautier Zurixka Tentea 3 

Palla de Nieve Bioseme Zurixka Tentea 5 

VitaVerde F1 Rijk Zwaan Berdea 
Tentea- 

Erdi tentea 
4 

Concept F1 Sakata Zurixka 
Tentea- 

Erdi tentea 
3 

Parmac Gautier Bioleta-morea Tentea 3 

Adona Bejo Zurixka Erdi tentea 4 

Sabord F1 Gautier Zurixka Tentea 4 



                                                                                                                          
 

Charlotte Bejo Zurixka Tentea 3 

Graffiti F1 Syngenta Bioleta-morea Tentea 3 

Chambord Rijk Zwaan Zurixka Tentea 5 

Ubac F1 Gautier Zurixka Erdi tentea 2-3 

Ardent F1 Gautier Zurixka Erdi tentea 2 

Toscano goiztiarra Bioseme Zurixka Tentea 5 

Littoral Clause Zurixka Tentea 3 

Balzac Gautier Zurixka Tentea 3 

Aviso F1 Gautier Zurixka Tentea 3 

Saiakuntzan erabilitako barietate guztiak ekoizpen ekologikokoak dira. 

 

Azalorearen barietate desberdinak biltzeko egutegia 

      Barietatea Ekaina Zikloa 
Ziklo  

teorikoa 
Bilk. Kop. 

Bilk.  

egunak 
9 16 23 26 30  

Parmac      101,67a 80-90 4 17 

Toscano goiztiarra      101,67a 80 3 13 

Aviso F1      99,33ab 80 4 17 

Sabord F1      99,33ab 80-90 4 17 

Charlotte      97abc 95 4 17 

Vitaverde F1      97abc 90 5 21 

Adona      94,67bdc 95-100 5 21 

"Serac" F1      94,67bdc 70-80 4 17 

Litoral F1      94,67bdc 80 5 21 

Ardent F!      94,67bdc 80 5 21 

Concept F1      94,67bdc 85-90 5 21 

Palla de Neve      94,67bdc 60-80 0 0 

Graffiti F1      92,33dc 80 5 21 

Balzac      94,67bdc 80 5 21 

Chambord      90d 80 5 21 

"Ubac" F1      90d 70 5 21 



                                                                                                                                                                                  

 

3.2. EMAITZEN ANALISIA 

Azalore barietate desberdinak konparatzeko analisi estatistikoa 

Parametro desberdinetarako jartzen diren taulen batez bestekoak LSD testaren bidez lortu dira. Zutabe bakoitzean letra berarekin  jarraitutako zifrak ez dira 

desberdinak modu esanguratsuan (P=0,05). 

Barietate desberdinen ekoizpena 

Barietatea Unitate 
guztiak/ 
partzela 

Ekoizpen komertziala 
Batezbesteko 
pisua h/k (1) 
(kg/unit) 

Baztertutako unitatea (destrioa) 

Unit. Kop/ha % komertziala Ton./ha % guztia (2) % txikia garapenik 
gabe (3) % pasatuak (3) % izurriteak 

(3) % gaitzak (3) 

Chambord 30bac 27.917a 74,72ab 23,043a 0,83ab 25,28ed 10,00bac 13,65d 8,89bdac 16,67bc 

Sabord 27,00bac 22.083ab 63,80bac 19,06ab 0,89a 36,20ecd 3,33bc 16,67d 15,83bdac 47,50a 

Charlotte 22,67c 21.250ab 76,30a 15,63bac 0,73bac 23,70e 0,00c 20,37dc 24,08bac 22,22bac 

Concept 27,00bac 20.417ab 55,84bac 15,13bac 0,66bac 44,16ecd 5,55bac 41,67dc 2,78dc 2,78bc 

Graffiti 34a 19.583ab 44,82bdac 7,23edc 0,37c 55,18becd 29,91a 35,01dc 0,00d 1,39bc 

Balzac 27,33bac 19.167ab 56,64bac 11,34bdc 0,59bac 43,36ecd 13,33bac 41,67dc 0,00d 15,42bc 

Vitaverde 23,00c 19.167ab 65,39bac 10,02bedc 0,48bac 34,61ecd 28,10ab 11,90d 0,00d 0,00c 

Aviso 23,67bc 18.750ab 60,14bac 16,19bac 0,74bac 39,86ecd 3,33bc 13,33d 3,33dc 0,00c 

Ubac 25,00bac 18.333ab 56,71bac 12,19bdc 0,63bac 43,29ecd 3,70bc 56,23bc 0,00d 12,79bc 

 



 

                            

 

 

Barietatea Unitate 
guztiak/ 
partzela 

Ekoizpen komertziala Batezbesteko 
pisua h/k (1) 

 (kg/unit) 

Baztertutako unitateak (destrioa) 

Unit. kop./ha % komertziala Ton./ha % guztia (2) % txikia garapenik 
gabe (3) % pasatuak (3) % izurriteak 

(3) % gaitzak (3) 

Adona 28,00bac 17.083ab 46,29bdac 10,58bdc 0,69bac 53,71becd 17,11bac 37,20dc 30,92a 5,88bc 

Ardent 33,67ab 16.667ab 43,18bdc 12,00bdc 0,49bac 56,82bcd 11,97bac 81,20ab 3,70bdc 7,41bc 

Litoral 26,00bac 14.583bc 49,24bac 12,19bdc 0,73bac 50,76ecd 10,32bac 32,54dc 0,00d 26,32ab 

Parmac 28,67bac 13.333bcd 35,46dc 8,34edc 0,51bac 64,54bc 24,07bac 11,11d 0,00d 16,67bc 

Serac 21,33c 12.083bcd 46,86bdac 7,25edc 0,55bac 53,14ecd 20,69bac 23,48dc 27,35ab 8,77bc 

Toscano 
goiztiarra 6,67c 3.333cd 15,69de 4,17ed 0,42bc 84,31ab 0,00c 96,30a 0,00d 0,00c 

Palla de Neve 22,67c 417d 1,19e 0,42e 0,33c 98,81a 4,44bc 92,99a 0,00d 1,33bc 

 

(1) h/k:  azalorearen pisua hosto-koroiarekin. 

(2) % Guztira: Merkaturatzeko modukoak ez diren unitateen %a, jasotako unitate guztiekiko. 

(3) Baztertzeko (destrioa egiteko) arrazoien (tamaina txikia edo buru garatugabeak, pasatuak, izurriteak eta gaitzak) ehunekoa merkaturatzeko modukoak 

ez diren unitateen kopuruaren gainean egin da. 





   

 

Unitateak guztira/lursaila 

Lursail bakoitzean zeuden landare guztiak jaso ziren, baita bilketa-unean oso galduta zeuden haiek ere, Palla de 
Neve barietatekoak izan ezik, barietate horretan landare guztiak loretara igaroak baitzeuden, eta ongien 
kontserbatuta zeudenak bakarrik jaso baitziren. Toscano barietate goiztiarrean, berriz, ia ez zen azalorerik jaso, 
artean garatu gabe zeudelako, eta horregatik, partzela bakoitzean jasotako unitateen kopurua oso txikia izan da. 
Landareak hosto asko garatu zuen, baina zati jangarriak ez ziren osatu saiakuntzaren amaierarako. 
 
Jaso ziren azaloreen kopuruari erreparatzen badiogu, aipatutako bi barietate horiek izan ezik, ikus dezakegu ez 
zegoela landare kopuru bera zehazki partzela bakoitzeko, eta unitate kopuru txikiena zuten barietateek (Charlotte, 
Vitaverde eta Serac) desberdintasun esanguratsuak agertzen zituzten unitate kopuru handiena zuten Graffiti eta 
Ardent barietateekiko. 
 
Ekoizpen komertziala 

Ekoizpen datuetan ez ditugu Palla de Neve eta Toscano goiztiarra barietateak aipatuko, ez zelako ia 
infloreszentziarik jaso, eta beraz, ez dira barietate interesgarriak urte-sasoi honetarako. Palla de Neve barietatearen 
kasuan, pasatu egin zirelako, eta oso azkar hasi zirelako loretara pasatzen; eta Toscano goiztiarraren kasuan, berriz, 
oso berantiarra zelako (oso berandu garatu zelako) eta bilketarako lodiera ez zutelako lortu saiakuntza amaitutzat 
eman zen datarako.  
 
Merkaturatzeko unitate kopururik handiena eman zuen barietatea Chambord izan zen. Analisian ez da ikusten alde 
esanguratsurik gainerako barietate gehienekiko, baina azpimarratzekoa iruditzen zaigu, ia 28.000 unitate lortu 
baitziren, bigarren barietate emankorrenak eman zituen 22.083 unitateen aurrean. 
 
Merkaturatzeko unitaterik gutxiena eman zuten barietateak Serac, Parmac eta Litoral izan ziren.  
 
Unitate kopuru osoaren arabera merkaturatzeko unitateen %ari dagokionez, Charlotte eta Chambord barietateak 
izan dira portzentajerik handiena eman dutenak; eta Parmant eta Ardent barietateak, berriz, merkaturatzeko 
unitate portzentajerik txikiena eman dutenak. 
 
Tn/hako merkaturatzeko ekoizpenari dagokionez, berriz, emaitzarik onena eman dutenak Chambord, Sabord, Aviso, 
Charlotte eta Concept barietateak izan dira; eta ekoizpenik txikienekoak, berriz, Parmac eta Serac. 
 
Fruituaren batez besteko pisua (kg/unitateko) atalari dagokionez, txikiena Graffiti unitatearentzat izan da, alde 
esanguratsuak agertzen baititu fruituaren batez besteko pisurik handiena eman duten Chambord eta Sabord 
barietateekiko. Fruituaren pisurik txikiena eman duten hurrengo barietateak Ardent, Parmac eta Serac izan dira, eta, 
nahiz eta estatistikoki ez duten alde esanguratsurik agertzen batez besteko pisurik handienekiko, alde horiek 
kontuan izan beharrekoak dira guk landu nahi dugun merkatu motaren arabera.  
 
Baztertutako unitateak (destrioa) 

Charlotte eta Chambord barietateak dira baztertzeko (destrioko) unitateen portzentajerik txikiena eman dutenak, 
%30a baino txikiagoa. Baztertze horien arrazoia, lehenengo barietatearentzat, izurriteak, gaitzak eta pasatutako 
fruituak izan dira; eta bigarrenarentzat, berriz, denetik zertxobait, baina proportziorik handienean gaitzak eta 
pasatutako fruituak. Charlotte barietatea izurriteengatik baztertutako (destrioko) portzentajerik handiena duten 5 
barietateen artean dago; eta Chambord barietatea ere 5 barietate horien barruan dago, baina portzentaje 
txikiagoarekin. 
 
Baztertutako (destrioko) unitateen kopururik handieneko barietatea Palla de Neve izan da, eta baztertze horren 
%93a oso pasatuak zeuden fruituak izan dira, jadanik loretara pasatzen ari zirenak. Horrek adierazten digu 
barietate hori ez dela egokia urte-sasoi honetarako.  
 



                                                                                                                                 

 

Toscano goiztiarra barietateari dagokionez, berriz, bere ekoizpena gainerakoena baino berantiarragoa 
(atzeratuagoa) izan da nabarmen, eta fruitu gutxi zeuden garatuta saiakuntza amaitutzat eman zenerako.  
 
Bi barietate horiez gain, baztertzeko (destrioko) unitaterik gehiena izan duten barietateak Parmac, Ardent, Adona 
eta Graffiti izan dira. Parmac barietateari dagokionez, baztertze (destrio) hori fruituaren garapen txikiagatik, 
izurriteengatik eta gaitzengatik izan da. Ardent barietatean, berriz, baztertze hori, neurririk handienean, izan da 
fruituak pasatuta zeudelako (baztertze guztiaren % 81,20); Adona barietatearen kasuan, berriz, fruituak pasatuta 
zeudelako eta izurriteengatik, eta Graffiti barietatean, berriz, fruitu pasatuengatik eta garapen txikiko 
fruituengatik. 

 
Gaitzak eta izurriteak 

Ikusi den gaitza bakteriosia izan da, eta eraginik handiena jaso duten barietateak Sabord eta Litoral izan dira. 
Lehenengo horrek, gainera, alde esanguratsuak izan ditu gainerako barietate guztiekin, Charlotte eta Litoralekin 
izan ezik.  
  
Izurriteei dagokienez, berriz, beldarrak (gorozkiak barne) eta barraskiloak izan dira. Eraginik handiena jasan duten 
barietateak Adona, Serac, Charlotte eta Sabord izan dira. Zenbait barietatetan hainbat fruitu baztertu egin behar 
izan ziren haietan agertzen zen gorozki kopuruagatik.  
 
Kontuan izan behar da barietateei ez zitzaiela beldarren aurkako tratamendurik eman, eta beraz, uste izatekoa da 
beste baldintza batzuetan emaitzak hobeak izango zirela. Dena dela, oso interesgarria da ikustea zein barietate izan 
diren baldintza hauetan emaitzarik onenak eman dituztenak. Barraskiloen aurka hiru tratamendu egin ziren 
Ferramolekin apirilean, maiatzean eta ekainean, “Saiakuntzaren kokapena eta landatutakoaren datuak” atalean 
dioen bezala. 
 
Kata organoleptikoa 

Kata organoleptikoa egiteko Federico Pacha sukaldariaren laguntza izan dugu. Sukaldari hau Irizarren eskolan 
irakasle da eta Dimatero 200 jatetxearen arduraduna. Saiakuntzan landu diren barietate batzuen kata 
organoleptikoa egin du Fedek. Ondorengo taulan datoz zehaztuak lortu diren emaitzak. 
 

 ITXURA USAINA TESTURA AHOAN TRINKOTASUNA ZAPOREAREN 
INTENTSITATEA 

Ubac Egosia oso ona 
eta biribil-katu 

Suabea, oso 
atsegina 

Mamitsua, 
zuntzduna - ondo   Intentsitate 

ertaina, gozoa 

Adona Oso zuria, garbia, 
oso ondo Sakona Atsegina Oso trinkoa Sendoa, 

gustagarria 

Concept Erregularra Suabea, oso 
atsegina Pikortsua Ireki samarra Ertaina - Ez 

Palla de Nieve Oso adartsua Sendoa Hareatsua Oso irekia   

Sabord Bikolorea Sakon samarra Atsegina eta 
mamitsua Trinkoa 

Intentsitate 
ertain-altua. 
Gustagarria 

Charlotte Oso zikina Suabea, atsegina Atsegina Erdi trinkoa Intents. baxua 
gozotasun flojoa 

Serac Kolore berde-
arreska Belartsu, aza Suabea eta oso 

zaporetsua Erdi trinkoa Intents. handi 
begetala 

Litoral Oso irregularra Metalikoa 
Zuntz hondarrak 

uzten ditu 
(ikastetxeak) 

Desorekatua Intents. baxua 

Chambord Oso fina  
BELUSA Sendoa, Atsegina Fina, mamitsua Trinkoa Indarra zaporean 

– oso gustagarria 

Balzac Baldresa Flojoa Atsegina, zuntz 
gutxikoa Oso irekia Oso flojoa baina 

oso gustagarria 



   

 

Ardent Zikin samarra Sakona atsegina Lurtsua, 
hareatsua Erdi irekia Ertain baxua 

Toscano 
goiztiarra Atsegina Belarra Hozka egiteko oso 

atsegina Erdi irekia Diluitua, makala, 
zapore gabea 

MOREA Oso polita, 
urdinxka 

Sakona oso 
atsegina 

Hozka egiteko 
atsegina 

Trinkoa eta 
deigarria 

Ez du ia zaporerik/ 
Bluff bat da!!!! 

 

Zaporeari dagokionez, kalifikaziorik onenak atera dituzten barietateak Chambord, Balzac, Sabord eta 
Adona izan dira. Horietatik Balzac da itxurarik okerrena duena eta usainik makalena; gainerakoek 
balorazio onak dituzte itxurari eta usainari dagokionez. Testurari dagokionez, berriz, denak dira 
atseginak edo finak. 
 
Chambord eta Sabord barietateak, berriz, tn/ha aldagaian emankorrenen artean aurkitzen dira. 

 
 

3.3. ONDORIOAK 

Merkaturatzeko ekoizpena tn/ha aldagaiari dagokionez, emaitzarik onena eman duten barietateak Chambord, 
Sabord, Aviso, Charlotte eta Concept izan dira. Aipatutako bost barietate horiek interesgarriak izan daitezke 
ekoizpenari begiratzen badiogu. Baina merkatuak nahi duena  fruituaren batez besteko pisua 500-600 gramokoa 
izatea baldin bada, barietate horiek ez lirateke izango egokienak, horien batez besteko pisua 700-900 gramokoa 
baita fruituko. Bestalde, Sabord barietatea izan da bakteriosiak eraginik handiena egin diona, eta barietate 
guztiekiko alderik handienak agertu dituena, bi barietaterekin izan ezik. Halaber, izurriteek eragin handiena sortu 
dieten barietateen artean ere badago, nahiz eta kasu honetan ez duen agertzen alde esanguratsurik inolako 
barietaterekin.  
 
Interes handiko alderdi bat barietateen kalitate organoleptikoa da, eta horri dagokionez, Chambord eta Sabord 
barietateak dira, kata hori egin zitzaien barietateen artean, baloraziorik onenak jaso dituztenak zaporeari eta 
itxurari dagokienez.  
 
Fruiturik txiikieneko barietateen bila baldin bagabiltza (500-600 gr/fruituko), interesgarrienak Balzac, Ubac eta 
Ardent izan daitezke, baina Tn/ha-tan duten ekoizpena, orotara, nahiko txikiagoa izango litzateke, 3 eta 11 Tn/ha-
ko gutxiago. Balzac barietatearen kata organoleptikoa egin zen eta bere itxura ez zen oso ona, baina zaporea bai. 
Ubac barietateak itxura egokia agertzen zuen egosteko, eta zaporean ere kalifikazio ona jaso zuen.  
 
Bestalde, dibertsifikatzea nahi baldin badugu, eta kolore desberdinetako barietateak sartu, moreen artean Parmac 
barietatea interesgarriagoa izango litzateke, haren ekoizpena Tona bat handiagoa baita Graffiti barietatearena 
baino, eta fruituaren batez besteko pisua 510 gramokoa baita, Graffiti barietateak duen 370 gramokoaren aurrean. 
Hala ere, kontuan izan behar da Parmac barietatea bakteriosiari sentsibleagoa izatearen aukera ere, baztertutako 
aleen (destrioa) zati bat horren ondorio izan baitzen, baina Graffiti barietatearekin alde esanguratsurik izan gabe. 
Portaera hori hurrengo saiakuntza edo testeatze batzuetan aztertzen jarrai daiteke, bai Karabelekoren finkan, bai 
interesatuak leudekeen nekazarien beraien finketan.  
 
Barietate berde bat ere sartu nahi izango bagenu, VitaVerde izan daiteke aukera bat, haren batez besteko pisua, 
fruituko, 480 gramokoa baita, nahiz eta haren ekoizpena 10 tn/ha-koa den,  barietaterik emankorrena baino askoz 
txikiagoa (5 eta 13 tn/ha artean gutxiago). Barietate honetatik landare gutxiago zegoen, batez beste partzelako 23, 
eta beraz, ekoizpen zertxobait handiagoa espero daiteke, 13 tn/ha ingurukoa. Barietate hauekiko interesik balego, 
interesgarria izango litzateke besteren batzuk ere bilatzea, eta VitaVerde barietatearekin batera probatzea.  
 



                                                                                                                                 

 

Kontuan izan behar da lehenengo hurbilpen bat dela, eta guk aukeratzen ditugun barietate horiek aztertzen 
jarraitzea komeniko litzatekeela, bai saiakuntzetan, bai ekoizpenerako partzeletan.  
  
Bestalde, 50x50 cm-ko landaketa esparrua dentsitate handiegikoa izan zen. Aukeratutakoen arteko zenbait 
barietatek (Chambord, Sabord eta VitaVerde barietateek, esate baterako), garapen handia zuten eta komenigarria 
izango litzateke, batik bat horietan, landaketa-esparru zabalagoa uztea. Barietate guztietan komenigarria izango 
litzateke pasabide zabalagoak uztea, bilketa-lanak errazagoak izan daitezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







   

 

5. AZAREKIN EGINDAKO SAIAKUNTZEN EMAITZA  
(Brassica oleracea L. var. capitata L. eta Brassica oleracea L. var. sabauda L..) 
 
3.1. EZAUGARRI OROKORRAK 
 
Saiakuntzak Karabelekok Hernanin duen finkan egin ziren, azalorearenak bezala. 

Erabili diren barietateak eta salmenta-etxeak 

 

Barietatea Mota Salmenta-etxea 

Testa Erraldoia Aza lisoa Sakata 

Estoril Aza kixkurra Sakata 

Melisa Aza kixkurra Bejo 

Estrema Aza kixkurra Rijk Zwaan 

Kosaro Lonbarda aza Bejo 

Redma Lonbarda aza Rijk Zwaan 

MonaLisoa Aza lisoa Sakata 

Testa Erraldoi goiztiarra Aza kixkurra Bioseme 

Asti Pasqualino Aza kixkurra Bioseme 

 

Landatze-esparrua, ereite-data eta aldatze-data 

Landatze-esparrua Ereite-data Aldatze-data 

50x50 cm 2014-12-08 2015-03-17 

 

 

Landaketaren prestaketa 

Aurretik landatutakoa: kuia (kalabaza). 
Ez zen beharrezkoa izan ureztatzea. 
Ongarria: IB ongarri komertziala, 150 gr/landare bakoitzeko. 
Tratamenduak: Ferramol 22015-04-09an, maiatzaren 17an eta ekainaren 27an. 
 
Ekoizpen datuak 



                                                                                                                                 

 

Hiru barietatetan bakarrik jaso ahal izan genuen partzela bakarra, hirugarren errepikapenekoa, horiek baitziren ondo 

garatu ziren bakarrak. Ondoren zehaztuko ditugu jaso genituen datuak. Gainerako partzelek aza txikiak eman zituzten. 

Datu orientagarriak dira, beraz, baina barietate horiek izan dezaketen gaitasunaren berri eman diezagukete. 

 

 

Barietatea Unitateak Pisua guztira (kg) 
Kg/merkaturako 

azaburuak 
Zikloa 

MonaLisa 29 47,07 1,62 84 

Estoril 28 35,20 1,26 91 

Asti Pasqualini 18 16,70 0,93 101 

 
MonaLisa eta Estoril barietateetatik landare guztiak bildu ziren, ez zen baztertutakorik (destriorik) egon, denak ondo 

garatu ziren. Asti Pasqualini barietatetik, berriz, garatu ziren landareak bakarrik bildu ziren. Azen tamainarik handiena 

MonaLisa barietatekoena da, aza horiek batez beste 1,62 kilokoak baitira, merkatuak eskatzen duen 800-1.500 gr-ak 

baino zertxobait pisu handiagokoak. Estoril eta Asti Pasqualini barietateak, berriz, merkatuak eskatzen dituen 

parametroen barruan mantendu dira.  

 

Zikloa 

Hiru barietate hauetatik, MonaLisa barietatea izan zen goiztiarrena, 84 eguneko zikloarekin.  

 

Izurriteak eta gaitzak 

Apirilaren 30ean arkakuso txiki batzuen (Phyllotreta spp.) erasoa jasandako aza-hostoak ikusi ziren. Zorria (Brevicoryne 

brassicae) sumatu zen hostoetan 2015-05-13an. Maiatzaren 25ean presentzia handiagoa sumatu zen lehenengo 

partzelan, Testa Erraldoia barietatean, dena dela zorri bizkarroitu dezente sumatu zen, sirfido heldu batzuekin batera. Ez 

zen inolako tratamendurik egin, eta ekainaren 6an eraso hori laguntzaileek kontrolatuta zeukatela ematen zuen. Hala 

ere, zorri bizkarroituak ikusi ziren, eta bizkarroitu gabekoak ere bai, azken hauek kopuru txikiagoan. 

Barietateen artean ez zen azpimarratzeko alderik ikusi, eta zorriaren kasuan, lehenengo  partzela izan zen eragin 

handiena jasan zuena.



 

 

 

Landarearen eta fruituaren ezaugarriak 

Barietatea Hosto mota 
Fruituaren 

trinkotasuna 

Fruituaren 

kolorea 

Landareen 

garapena 

Landarea (1-5) (1) 

Diametroa (2) Estalia Buruxkatua (%) 

Testa Erraldoi goiztiarra   Lisoa - - 5 - - 24 

Estoril Kizkurra Ertaina Berde horizka 4 Handia Erdi estalia 0 

Melisa Kizkurra Ertaina Berdea 2 Ertaina - 0 

Estrema Kizkurra Gogorra  2 Ertaina - 0 

Kosaro Lisoa Oso gogorra Bioleta- morea 2 Ertaina - 0 

Redma Lisoa Oso gogorra Bioleta-morea 2 Ertaina - 0 

MonaLisa Lisoa Oso gogorra Berde-horizka 4 Handia Estalia 0 

Testa Erraldoia Kizkurra Gogorra  2 Txikia - 0 

Asti Pasqualino oso 

goiztiarra 

Kizkurra Gogorra Berde horizka 4 Handia - 0 

 
 

(1) Landarearen garapena (1-5); 1 (oso baxua), 5 (oso altua) 

(2) Diametroa: Txikia > 40 cm; Ertaina 40-60 cm; Handia > 60 cm





     

                                                                                                                               
 

 

3.2. ONDORIOAK 

Azetan lortu nahi diren ezaugarriak: 

- Tamaina oneko azaburuak 

- Lorera igarotzeari erresistentzia 

- Azaburu multipleak/anitzak ez izatea 

- Izurrite eta gaitzei aurre egitea 

- Hosto kizkurra nahiago da, merkatuan onartuagoa delako, nahiz eta lisoa ez den baztertzen. 

Hiru barietateetatik errepikapen bakarra jaso zen, eta hirurak (MonaLisa, Estoril eta Asti Pasqualini) interesgarriak izan 

daitezke gure merkaturako, azaburuaren tamainari dagokionez. Estoril barietateari dagokionez, zertxobait handiagoa 

da eta azaburu horren trinkotasuna, kontsistentzia, txikiagoa da beste bi barietateetan baino. Bestalde, barietate 

honetan bertan, bigarren errepikapenean, landareen % 50ek tipburn-a zeukala ikusi zen. Komenigarria izango litzateke 

barietate honen portaera ikustea etorkizunean egingo diren probetan. Landarearen diametroari dagokionez, bilketa 

egin zen partzeletan izan duen garapenarentzat 50 x 50 cm-ko esparrua ona da. 

Gainerako barietateek azaburu txikiak eman zituzten, baina komenigarria izango litzateke saiakuntza errepikatzea, izan 

dezaketen benetako ahalmena ezagutzeko. Testa Erraldoi goiztiarra barietatean landareen %24 igaro zen loretara, 

horietako batzuk oso azkar hasi ziren, gainera, apirilaren 17an, eta beraz, ez du oso interesgarria ematen EAEko 

baldintzetarako. 

Kontuan izan behar da alde nabaria gertatu zela barietateen garapenean, egin ziren errepikapen desberdinetan, bildu 

ziren hiru barietateetan ikusi ahal izan zen moduan. 3. errepikapenean –bildu zena, hain zuzen ere– bildutako hiru 

barietateetako landareak gainerako errepikapenetan baino askoz garatuago zeuden. Gainerako barietateek azaburu 

txikiak eman zituzten errepikapen guztietan, baina baita modu irregularrean ere, errepikapen batzuetan besteetan 

baino azaburu txikiagoak. Oro har, ez zen saiakuntzaren garapen on bat ikusi, eta arrazoi horrengatik ondo garatu ziren 

partzelak bakarrik bildu ziren. Horregatik, saiakuntza errepikatu egin beharko da datu fidagarriagoak lortzeko, batik 

bat bildu ez diren barietate horietan.  

 

 

 

 

 

 



     
 
 

 
 

6. BROKOLIAREKIN EGINDAKO SAIAKUNTZEN EMAITZA  

(Brassica oleracea botrytis barietatea cymosa Lam. azpi-barietatea). 

 

Erabilitako barietateak eta salmenta-etxea 

Barietatea Salmenta-etxea 

Naxos Sakata 

Heraklion Sakata 

CLX3516 Sakata 

Goiztiarra / Precoz Bioseme 

Covira Bejo 

Malibú Bejo 

 

Landatze-esparrua eta ereiteko eta landatzeko datak 

Landatze-esparrua Ereite-data Landatze-data 

50 cm X 50 cm 2014-12-08 2015-03-11 

 

Landaketaren lanak 

Bi saiakuntzetarako landareak Zarauzko Blasenea mintegian landatu ziren. 

 

Brokoli barietateen testaren emaitzak 

Saiakuntza honetatik ezin izan da ondoriorik atera, jarritako barietateetatik bat berak ere ez baitzuen 

garapen ona izan eta ez baitzen infloreszentziarik bildu. Brokoliek lurraren gehiegizko hezetasunaren eragin 

handiagoa jasan zuten, gaineko aldetik igarotzen den autopistatik gertuago baitzeuden, eta ondorioz, 

lehenengo errepikapenean handik ura erortzen baitzitzaien. Horren ondorioz, denbora luzeagoan egon zen 

putzua zona horretan, eta hori izan da, neurri handi batean, errepikapen horretako landareen garapen 

eskasaren eragilea. 

Bestalde, esan behar da Goiztiarra barietatea landatu eta berehala hasi zela buruxkak ateratzen, apirilaren 

10ean, hain zuzen ere, eta horrek iradokitzen digu ez dela egokiena  izango data horietan EAEn landatzeko. 
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