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Arrapitz federazioa : 
2019ko formakuntzen katalogoa

160 formakuntza edota egunaldi tekniko urte guzian !
...

 Eskuen artean duzu Arrapitz sareko elkarte ezberdinek baita Euskal Herriko Laborantza Gan-
barak, elgarrekin prestatu formakuntza proposamenak. Aipatu egitura ezberdinetako laborari eta 
animatzaile edota teknikariak bilduz mahain beraren inguruan, batzu eta besten beharreri erantzu-
tea saiatu gira. Gure helburua da ere urte guziko formakuntzen ikuspegi orokor baten eskaintzea. 
Beste formakuntza batzuen beharra senditzen baduzue, ez duda elkarteeri aipatzea.   

 Gure egiturak harro dira laborari guzieri urririk eskaintzea holako formakuntza aniztasuna. 
Bainan dinamika hau ekonomikoki hauskorra da, formakuntza hauen antolatzeak gastuak eragiten 
baititu : antolaketa eta administrazio lanak, berezilarien ekarpena.
Gastu hauen parte gehiena VIVEAk bere gain hartzen du. Aldiz, formakuntza profesionalaren erre-
formak baita VIVEAaren barneko erreformek orainartinoko ibilmoldeari buruzko gogoetak sortzen 
dizkigu.  
 Gaurregun arte, VIVEAri esker laborari batek 2100 euroko formakuntza muga du urte ba-
koitz. Horrek erran nahi du 3 edo 4 egun formakuntza egin ditzazkela berezilari batekin ; Aldiz, 
MSAko urte sariak ordainduak ez dituztenak edota laborantzan plantatzeko proiektua dutenak 
bainan PAIT-ean ez oraino izena emana…. hauen formakuntza gastuak ez dira kontutan hartuak. 
Bestalde, VIVEA programa baten segipenak administrazio lan ainiz galdegiten du, urtetik urtera 
elkarteentzat gero eta pizuagoa dena. 

 Aldaketa hauetaz damutzen gira alde batetik pertsona batzu baztertuak baitira eta bestetik 
arriskuan ezartzen baitituzte proposatuak diren formakuntzen hautua eta aniztasuna. 
Hortarako formakuntza batean izena eman duteneri galdegin nahi diegu formakuntzara etortzea. 
Behar den kopurua lortu arte, ezin baita formakuntza bat ireki. 

 Formakuntza batek interesa pizten baldin badizu, nahiz ez oraino egun edo programa 
zehatzak finkatuak izan, ez duda zure buruaren ezagutaraztea elkarteari. Parte hartu nahi baduzu, 
dudarik gabe, izena eman ezazu.  

Arrapitzeko bulegoa



- 2019ko Arrapitz formakuntza katalogoa -

Kunduak, kudeantza, pac & ...
PREMIAZKO IBILBIDEA ...........................................  4 o.
•Nere kontabilitatea eta paperreria nihaurek egin
• Etxaldea kudeatu PACeko laguntzakere kondutan hartuz
• Ene egoearen hobetzeko bideak bilatu eta landu
• Konduak informatikaz sartzeko programa menperatu
• Reeleko lehen urtea
• Zuen galdera

FISKALITATEA .........................................................  4 o.
• Reelerat hurbiltzen ari naiz, joan behar duta ?
• Reelean izanik, nola arindu irabazien gaineko kargak
• Fiskalitate berritasunen jarraipena
• Nolako matrimonio moldea hartu ?

PLANTATZEA ........................................................  5-6 o.
• Laborantzan plantatu
• Laborantza biologikoan plantatu
• Etxaldetxo batean baratzegintzan plantatu  
• Elgarrekin lan egiteko sozietatean plantatu
• Plantatu berrien segipena

ZURE LANBIDE DENBORA OSOAN
 Ikuspegi orokorra ...................................  6 o.
• Etxaldearen sistimaren hobetzea gogoetatu
• Klima aldaketa eta ene etxaldea
• laborari ofizioa untsa bizitu
• Harremana hobetu, hitza hartzea aisetu
 Entrepresaren bizia  ...............................  6-7 o.
• Sozietatean aldaketak kudeatu
• Sozietatearen eta patzuerren bizia : pikoan jarri
• Bere sozietateko betebeharrak untsa kudeatu
• Kooperatiben ibilmolde juridikoa
• Patzuer baten lanetik jalitzea prestatu
 Proiektu berri bat ...................................  7 o.
• Inbertitzeko mementoan bi gogoeta
• Biologikorat pasa nahi dut : proiektua ontu
• Dibertsifikazio edota ekoizpen eradaketa abiatu
• "Gîte-ak" eta bazter aktibitateak
 Lana kudeatu .......................................... 8 o.
• Lanez itoa , Nola buru egin ?
• Administratiboa menperatu
• Norbaiten enplegatzea
• Laneko akidura, nola ttipitu ergonomiari esker ?
 Ekoizpen kostuak .................................... 8-9 o.
• Baratzezaintza biologikoan, urteko zenbaki ekonomikoak 
aztertu 
• Etxaldeko xerriki transformatuaren kostua ikerketa
• Ekoizte kostuak menperatu ardi esnadun edota haragiteko 
behiekin
• Fruitigintza eta fruitu ttipien tailerren lanketa ekonomikoa
 Salmenta ...............................................  9 o.
• Xuxenka saltzea
• Ene ekoizpenen gosta-saria karkulatzea
• Fakturazioa informatizatu
 Asurantzak ..............................................  9 o.
• Asurantzak
• Eskukaldi bat emaiten dutenak nola babestu ?
 Tresnak ..................................................  9 o.
• Informatika, internet eta mailen erabiltzen ikasi
• Excel-ekin behar dutan aplikazione bat sortu

   ZURE LANBIDE DENBORA OSOAN
ELIKADURA ...................................................  11-12 o.
• Kalitatezko bazka ekoiztu belartegiko idortze sisteman
• Alhatze itzulikatze sistema plantan jarri ene etxaldean
• Alha aldizkatze dinamikoa ardi esnedunekin
• Kabalen bazka partea zaindu eta hobetu
• Ardi / behi hazkuntzan bazka razione orekatu bat eraiki
• Engraissement à l’herbe des bovins viande
• Razionearen eraginkortasuna hobetu : Obsalim iniziazioa
• Razionearen eraginkortasuna hobetu : Obsalim sakontzea

KABALEN OSASUNA......................................  12-14 o.
• Parasitismoa kudeatu manera orokor eta iraukor batean
• Behien oinak artatzen jakin
• Mikro-organismo eraginkorren erabilera
• Osagarri kudeaketa plan bat eraiki hausnardun ttipien 
tropetan : iniziazioa / sakontzea
• Jakitate eta trebetasuna lortzea landareen inguruan eta 
etxaldean gauzatzeko
• EHko alhapideetan aurkitzen diren landare aromatikoak 
ezagutu eta erabili
• Kabaleak sendatu Bach lore edo lore elixir-en bidez
• Zaldiendako aromaterapia
• Homeopatia erabili : oinarriak / sakontzea
• Osteapatia hazkuntzan : iniziazioa / sakontzea
• Aberen portaera eta Gizon-Kabalen arteko harremana 
hazkuntzan
• Hazkuntzetako kabalen hiltzea segitu

EKOIZPEN TEKNIKAK  ....................................  14-15 o.
• Kanpoko xerri biologikoen sortze tailer bat kudeatu
• Kanpoko xerri biologikoen hazkuntza eta elikadura 
kudeatu
• Hegazkiak osasun onean : lehen urratsak / sakontzea
• Pittiken hazkuntza hobeki kudeatu biologikoan
• Ahuntz hazkuntzan izan daitzeken usaiazko eritasunak 
hobeki ezagutu
• Ardi esnedunekin hasi berriak diren hazleen taldea
• Erlezaintzako lehen irakaspenak
• Ezti ekoizpena emendatu erreginen hazkuntzari esker
• Flora meliferoaren ezagutza eta kofoinen kokalekuen 
hautua

HAZKUNTZA

ERRETRETA ETA TRANSMIZIOA......................  10 o.
• Bere etxaldea transmititzeko urratsak
• Micro BA, MSA eta erretreta
• Prestatu etxe-arrañamenduen egitera
• Erretreta : nola pasako da xuxen enetzat ?
• Laborari ofizioko azken 10 urte, nola kudeatu ?
• La retraite : un nouveau projet de vie
• Etxaldea beste baten esku uztea

 ZURE LANBIDE DENBORA OSOAN (segida)
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LURRA & SOROAK  ..........................................  16 o.
• Agronomia formakuntza
• Certiphyto
• Lurra ezagutu, pentze eta lur lantzea egokitu
• Espezia anitzeko eta etengabeko soroak kudeatu, finkatu 
eta iraunkorrarazi
• Pentzeen kudeaketa
• Irauldia ez den lurra eta ereintza zuzena

ZEREALAK .......................................................  16-17 o.
• Belar kentze mekanikoa artoan
• Kulturen aniztasuna
• "Meteilla" elikadura balioen azterketa eta egite teknikoak
• Soja landu laborantxa biologikoan eta abere elikaduran 
erabili
• Lastozko zerealak kudeatu laborantxa biologikoan
• Arto herrikoia ekoiztu eta hautatu
• Arto herrikoia : pentzean hautatzeko egun erdia
• Ogi alorren bideratzea
• Gari herrikoia ekoiztu
• Landareak erabili zerealen kudeatzeko laborantxa biolo-
gikoan

BIODINAMIA ..................................................  18 o.
• Biodinamia : iniziazioa / sakontzea
• Biodinamia : prestaketak eta dinamia egin

Lurra, soroak eta zerealak

Baratzegintza - fruitugintza
mahastigintza - agro-oihangintza

BARATZEGINTZA ...........................................  18-19 o.
• Aza eta porrua molde biologikoan kudeatu
• Landare ttikiak etxean ekoiztu
• Negutegietan hobeki lan egin
• Barazki kulturak hobeki ongarriztatu
• Baratzegintzan kabalekin lurra landu
• Lan fisikoa errextu
• "Vibro-planche" baten autokonstrukzioa
FRUITUGINTZA..............................................  19-20 o.
• Ezpezie ezberdinez osaturiko fruitu arbol eremu baten 
kudeaketa
• Udaberri umia sagardietan
• Sagartzeen segipena edo edozein zuhaitz fruitudunen moztea
• Sagarrondoen edo edozein zuhaitz fruitudunen xertatzea
• Gaztainondoen xertatzea
• Sagartze gazteen kudeaketa
• Sendabelarren erabilera fruitugintzan
• Eritasunen kudeaketa laborantxa biologikoan
• Mugurdien ekoizpena lur altsatuan
• Mugurdien ekoizpena laborantxa biologikoan
MAHASTIGINTZA...........................................  20-21 o.
• Lurrak ongi ezagutu eta landu kalitatezko mahasti baten 
eramaiteko
• Mahastietan ko-plantatu
• Poussard izeneko mozte moldea ikasi eta barnatu
• Lanak mahastietan Poussard moztearen ondotik
• Mildiou eritasuna kudeatu
• Tratatzeko tresna sasoina aitzin pikoan eman
• Fitoterapia mahastigintzan erabili
• Biodinamia mahastigintzan
• Daniel Pasquet-rekin bisita teknikoak
AGRO-OIHANGINTZA.....................................  21 o.
• Zuhaitzak kudeatu xerri bazkagietan
• Hesietako egurra baloratu
• Hesiak landatu

GASNAK ETA ESNEKIAK ....................................  22 o.
• Gasna eta esneki saileko higiena
• Gasnategiko sanotasun ezagutzak eguneratu (Europako 
higiena gida berria) 
• Pasta prentsatuen teknologia eta lan denbora hobetu
• Gasna desberdinen ingurumen teknologikoa
• Gasna laktikoen teknologia eta lan denbora hobetu
• Gasna gurinak, urdinak, trinkoak eta irunduak ezagutu
• Gasnen ontzea menperatu
• Esneki freskoen egiten ikasi
• Gasnen jastaketaren ebaluaketaren oinarriak

FRUITUAK, BARAZKIAK, LANDAREAK ................. 23 o.
• Ezti eta fruituekilako ozpin, likore eta aperitifak
• Etxeko fruituak bestelakatu
• Etxeko barazkiak bestelakatu
• Landareak bestelakatu 

HARAGIA ..........................................................  23 o.
• Haragi saileko higiena formakuntza
• Haragi saileko higiena formakuntza-ren barnatzea
• Bildotxkia, ardikia eta pittika haragia mozten jakin
• Xerrikia sukaldatu

Bestelakatze

SALMENTA  ....................................................... 24 o
• Salmentaren oinarriak ezagutu
• Salmenta zuzenaren zikloa menperatu
• Bio ekoizpenak tokiko salmenta zirkuitoetan saldu 
• Saltzaile profesionalei saltzen ikasi 
• Etxe ekoizpenak saldu kantinetan
• Etxaldeko saltokia antolatu
• Merkatuetako salmenta hobetu 

KOMUNIKAZIOA  ................................................ 25 o.
• Etxaldeko bisualak landu
• IDOKI kalitate agintza ezagutu 
• Sare sozialak erabili etxaldeko komunikazioan
• Google Business orrialde bat sortu
• Berripaper informatizatu bat sortu
• Etxaldeko webgunea sortu 

ERAIKITZEA ....................................................... 25 o.
• Hazkuntzarako bastimenduaren eraikitzea gogoetatu
• Burduinak lantzeko lehen irakaspenak

PROIEKTU KOLEKTIBOAK .................................... 25o.
• Elkarte bat sortu
• Zoin estatus juridiko saltoki kolektibo batentzat ?

Salmenta eta komunikazioa

Urrunago joiateko
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• Reelean nola litekeen ikusi, forfait-ian egoitea posible 
den eta zeren gostuz
• Ulertu hautuen egiteko

Noiz
- 1-2 egun artean
- Ekain urri artean

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

Reelerat hurbiltzen ari naiz
               joan behar duta ?

• Konduak egiten jakin eta etxaldearen finantzen egoera 
ulertu erabakiak hartzeko gai izaiteko
• Laborari taldeetan ene ikuspegia ideki

PREMIAZKO IBILBIDEA
OINARRIZKO TALDEETAN ERAMAITEN DEN FORMAKUNTZA JARRAIKIA

Nere kontabilitatea eta paperreria 
        nihaurek egin, zertan naizen ikusteko

• Deklarazionea segurtatu eta kontrolak prestatu
• Kontestua eta honen gora-beherak ulertu ene estrategian 
kondutan hartzeko

Etxaldea kudeatu PACeko laguntzak
  ere kondutan hartuz

• Urtaldeko emaitzak behatu : marjak, gosta prezioa, 
finantza egoera, ...
• Posible diren aldaketak ikertu : xifratu, bisitak egin, ikusi 
eta ikasi, ...

Ene egoeraren hobetzeko bideak
                          bilatu eta landu

Azken fiskalitate araudiak errespetatzen duen programa 
informatikoa (fakturen sartzea eta konduen bukatzea er-
rexten duena) eskutan hartzea.

Konduak informatikaz sartzeko programa 
                 menperatu (Basekund)

Reelerat pasatzean hautu batzu untsa ulertu eta gogoe-
tatzekoak dira ondoko urteetan ere eragina ukaiten ahal 
baitute.

Reeleko lehen urtea : 
                     nola pasatzen da ?

Formakuntza hunek leku bat uzten du zuen kezka, galdera, 
behar edo beste aipatzeko eta tratatzeko

Zuen galdeak

Noiz eta nun
- Urritik ekainera
- Tokia parte hartzaileen arabera

Nor
AFOGeko animatzailea
Konduen esperta

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
Kide ez direnek : hitzordu bat hartu behar dute

Xehetasunak 

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

Ene proiektua eta legea errespetatuz, zer egin dezaket, nun 
eragin, zerga edo sozial urtesariak tipitzeko

Noiz
- 1-2 egun artean
- Ekain urri artean

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

Reelean izanik
       nola arindu emaitzen gaineko kargak

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

• Urteroko bi finantza legeen berri hartzea 
• Ondorioak neurtu ene kasurako

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, otsailaren 5an, 14etan
- Izuran

Nor
Fiskal esperta (CEL)
AFOGeko animatzailea

Fiskalitate berritasunen jarraipena

Izena emaiteko

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

... FISKALITATEA .............................................................................................................

• Pacs'-aren, ezkontzaren eta deuseren arteko diferentzia                                                                                                             
• Kasu bakoitzeko ondorioak biziko ixtripuak agitzen 
direnean

Noiz eta nun
Izen emaiteen arabera 

Nor
Notario edo jurista

Nolako matrimonio moldea hauta ?

Izena emaiteko

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
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... PLANTATZEA ...................................zure lanbide denbora osoan

• Lehen partea : ideiatik proiektura
Plantatzeko ideia bat buruan baduzu, formakuntza hunekin 
xekatzen dugu bakotxak egin ahala hurbiletik ikus dezan 
zertan den bera, zer duen eskas edo alde hortarat heltzeko, 
eta nolako desmartxak burutzen ahal dituen. 
• Bigarren partea : proiektua xifratu 
Zerk eginen du pasatzen dela, hutseginen dela ? Nere 
erabakiak zeren arbera hartuko ditut ekonomia, finantza 
mailan baina laborariaren

PLANTATZEA 
• Laborantzan plantatu
• Laborantza biologikoan plantatu
• Etxaldetxo batean baratzezaintzan plantatu
• Elgarrekin lan egiteko sozietatean plantatu
• Plantatu berrien segipena

ZURE LANBIDE DENBORA OSOAN
 Ikuspegi orokorra 
• Etxaldearen sistema gogoetatu 
• Klima aldaketa eta ene etxaldea
• laborari ofizioa untsa bizitu
• Harremana hobetu, hitza hartzea aisetu
 Entrepresaren bizia 
• Sozietatean aldaketak kudeatu
• Sozietatearen eta patzuerren bizia : pikoan jarri
• Bere sozietateko betebeharrak untsa kudeatu
• Kooperatiben ibilmolde juridikoa
• Patzuer baten lanetik jalitzea prestatu
 Proiektu berri bat 
• Inbertitzeko mementoan bi gogoeta
• Biologikorat pasa nahi dut : proiektua ondu
• Dibertsifikazio edota ekoizpen eraldalketa abiatu
• "Gîte-ak" eta bazter aktibitateak
 Lana kudeatu 
• Lanez itoa, nola buru egin ?
• Administratiboa menperatu
• Norbaiten enplegatzea
• Laneko akidura nola ttipitu ergonomiari esker ?
 Ekoizpen kostuak
• Urteko zenbakia ekonomikoen azterketa baratzezaintza 
biologikoan
• Etxaldeko xerriki transformaketa kostuen ikerketa
• Ekoizte kostuak menperatu ardi esnadun edota haragite-
ko behiekin
• Fruitigintza eta fruitu ttipien tailerren lanketa ekonomi-
koa
 Salmenta
• Xuxenka saltzea
• Ene ekoizpenen gosta-saria karkulatzea
• Fakturazioa informatizatu
 Asurantzak
• Asurantzak
• Eskukaldi bat emaiten dutenak nola babestu ?
 Tresnak
• Informatika, internet eta meilen erabiltzen ikasi
• Excel-ekin behar dutan aplikazione bat sortu

ERRETRETA ETA TRANSMIZIOA
• Ene etxaldea transmititzeko urratsak
• Micro BA, MSA eta erretreta
• Prestatu etxe-arrañamenduen egitera
• Erretreta : nola pasako da xuxen enetzat ?
• Laborari ofizioko azken 10 urteak, nola kudeatu ?
• Erretreta : bizi proiektu berri bat  
• Etxaldea beste baten esku uztea

Laborantzan plantatu

Noiz eta nun
- 1-3 egun artean, beharrorduen arabera
- Leku finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

• Laborantza biologikoaren araudien errespetatzeko zer 
kondutan hartu ene instalazioan? Zertifikazioak zer ondo-
rioztatzen du ene proiektuan? 
• Jada biologikoan diren, edo gogoetan sartuak diren beste 
laborari batzuekin solasteko parada…

Laborantza biologikoan plantatu

Noiz eta nun
- Parte hartzaileen arabera finkatua    

Nor
AFOGeko animatzailea
B.L.E.ko animatzailea

Izena emaiteko

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

Obratu nahi dugun proiektua elgarrekin finkatu 
•  Harremana : nola biziarazi 
 • Gure fundamentuak : zoin da erabakiak hartzeko gure 
iparhorratza 
• Proiektua : egingarri ? Zein bizi baldintzetan ? Zein kusku 
adiminstratibo, juridiko, fiskal, … ,

Elgarrekin lan egiteko sozietatean plantatu

Noiz eta nun
- 1-3 egun artean, beharrorduen arabera
- Leku finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

• Nola definitzen da etxaldetxoa, zoin dira berezitasunak ? 
• Nola kudeatzen dira itzulzeakn ongaritzeak ? 
• Ekonomikoki zer dira emaitzak ?

Noiz eta nun
- 2019ko neguan
- Leku finkatzekoa

Nor
M.JOUIN  GAB 72eko teknikalaria 
eta baratzezaina

Izena emaiteko

Etxaldetxo batean 
                    baratzezaintzan plantatu

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
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• Ene etxaldearen ondorioak kliman
• Egokitze, aldatze arloak
• Beregaintasun, energia aurrezki arloak
• Ene errebenioa nola segurtasu

Noiz eta nun
- 2.5 egun  
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalari bat

Izena emaiteko

Klima aldaketa eta ene etxaldea

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

« Ez naiz hain laket … Urte txarra izan da … »
• Ofizio huntan trabatzen nauenaz ohartu
• Ikusi zer dutan gostukoa ofizioan 
• Egin manerak edo beharrak xekatu egoeraren hobetzeko

Noiz eta nun
- 2.5 egun  
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalari bat

Izena emaiteko

Laborari ofizioa untsa bizitu

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

• Oinarrizko ezagutze batzu eta indibidual egoera batzue-
taz abiatuz, harreman dimensioa landu : egin, entseatu, 
eta baliatu norberaren ahalen garatzeko. 
• Trukaketa aberasgarriak zerk errestu edo mugatu ditza-
zke.

Noiz eta nun
- 2 egun, 6 pertsona guttienik
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

... IKUSPEGI OROKORRA .......................

• Lehen proposamena : Ekoizpena
- Behi esnadun edo haragiko, Ardi esnadun edo haragiko, 
Baratzegintza, Ahate gizenak, Erlezaintza, ...
- Eginmolde desberdinen ezagutzea 
- esperientzi trukatzea eta etxalde bisitak 
• Bigarren proposamena : Lana eta inbestizamenduaren 
artean ekilibrioak nola atxiki ? 
• Hirugarren proposamena : 
Gauzen kanbiatzerat eremaiten nauen problema edo 
emaia segituz: aterabideak bilatu, ondoriak xifratu, ekint-
zara pasatu

Etxaldearen sistima gogoetatu

Noiz eta nun
- 1-2 egun artean, beharrorduen arabera 
- Udaberrian - larrazkenan

Nor
AFOGeko animatzailea
Laborariak

Izena emaiteko

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

Harremana hobetu, 
                            hitza hartzea aisetu…

... ENPRESAREN BIZIA ...........................

Etxaldearen proiektua berriz landu aldaketak gertatzean : 
• Partzuer baten sartze, ateratze
• Erretreta hartze
•  Gazte instalatze sozietatean...

Noiz eta nun
- 1,5-3 egun artean, beharrorduen 
arabera

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

Sozietatean aldaketak kudeatu

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

• Patzuerren artean pundua erregularki egin behar da, 
irabazien banaketa eta beste funtsezko hainbat erabaki 
formalizatzeko
• Ikus dezagun nola trata pundu horiek zuen artean eta 
administrazioareki

Noiz eta nun
- Patzuerren arteako biltziar nagusian

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

Sozietatearen eta patzuerren bizia : 
                         pikoan jarri

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

5 urte baino guttiago plantatu direnekin pundu baten egi-
tea proposatzen dugu : 
• Ene proiektua higitu dea ? Zer dira ene arrangurak, ene 
oraiko problematika ? Ene helburuak berak direa ? Zein 
dira miatzen ahal diren aukerak ?  
 • Zertan niz ere administratibo eginbeharretan : PAC, JA 
dozierra …

Plantatu berrien segipena

Noiz eta nun
- 0,5-1 egun artean, 6 pertsona guttienik
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
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• Jalitzen denaren dretxoak karkulatu
•  Etxaldean ze hautu egin orduan ? 
• Hautu desberdinen ondorioak izartu : proiektua moldatu, 
lankide berri bat hartu, ...

Patzuer baten lanetik jalitzea prestatu

Noiz eta nun
- 1-3 egun artean, beharrorduen arabera
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalari bat, beharrorduen 
arabera

Izena emaiteko

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

• Urteko biltzar nagusia 
• Compte Courant Associé kide kondua 
• Parte sozialen balioa

Noiz eta nun
- Egun bat
- Ainiza Monjolosen

Nor
Nadia BENESTEAU - Legelaria

Izena emaiteko

Bere sozietateko betebeharrak 
                untsa kudeatu

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

• Urratsak neurtu, egitekoa den bidea,nola heldu ikusi
• Ondorioak landu : lan, ekoizpen, salmenta, inbertsio, 
emaitza… mailan
• Egimolde berriak ezagutzeko bisita eta trukaketak...

Noiz eta nun
- 3 egun, 6 pertsona guttienik
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
B.L.E.ko animatzailea

Izena emaiteko

Biologikorat pasa nahi dut : 
                                     proiektua ondu

• Proiektuaren egingarritasuna neurtu : transformatze 
teknika, salmenta, finantzak...
• Desmartxa eta etapak planifikatu.

Noiz eta nun
- 2-5 egun artean
- Ekain urri artean

Nor
AFOGeko animatzailea
APFPBeko animatzailea

Izena emaiteko

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

Dibertsifikazio edo/eta ekoizpen 
                                           eraldaketa abiatu 

• Kooperatiba kidearen informatze betebeharrak 
• Kapitalaren segitze eta eguneratzea
• Engaiamenduen iraupena
• Segitze administratiboa

Noiz eta nun
- Egun bat
- Ainiza Monjolosen

Nor
Nadia BENESTEAU - Legelaria

Izena emaiteko

Kooperatiben ibilmolde juridikoa

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

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

Noiz eta nun
- Otsailaren 5an, 9ak30
- Izuran

Nor
A. CLUZEL - Kontable esperta

Izena emaiteko

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

'Gîte'ak eta bazter-aktibitateak

... PROIEKTU BERRI BAT ........................

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

Inbertitzeko mementoan bi gogoeta

Noiz eta nun
- 1,5-3 egun artean
- Ekain urri artean

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

05 24 34 80 10
afog.eh@wanadoo.fr
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• Urteko negozio zenbatekoa, urteko karguak
•  Aztertu eta lotura egin egin molde teknikoekin

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
B.L.E.ko animatzailea

Izena emaiteko

Urteko zenbaki ekonomikoen azterketa 
           baratzezaintza ekologikoan

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

... EKOIZPEN KOSTUAK ..........................

• Parte hartzaile bakoitxaren galdeak argitu eta egoera 
ezberdinak aztertu
• Aterabideak atseman ergonomo baten laguntzarekin
• Proiektua xifratu eta nola plantan eman pentsatu

Noiz eta nun
- 2,5 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalari bat

Izena emaiteko

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

Laneko akidura, nekezia fisikoak 
                   nola ttipitu ergonomiari esker

• Ekoizpen prezio baten ulertzea
-• Zenbakiak landu : lan denbora, inbertsioak, ekoizpen 
kostuak
• Teknika batzu kostuen hobetzeko
• Salmenta prezioaren izartzea eta ikertzea

Etxaldeko xerriki transformatzeko
           kostuen ikerketa

Noiz eta nun
- 2019 abenduaren an
- Izpuran

Nor
Yves ARNAUD - ENILV Aurillac

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

• Ekoizte kostuak analisatu, etxaldeko sistima aldatu auto-
nomiaren bidean

Noiz eta nun
- 2 egun
- Ainiza Monjolosen

Nor
EHLGko animatzailea

Izena emaiteko

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Ekoizte kostuak menperatu 
      ardi esnadun edota haragitako behiekin

... LANA KUDEATU ...............................

• Urtean zehar egitekoak diren urrats administratiboak 
argitu
• Ongi antolatzeko tresnak sortu edo/ta erabili.

Administratiboa menperatu

Noiz eta nun
- 1-1.5 egun artean, ekain-urri artean   
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

• 1. urratsa : langileak dituen etxalde baten kudeatzea : 
-lege beharrak, enplegatzaile talde batekin norbait hartu, 
langilearen perfila, etxaldearen egituratzea 
- langile/nagusi harreman sendoak lagundu
- Langile batekilako etxaldearen bizikortasuna
• 2. urratsa : Irrisku profesionalen ebaluaketa egin, etxalde 
batean : 
- Etxaldeko irriskuak ikertu
- Etxaldeko irrisku ageria (Document unique) egin, jakinez 
beharrezkoa dela enplegatzen badira :  aprendizak, alde-
bateko langileak, sasoinekoak, TESA moldean

Norbaiten enplegatzea

Noiz eta nun
- Lehen urratsa : 2.5 egun
- Bigarren urratsa : 2 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
Fiskal eta sozial esperta
"Groupements d’employeur"ko mintza-
lari bat
Laborariak
MSAko teknikari
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

• Arazoa nun da ? Zoin ondorioa ditu ? 
• Aldaketa edo hobetze bideak
• Esperientzien lekukotasunak, teknika eta ergonomia 
trükak, etxalde bisitak, …

Noiz eta nun
- 3 egun
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

Lanez itoa ?  
                 Nola buru egin ?



ZURE LANBIDE 
DENBORA OSOAN

- 9 -

• Kutxa baten atxikitzearen legedia ezagutu (+ 
2018/01/01eko lege berria)
• Kutxa-kahierrarekin ene salmentak antolatu

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, 6 pertsona guttienik
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

Xuxenka saltzea

... SALMENTA .......................................

• Gosta-sarien karkultzea 
• Zertan joka dezaket egoera hobetzeko : barne-sistema 
kanbiatu, sal-prezioak berrikusi, …

Noiz eta nun
- 1,5-3 egun artean, beharrorduen 
arabera

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

... ASURANTZAK .................................

• 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 ? Zer aseguru pribatuak ?

Noiz eta nun
- 0.5-1 egun artean
- Ekain urri artean

Nor
MSAko teknikari
Aseguru pribatua

Izena emaiteko

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

Ordenagailua eta eskeintzen dituen oinarrizko tresnak hein 
batean erabiltzen ikasi : 
• Mail-ak
• Deklarazioneak (TVA, MSA...), 
• Kalkulu taulak...

Noiz eta nun
- Beharrorduen arabera
- Ekain urri artean

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

Informatika, internet eta meilen  
                      erabiltzen ikasi

Beharrezkoak dituztan informazioak bildu eta kalkulak 
egiteko taulak egiten ikasi : kabalen edo sal erosketen 
segitzea, kalkulu taulak...

Noiz eta nun
- 0.5-1 egun artean
- Ekain urri artean

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

Ene ekoizpenen gosta-saria karkulatzea    
                   xuxenka saldu ala ez

Fakturazioa informatizatu 
                        eta bezeroen fidelizazioa hasi
• Salmenta kudeaketa programa bat erabili
• Bezeroen zerrenda segitu- BASESALT programa erabiltzen 
ikasi : bezeroak, ekoizpenak, prezioak, manuak, faktura-
zioak kudeatu

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Egun bat
Nor
Isabela BARREIX eta Jean Michel BERHO
 APFPB 

Izena emaiteko

• Ulertu zer den asuratua ene etxen 
• Kontratu baten irakurtzen ikasi 
• Segurantza profesional berezi batzuer so bat 
• Segurantza tratuen arramintzatzeko gai izan

Asurantzak

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa

Nor
Segurantzako langile bat

Izena emaiteko

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

Eskukaldi bat emaiten dutenak 
                    nola babestu , legez eta moldez ?    

... TRESNAK ..............................................

Excel-ekin behar dutan aplikazione bat sortu

• Ekoizpen kantitatearen estimatze eta gorabeherak aur-
reikusi
•  Ekoizpen garaian eta bildu ondotik gertatzen diren 
galtzeak ezagutu
• Ekoizpen karguak eta lan denborak 
•  Salmenta denbora eta kostuak aitzinikusi
•  Espezie ezberdinen arteko osagarritasun tekniko-ekono-
mikoa.

Fruitugintza eta fruitu ttipien 
             tailerren lanketa ekonomikoa

Noiz eta nun
- Neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
B.L.E.ko animatzailea

Izena emaiteko

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

idokinet@yahoo.fr
   05 59 37 27 97



ZURE LANBIDE 
DENBORA OSOAN

- 10 -

Zure lanbidea gelditzen duzunean, egoera berri bat sortzen 
da : 
• Libratzen zauzun denborarekin zer egin ? 
• Non da ene lekua orain ? 
Bizi proiektu berria prestatzen ahal da. 

Erretreta : bizi proiektu berri bat 

• Erretreta hartzea prestatu eta ikusi nola kudeatu bere 
etxaldea azken 10 urteetan
• Arrahartze posibilitate desberdinei bidea idekirik 
atxikitzeko

Noiz eta nun
- 1-2 egun artean, ekain urri artean
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalari bat

Izena emaiteko

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

Laborari ofizioko azken 10 urteak 
                        nola kudeatu ?

• Norberaren erretreta poiektua argitu : beharrak, nahiak
• Nola egin beste baten esku uzteko : juridikoki, hartzaleak 
xekatu, ...

Etxaldea beste baten esku uztea

Noiz eta nun
- 1-2 egun, ekain urri artean
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea
Kanpoko mintzalari bat

Izena emaiteko

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

Noiz eta nun
- 2-3 egun artean,  ekain urri artean
- Lekua finkatzekoa

Nor
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

... ERRETRETA ETA TRANSMIZIOA ........

• Legea eta usaiak ezagutu 
• Ene galderen araberako hautu posibleak ikusi
•  Nola jokatu eta zer egin ene kasuan?

Prestatu Etxe-arrañainamenduen egitera

Noiz eta nun
- 0.5-1 egun artean
- Ekain urri artean

Nor
AFOGeko animatzailea
Notarioa

Izena emaiteko

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

• Kalkuluak nola eginak diren ulertu
• Zer dretxo dutan eta ene egoera hobetzeko zer egiten 
ahal dutan ikusi

Noiz eta nun
- 0.5-1 egun artean
- Ekain urri artean

Nor
MSAko teknikari
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

Micro BA, MSA eta erretreta

• Erretreta prestatu eta hartu 
• Etxaldea estimatu eta bere potentziala neurtu 
• Transmisio proiektua muntatu

Noiz eta nun
- 4 egun
- Ainiza Monjolosen

Nor
Nadia BENESTEAU - Legelaria
Camille VIGNEROT - EHLG

Izena emaiteko

Ene etxaldea transmititzeko urratsak  

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

• Jakin erretretan ze lanen egiteko dretxoa den eta ze 
baldintzetan 
• Abantailak, arriskuak eta hautu posibleak… 
• Nola pasako dira gauzak enetzat?

Noiz eta nun
- Egun erdi bat
- Lekua finkatzekoa

Nor
MSAko teknikari
AFOGeko animatzailea

Izena emaiteko

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

Erretretan zoin dira ene laneko dretxoak ? 
Nola pasako da xuxen enezat ?
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• Belarraren pusatze baldintzak
• Alhatze itzulikatzearen oinarriak ezagutu: pausatze 
denbora, alhatze epea, alha batean sartzeko eta elkitzeko 
altuera. 
• Alhatze itzulikatzailearen plantan jartzea.

• Belar biltzea 
• Belartegian sartzea 
• Aireztatzearen kudeaketa

Noiz eta nun
- Egun bat
- Ainiza Monjolosen

Nor
Yann CHARRIER - SGF Conseil

Izena emaiteko

Kalitatezko bazka ekoiztu
                  belartegiko idortze sisteman

• Alha aldizkatzearen prinzipioak 
• Ardi hazkuntzari egokitu 
• Bere proiektua landu

Alha aldizkatze dinamikoa
                                    ardi esnedunekin

Noiz eta nun
- Egun bat, udaberrian edo larrazkenean
- Sara edo Hazparnen

Nor
B.L.E.ko laborariak eta animatzailea

Izena emaiteko

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Noiz eta nun
- Egun bat, udaberrian
- Lekua finkatzekoa

Nor
Manue BONUS - EHLG

Izena emaiteko

HAZKUNTZA
ELIKADURA
• Kalitatezko bazka ekoiztu belartegiko idortze sisteman
• Alhatze itzulikatze sistema plantan jarri ene etxaldean
• Alha aldizkatze dinamikoa ardi esnedunekin
• Kabalen bazka partea zaindu eta hobetu
• Ardi / behi hazkuntzan bazka razio orekatu bat eraiki
• Haragitako behiak belarrean gizentaraztea
• Razionearen eraginkortasuna hobetu : Obsalim iniziazioa
• Razionearen eraginkortasuna hobetu : Obsalim sa-
kontzea

KABALEN OSASUNA
• Parasitismoa kudeatu manera orokor eta iraukor batean
• Behien oinak artatzen jakin
• Mikro-organismo eraginkorren erabilera
• Osagarri kudeaketa plan bat eraiki hausnardun ttipien 
tropetan : iniziazioa / sakontzea
• Jakitate eta trebetasuna lortzea landareen inguruan eta 
etxaldean gauzatzeko
• EHko alhapideetan aurkitzen diren landare aromatikoak 
ezagutu eta erabili
• Kabaleak sendatu Bach lore edo lore elixir-en bidez
• Zaldiendako aromaterapia
• Homeopatia erabili : oinarriak / sakontzea
• Osteapatia hazkuntzan : iniziazioa / sakontzea
• Aberen portaera eta Gizon-Kabalen arteko harremana 
hazkuntzan
• Hazkuntzetako kabalen hiltzea segitu

EKOIZPEN TEKNIKAK  
• Kanpoko xerri biologikoen sortze tailer bat kudeatu
• Kanpoko xerri biologikoen hazkuntza eta elikadura 
kudeatu
• Hegazkiak osasun onean : lehen urratsak / sakontzea
• Pittiken hazkuntza hobeki kudeatu biologikoan
• Ahuntz hazkuntzan izan daitzeken usaiazko eritasunak 
hobeki ezagutu
• Ardi esnedunekin hasi berriak diren hazleen taldea
• Erlezaintzako lehen irakaspenak
• Ezti ekoizpena emendatu erreginen hazkuntzari esker
• Flora meliferoaren ezagutza eta kofoinen kokalekuen 
hautua

... ELIKADURA  ......................................

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Alhatze itzulikatze sistema 
                  plantan jarri ene etxaldean

• Prinzipio nagusiak oroitarazi ondoan 
• Programa nola erabiltzen den erakutsia izanen zauzu eta 
zuhaurk entseguak eginen dituzu

Kabalen bazka partea zaindu eta hobetu

Noiz eta nun
- Egun bat, 2-3 ikastaro urtean
- Ainiza Monjolosen

Nor
Clémentine ROLLAND - EHLG

Izena emaiteko

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org
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Bazkatze beharretan oinarrizko jakintzak ezagutu, norbe-
rak bere troparen razionearen eraikitzeko :
• Egun bat : ardiak
• Egun bat : behiak

Noiz eta nun
- Egun bat ekoipen bakoitzena
- Larrazkena/neguan

Nor
Catherine ROFFET
GAB 44 albaitaria

Izena emaiteko

Ardi / behi hazkuntzan 
      bazka razionea orekatu bat eraiki

• Bazkaren oinarrizko punduak 
• Alhatzearen hazte baloreak 
• Gizentaraztearen kudeaketa 

Behi haragitakoak belarrean gizentarazi

Noiz eta nun
- 2 egun
- Ainiza Monjolosen

Nor
Clémentine ROLLAND - EHLG

Izena emaiteko

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

• Belar jalearen diseriketa sistemaren funtzionamendua 
eta desoreka iturriak: bazka emaite ordenua, diseritze 
abiadurak, bazka emaitearen erregulartasuna. 
• Obsalim metodoaren aurkezpena: printzipioa, sintoma 
nagusiak, diagnostikoa, bazkatzearen aldaketa beharrak.

Noiz eta nun
- Egun bat behiak, egun bat ardiak
- Larrazkena/neguan

Nor
Ekaitz MAZUSTA
Obsalim formatzailea

Izena emaiteko

razionearen eraginkortasuna hobetu 
                         Obsalim iniziazioa

Praktika etxaldeetan

Noiz eta nun
- Egun erdi bat
- Urtarrila - ekaina

Nor
Ekaitz MAZUSTA
Obsalim formatzailea

Izena emaiteko

 razionearen eraginkortasuna hobetu 
                            Obsalim sakontzea eta pratika

• Hausnardunen barne eta kanpoko parasito ezberdinak 
ezagutu
• Parasitismoari aurre egiteko aterabideak ezagutu, etxal-
dearen arazoei egokitua

Hazkuntzaren parasitismoa kudeatu 
etxaldean manera orokor eta iraunkor batean

... KABALEN OSASUNA .............................

Noiz eta nun
- Egun bat 
- Udaberria eta larrezkena

Nor
Catherine ROFFET
GAB 44 albaitaria

Izena emaiteko

• Oinen fisiologia eta anatomia 
•  Eritasun nagusiak eta arrisku faktorea 
• Azazkalak artatzeko manerak

Behien oinak artatzen jakin

Noiz eta nun
- Egun bat
- Ainiza Monjolosen

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Izena emaiteko

Nor
Clémentine ROLLAND - EHLG

• Mikro-organismo eraginkorren ibilmoldea ulertu
• Erabiltzen jakin 
• Etxaldean biderkatzen ikasi

Mikro-organismo eraginkorren erabilera 

Noiz eta nun
- Irailan
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Florence HERVE, laborari formatzailea

• Fitoterapiaren lehen irakaspenak 
• Abereen ingurumena egokitzen jakitea bere osasunean 
eraginaren ttipitzeko
•  Abereen imunitate naturala lehenetsi
• Elikadura eta mikrobio sinbiosen eginkizuna
•  Norberaren prebentzio estrategia eraiki etxaldean

Lehen irakaskuntzak : osagarri kudeaketa 
plan bat eraiki hausnardun ttipien tropentzat

Noiz eta nun
- 2 egun, larrazkenean

Nor
Jérôme CROUZOULON
Laborari eta kabalen osasun formatzailea

Izena emaiteko

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34

Charlène CROS
06 27 13 32 36
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• Homeopatiaren oinarriak ezagutu 
• Belarjaleen eritasun amankomunenak homeopatiarekin 
artatu 
• Erabilera, hazkuntzan gauzatzea

Noiz eta nun
- Martxoaren 7an eta maiatzaren 2an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Catherine ROFFET
albaitaria, GAB 44-en, hazkuntza biologi-
koan berezitua

Izena emaiteko

Homeopatiaren erabileraren 
                            oinarriak

• Landareen erabiltzen hobetzea 
• Osagarri kudeaketa plan bat eraiki 
• Zuen osasun protokoloak hobetu

Hobetzeko : osagarri kudeaketa plan bat 
eraiki hausnardun ttipien tropentzat

Noiz eta nun
- Egun bat, larrazkenean

Nor
Jérôme CROUZOULON
Laborari eta kabalen osasun formatzailea

Izena emaiteko

Landareei buruzko jakitate orokorrak ezagutzea eta  era-
biltzen ikastea saldoen osatzeko.

Jakitate eta trebetasuna lortzea landareen  
        inguruan eta etxaldean gauzatzeko

Noiz eta nun
- Otsailaren 19an
- Izuran

Nor
Fanny DALLA BETTA, sendabelar egilea
Lise ROLLAND, artzaina

Izena emaiteko

• Goiz teorikoa : lekuko landareak ezagutzen ikasi
• Atsaldean : ibilaldi botanikoa

Euskal Herriko alhapideetan aurkitzen diren 
landare aromatikoak ezagutu eta erabili

Noiz eta nun
- apirilaren 25an eta ekainaren 13an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Valérie FERNANDEZ, botanikari, sendabe-
lar saltzaile eta lizeo agrikolean erakaslea

Izena emaiteko

• Bach loreen printzipioak 
• Gorputz adierazmena, portaera aldaketak, sentikorta-
sunezko egoerak eta eritasunak ikusten ikasi 
•  Erabilerak, segurtasun neurriak

Animaleak sendatu 
           Bach® lore edo lore elixir-en bidez

Noiz eta nun
- Martxoaren 28an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Françoise HEITZ, albaitaria

Izena emaiteko

• Zaldientzat olio esentzialak erabiltzen jakitea 
•  Arta zorro baten osatzea behar nagusientzat

Zaldiendako aromaterapia

Noiz eta nun
- Martxoaren 25 eta 26an
- Izuran

Nor
Françoise HEITZ, albaitaria

Izena emaiteko

Lehen irakaspen eta barnatze formakuntzak segitu dituzte-
nentzat, ikasien baieztatzea

Noiz eta nun
- Martxoaren 8an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Catherine ROFFET
albaitaria, GAB 44-en, hazkuntza biologi-
koan berezitua

Izena emaiteko

Homeopatiaren erabilera hobetu

• Kabalen ongi-izaitea eta osagarria ulertu osteopatia 
ikuspegiarekin
• Oinarrizko manipulazio teknikak ikasi

Noiz eta nun
- Iniziazioa : martxoaren 14 eta 15an
- Sakontzea : maiatzaren 9 eta 10an

Nor
Véronique ZENONI
albaitari osteopata

Izena emaiteko

Osteopatia hazkuntzan
                      iniziazioa eta sakontzea

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Charlène CROS
06 27 13 32 36
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• Abere hausnardunen portaera ulertu : behi, ahuntz, ardi
• Abereen portaera seinaleak sumatu eta aintzinetik aritu
• Gizaki eta abereen arteko ulertezintasunak eragindako 
min eta portaera arazoak aintzindu
• Gizaki eta abereen konfiantxa eta segurtasuna hobetu

Noiz eta nun
- Martxoaren 19 eta 20an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Marie Christine FAVE, albaitaria

Izena emaiteko

Aberen portaera eta Gizon-Kabalen 
        arteko harremana hazkuntzan

• Ugalketa kudeatu 
•  Hautaketa 
•  Erditzeen prestaketa 
•  Eraikinak 
• Elikadura 
• Higuintzea

Kanpoko xerri biologikoen 
                     sortze tailer bat kudeatu

... EKOIZPEN TEKNIKAK ....................

Noiz eta nun
- Egun bat udaberrian
- Lekua finkatzekoa

Nor
Christine MEYMERIT, 
formatzaile eta xerri hazlea

Izena emaiteko

•Etxaldearen antolaketa
• Osasun prebentzioa
• Elikadura
• Arauak....

Noiz eta nun
- Martxoaren 14 eta 15an
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Denis FRIC, GIEko xerri biologikoen 
hazkuntzan berezitua den albaitaria

• Sintoma amankomunak begixtatzen jakin
• Saihestu edo sendatu guttienezko farmazia batekin : 
homeo, landare, esentzia olio..

Hegaztiak osasun onean – lehen urratsak

Noiz eta nun
- Apirilaren 9an
- Lekua finkatzekoa

Izena emaiteko

Nor
Nathalie LAROCHE
GIEko albaitaria

• Animaleen hiltzearen mekanismoak ulertu
• Hil baino aintzin zer senditzen den ulertu. Nola bizitu 
bereiztea ?
• Egunerokoan nola bizitzen segitu hiltzearen aldean?

Noiz eta nun
- Martxoaren 21an
- Lieu à définir

Nor
Marie Christine FAVE, albaitaria

Izena emaiteko

Hazkuntzetako kabalen hiltzea segitu

Kanpoko xerri biologikoen hazkuntza 
             eta elikadura kudeatu

• Praktikak hobetu osasun arazoen aurreratzeko
• Urteari lotutako gaien sakontzea

Hegazti biologikoen hazkuntza kudeatu

Noiz eta nun
- 2 egun erdi
- Uda-larrazkenean

Izena emaiteko

Nor
Aurélie LELIEVRE, hegaztien albaitaria

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34
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• Elikadura : elikadura mota, banatze ordena, elkartze 
aukerak
• Eraikina : lurra, inaurkia, airestatzea...
• Abereen eta arrisku faktoreen behaketa
• Parasitismoa eta abere-osasunakudeatu

Pittiken hazkuntza hobeki kudeatu ahuntz 
hezkuntza autonomo eta biologikoan

Noiz eta nun
- Abenduraren 11an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Alain JOYEUX
Ahuntz hazkuntzan berezitua den 
laborantxa lizeoko formatzailea

Izena emaiteko

• Ahuntzetan diren usaiazko eritasunak ezagutu 
• Nola artatu eta babestu 
• Xertoak eta beren mugak 
• Pittiken hazkuntza : etxalde bisita 

Ahuntz hazkuntzan izan daitezken 
            usaiazko eritasunak hobeki ezagutu

Noiz eta nun
- Urtarrilan 22an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Alain JOYEUX
Ahuntz hazkuntzan berezitua den 
laborantxa lizeoko formatzailea

Izena emaiteko

Formakuntza zikloa urtean zehar : 
• Artaldearen kudeaketa
• Bazkatzea
• Ardiaren osagarria
•  Bere hein fisiologikoaren arabera

Ardi esnedunekin hasi berriak diren 
           hazleen talde teknikoa

Noiz eta nun
- Iraila eta maiatza artean 4 egun 
- Ainiza Monjolosen

Nor
Jean Luc BOUCHERON
Clémentine ROLLAND - EHLG

Izena emaiteko

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Kofoinen zaintzen hasten diren erlezainak lagundu : 
• Biologia
• Kolonien ibilmoldea
• Bilketa
• Kokalekuak
• Materialaren prestaketa…

Erlezaintzako lehen irakaspenak

Noiz eta nun
- Egun bat ardura sasoi denboran udaber-
ritik goiti

Izena emaiteko

Nor
Mikela UNTSAIN, erlezaina

• Erregin hazkuntza antolatu bere kofoinetan, genetika 
pundu bat
• Bere materiala hautatu
• Teknika ezberdinak ezagutu

Ezti ekoizpena emendatu 
                 erreginen hazkuntzari esker

Noiz eta nun
- 2 egun larrazkenean
- Lekua finkatzekoa

Nor
ANERCEAko erlezain bat

Izena emaiteko

• Urrunago joan landare meliferoen ezagutzan, bereziki 
pentzeetako flora
• Elementuak gehitu kokaleku baten kalitatea balioztatzeko

Flora meliferoaren ezagutza 
               eta kofoinen kokalekuen hautua

Noiz eta nun
- Egun bat udaberrian
- Lekua finkatzekoa

Nor
Zehazteko

Izena emaiteko

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Charlène CROS
06 27 13 32 36

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34

Marlène AUCANTE 
06 27 13 32 34
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Isurkiak kudeatu eta etxaldeari aplikatzen den legedia 
• Ongarritze aurreplanoa plantan ezartzeko metodologia 
• Praktikak erregistratu

Lurra ezagutu 
            eta pentze eta lur lantzea egokitu

Noiz eta nun
- 2 egun, 2 ikastaro urtean
- Ainiza Monjolosen

Nor
Clémentine ROLLAND - EHLG

Izena emaiteko

Agronomia formakuntza

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Produktu fitosanitarioen araudiak 
• Arriskuak osagarria eta ingurumenarentzat 
• Alternatibak

Noiz eta nun
- 2 egun abenduan
- Ainiza Monjolosen

Nor
Manue BONUS - EHLG

Izena emaiteko

CertiPhyto

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Leku ezberdinetako pentze zatiak
• Lur profila
• Euskal Herriko lur motak
• Minkortasun eta gisuztatze « chaulage » entseguak
• Egite teknikoak nola egokitu
• Ongarriztatzea kudeatu

Noiz eta nun
- Udaberri-udan
- Egun-erdi zonbait

Nor
Dominique MASSENOT agronomoa
Maite GOIENETXE - B.L.E.

Izena emaiteko

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Espezia anitzeko eta etengabeko soroak 
kudeatu, finkatu eta iraunkorrarazi
• Espezia anitzeko eta etengabeko soroak kudeatu
• Finkatu eta iraunkorrarazi

Noiz eta nun
- Irailaren 17 eta 18an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Patrice PIERRE, hazkuntza soro eta bazka 
ingeniadorea

Izena emaiteko

Charlène CROS
06 27 13 32 36

• Landare adierazleak 
• Gisuztatzea 
• Ongarriztatzea 
• Gainereitea 
• Alhatzea eta belar moztea

Noiz eta nun
- Egun bat, larrazkenean
- Ainiza Monjolosen

Nor
Manue BONUS - EHLG

Izena emaiteko

Pentzeen kudeaketa

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

• Lurra begiratzen duen laborantza batetara pasatzeko 
teknika agronomikoak eta ekonomikoak 
• Emankortasunari buruzko nozioen oroitaraztea 
• Landare estalgiak 
• Teknikak 
• Inpaktu ekonomikoak

Noiz eta nun
- Egun bat, larrazkenean
- Ainiza Monjolosen

Nor
Manue BONUS - EHLG

Izena emaiteko

Iraulia ez den lurra eta ereintza zuzena

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

• Lur mota eta hein fisiologikoari egokitutako tresnak 
ezagutu
• Erakustaldia : « herse étrille », « houe yetter », « bi-
neuse »
• Hemengo egite teknikoei buruzko laborarien lekukota-
sunak

Noiz eta nun
- Egun erdi bat, udaberri-udan
- Lekua finkatzekoa

Nor
B.L.E.ko laborariak eta animatzailea

Izena emaiteko

Belar kentze mekanikoa artoan 

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Kalamua, soja, eguzki-lore, artobeltz, lastozko zerealak...
• Rotazioa eraiki
• Salbideak aurkitu
• Tresnak eta azpiegiturak hautatu

Noiz eta nun
- 2 egun erdi, udaberri-udan
- Lekua finkatzekoa

Nor
B.L.E.ko laborariak eta animatzailea

Izena emaiteko

Kulturen aniztasuna

Hélène PROIX
06 27 13 32 32
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• Zendako « meteilla » landu
• Egite teknikoak
• Biltegiratzea
• Azterketak egin eta irakurri
• Meteilla razioan sartu

Noiz eta nun
- Egun bat, uztailan
- Lekua finkatzekoa

Nor
B.L.E.ko laborariak eta animatzailea

Izena emaiteko

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

« Meteilla » : elikadura balioen azterketa 
                      eta egite teknikoak

• Pentzearen bisita batekin den formakuntza : 
egite teknikoak soja biologikoan
• Abere-elikaduran erabilera : eraldaketa ezberdinak, na-
hasketak, elikadura balioak

Noiz eta nun
- Egun bat irailan
- Lekua finkatzekoa

Nor
B.L.E.ko laborariak eta animatzailea

Izena emaiteko

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Soja landu laborantxa biologikoan 
                        eta abere-elikaduran erabili

• Hazi herrikoien inguruko araudia
• Nola mota hautatu eta hazia eskuratu ?
• Arto herrikoiari egokitutako egite teknikoak
• Hautaketaren oinarriak : larrazkeneko formakuntzaren 
sarrera

Noiz eta nun
- Egun bat otsailan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Animatzaile/laborari formatzaile bikotea

Izena emaiteko

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Arto herrikoia ekoiztu eta hautatu

• Genetikaren oinarriak
• Hautatzeko metodoak
• Hautatzeko helburuakzehaztu
• Praktika

Noiz eta nun
-Egun erdi bat urrian
- Lekua finkatzekoa

Nor
Animatzaile/laborari formatzaile bikotea

Izena emaiteko

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

Arto herrikoia : 
pentzean hautatzeko egun erdia

• Ereintza eta ibilbide teknikoa 
• Eritasunen eta nahi ez diren landareen kudeaketa 
• Ogi alorrekin juntatzen ahal diren beste alor motak

Ogi alorren bideratzea

Noiz eta nun
- Egun bat apirilan
- Ainiza Monjolosen / Donapaleun

Nor
Manue BONUS - EHLG

Izena emaiteko

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Gari herrikoia landu et hautatu eihera eta okin eraldaketa-
rentzat

Gari herrikoia ekoiztu

Noiz eta nun
- Egun bat uztailan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Pierre RIVIEVRE, RSPkoa

Izena emaiteko

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

• Fitoterapia erabiltzearen arau eta entseguak landareen 
babesteko
• Begirada bat hartzitutako zatiei

Landareak erabili zerealen kudeatzeko 
                    laborantxa biologikoan

Noiz eta nun
- Egun bat otsailan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Philippe HOUDAN
laborari formatzailea Bourgogne-en

Izena emaiteko

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

• Mota hautatu
• Lurra lantzeko moldea atxeman
• Belarra emaitea, ongarriztatzea, biltzea kudeatu
• Azterketak ulertu....

Noiz eta nun
- Egun bat, urrian
- Lekua finkatzekoa

Nor
B.L.E.ko laborariak eta animatzailea

Izena emaiteko

Lastozko zerealak kudeatu 
                         laborantxa biologikoan

Hélène PROIX
06 27 13 32 32
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• Ilargi egutegiak
• Ibilera eta praktikan jartzea

Biodinamian hobetzeko formakuntza

Noiz eta nun
- Egun bat larrazkenea
- Lekua finkatzekoa

Nor
René BECKER, formatzailea

Izena emaiteko

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

• Taldeko elkarrizketak 
• Prestakuntzen egitea

Biodinamian hobetu :
              prestaketak eta dinamia egin

Noiz eta nun
- Egun bat apirilan
- Lekua finkatzekoa

Nor
B.L.Eko animatzailea eta laborariak

Izena emaiteko

Hélène PROIX
06 27 13 32 32

• Plantatu
• Lurra landu
• Ohiko parasito eta eritasunak saiestu

Aza eta porrua molde biologikoan kudeatu

Noiz eta nun
- Urtarrilaren 14an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Catherine MAZZOLIER, formatzailea

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

... BARATZEGINTZA ..................................

• Materiala
• Haziak eta moten hautua
• Lanaren antolaketa, planifikazioa, 
• Lan teknikoak

Landare ttikiak etxean ekoiztu

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Quentin D’HOOP, baratzezaina

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Negutegia lan tresna bat bezala erabili : 
• Temperatura eta higrometria
• Zabaltzeen kudeaketa
• Ureztatzearen gidaritza
• Parasitoen menperatzea

Negutegietan hobeki lan egin

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
M. URMENETA, IMAko teknikaria

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

• Gorotzak / konpostak
• Ongari berdeak
• Gizustatzea,...

Barazki kulturak hobeki ongarriztatu

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Dominique MASSENOT, agronomoa

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

• Historikoa eta ardatz nagusiak
• Tresnen eta prestakuntzen erabilera
• Nola hasi
• Biodinamian den etxalde baten bisita

Biodinamiaren 
         lehen irakaskuntzen formakuntza

Noiz eta nun
- Egun bat larrazkenea
- Izuran

Nor
René BECKER, formatzailea

Izena emaiteko

Hélène PROIX
06 27 13 32 32
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Baratzegintzan kabalekin lurra landu

• Lurraren prestaketa
• Behar den materiala, 
• Animaleen hazkuntza eta heztea
• Lan egutegiak

Noiz eta nun
- Egun bat udaberrian
- Lekua finkatzekoa

Nor
Association PROMMATA

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Bizkarra, belaunak, espaldak zaindu : 
• Jestu arriskutxuak
• Lan errepikakorrak
• Egon molde eraginkorrak

lan fisikoa errextu

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
MSA 
Osteopatiako aditu bat

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

... FRUITUGINTZA ..................................

• Landatzea eta berriztatzea
• Lanen eta biltzeen egutegia
• Espezie ezberdinen arteko osagarritasuna

Epezie ezberdinez osaturiko 
      fruitu arbol eremedu baten kudeaketa

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Biolo’Klock Montpezat-en (47)

Nor
Biolo’Klock-eko labori bat

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Lilitzea, korapilatzea, fruitutzea kudeatu udaberri umi 
baten baldintzetan

Udaberri umia sagardietan

Noiz eta nun
- Udaberria
- Lekua finkatzekoa

Nor
Juliette DEMARET, formatzailea

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

SAGARTZEEN SEGIPENA ETA EDOZEIN ZUHAITZ 
FRUITUDUNEN MOZTEA
• Urtarrilaren 12an : Maule gainean, Euskal Herriko CPIE 
egituraren parte hartzearekin 
• Urtarrilaren 21etik 26era : Makea - Lekorne eskualdean
• Otsailaren 4tik 9ra : Ezpeleta eskualdean
• Otsailaren 18tik 23a bitartean : Garazi eskualdean

 SAGARRONDOEN ETA EDOZEIN ZUHAITZ 
FRUITUDUNEN XERTATZEA
• Martxoaren 25etik 31 bitartean : Lekorneko Garroan

GAZTAINONDOEN XERTATZEA
• Apirilaren 8tik 14a bitartean Bastidan

Sagartzea

Nor
Gabriel DURRUTY
Pettan ITHURALDE

Izena emaiteko

 06 10 12 81 76

• Altzairuaren ezagutza
• Mozte planoaren irakurketa
• Altzairua moztu
• Soldaketa
• Muntaketa

Noiz eta nun
- 5 egun, otsailaren 4-etik 8-rako astea
- Lekua finkatzekoa

Nor
L’Atelier Paysan

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

«  Vibro planche  » baten autokonstrukzioa

• Landareen ekoizpenean fitoterapiaren teknikak ezagutu
 • Beste tratamenduekin lotura
• Uraren kalitatearen garrantzia…

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Juliette DEMARET edo beste teknikari bat

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Sendabelarren erabilera fruitugintzan 
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• Lur altsatuaren alde on eta txarrak
•Mugurdiaren berezitasunak
• Ongarriztatzea eta lur lanketa
•Belarraren kudeaketa
• Ureztatzea

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Juliette DEMARET edo beste teknikari bat

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Mugurdien ekoizpena lur altsatuan

• Lan-molde teknikoa
• Barietateen hautua 
• Ongarriztatzea
• Eritasunen kudeaketa laborantxa biologikoan

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Juliette DEMARET edo beste teknikari bat

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Mugurdien ekoizpena 
                laborantxa biologikoan 

... MAHASTIGINTZA ........................

• Lurra nola funzionatzen du mahastigintzan
• Ongarritzea kudeatu
• Lur lanak, belarra
• Pratikak hobetu kalitatezko mahats tipikoa produzitzeko

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Dominique MASSENOT, agronomoa

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Lurrak ongi ezagutu eta landu 
           kalitatezko mahasti baten eramaiteko

• Zanko hilak edo eriak ordezkatu
• Tratamenduak moldatu
• Egutegia antolatu ordezkatzearen optimizatzeko

Noiz eta nun
- Egun bat udaberrian
- Lekua finkatzekoa

Nor
Ilde PEREZ, laboraria

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Mahastietan ko-plantatu

• Egin moldearen oinarrien gogoratzea
• Mahasti gaztetan eta produkzioan direnetan, erabilera eta 
praktika barnatzen segitzea

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Thomas SUDERT 
Agro Bio Périgordeko teknikalaria

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Poussard izeneko mozte
                                          ikasi eta barnatu

• Kimatu
• Zorriak moztu
• Ostoak argitu eta abar...

Lanak mahastietan Poussard 
                                      moztearen ondotik

Noiz eta nun
- Egun bat maiatza-ekainean
- Lekua finkatzekoa

Nor
Thomas SUDERT, Agro Bio Perigordeko 
teknikalaria
Battitt IBARGARAI, mahastizaina

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

• Eritasuneta gaitz nagusien ezagutza ikasi 
• Nola saihestu eta nola artatu 

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Juliette DEMARET edo beste teknikari bat

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Fruitu eta fruitu ttipien eritasunen 
              kudeaketa laborantxa biologikoan 

Sagartze (sagar/udare) gazteen kudeaketa hesi moduan 
lehen 3 urteetan :
• Hesi moduan ekoiztearen alde on eta txarrak  
• Barietateen hautua
• Dentsitateak, goratasuna 
• Kimatze, lotze eta lan moldea ekoipen garaian
• Eritasunen kudeaketa biologikoa

Noiz eta nun
- Egun bat neguan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Juliette DEMARET edo beste teknikari bat

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

Sagartze gazteen kudeaketa hesi moduan 
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Trukaketa tekniko taldeak mahastietan, sasoian zehar

Daniel pasquet-rekin bisita teknikoak

Noiz eta nun
- 6 egun, ekainean, uztailan, agorrilan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Daniel PASQUET, teknikaria

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

... agro-oihangintza .............................

• Nola begiratu zuhaitzen presentzia iraunkorra bazkagi 
horietan ? 
• Nola optimizatu belar, fruitu, egur ekoizpena kabalen 
ongi izaitea hobetuz (itzala, haizea, ixtila…) ?    
KINTOA sormarkarekin partaidetzan

Zuhaitzak kudeatu xerri bazkagietan

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa

Nor
Etienne JOBARD - EHLG

• Kobrearen erabilera ezagutu
• Tratamenduaren eraginkortasuna neurtu
• Beste produktu lagungarriak ezagutu
• Esku lanak prebentziorako erabili

Mildiou eritsasuna kudeatu

Noiz eta nun
- Egun bat urtarrilan
- Lekua finkatzekoa

Nor
Dominique LEVITE, FiBLko teknikaria

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

• Biodinamiaren oinarrika
• Mahastigintzan konkretuki nola aplikatu
• Egutegia, tresna bereziak,...

Biodinamia mahastigintzan

Noiz eta nun
- Otsailaren 1an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Alain FERRANT, mahastizaina

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

• Mozte teknikak, urteko uzta 
• Baloratze molde berriak ihaurkin, suko egur, egur plake-
tak 
• Etxaldeko kostuak eta irabaziak estimatu

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa

Nor
Etienne JOBARD - EHLG

Hesietako egurra baloratu

• Lur eremuaren potentzialak eta trabak 
• Zuhaitz mota desberdinak eta egokitua zaien landatzea – 
Ikusmolde ekonomikoa 
• Egin beharren egutegia osatu

Hesiak landatu

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa

Nor
Mission Haies Auvergne

Izena emaiteko

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Izena emaiteko

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Izena emaiteko

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

• Landarekin eginak diren produktoak prestatu eta erabili
• Tratamendu biologikoak inzektoek urruntzeko
• Ongarri gisa erabili
• Kobrearekin erabili

Fitoterapia mahastigintzan erabili

Noiz eta nun
- Urtarrilaren 25ean
- Lekua finkatzekoa

Nor
Alain FERRANT, vigneron bio

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31

• Tratatzeko tresna pikoan emaiten ikasi : abiadura, indarra 
• Eraginkortasuna zaintzen ikasi

Tratatzeko tresna sasoina aitzin 
                          pikoan eman

Noiz eta nun
- Egun bat udaberrian
- Lekua finkatzekoa

Nor
Daniel PASQUET, teknikaria

Izena emaiteko

Maite GOIENETXE
06 27 13 32 31
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Beste teknologiak : gasna gurinak, urdinak,  
 trinkoak eta irunduak ezagutu
• Beste teknologiak ezagutu : pasta bigunak, erreak, gasna 
urdinak
• Fabrikazio etapak eta teknikak menperatu
• Ekoizle baten etxen

Noiz eta nun
- 3 egun, larrazkenean
- Ekoizle baten etxean

Nor
Cédric ALBERT edo J-François COMBES  
CFPPA Aurillac

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

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

Noiz eta nun
- 3 egun ekainaren 18a eta 21a artean
- Ekoizle baten etxean

Nor
Cédric ALBERT edo J-François COMBES  
CFPPA Aurillac

Izena emaiteko

Gasnen ontzea menperatu

Gasna desberdinen ingurumen teknologikoa
• Pasta prentsatuen teknologiaren oinarriak sendotu 
• Gasna familia desberdinen artean teknologia desberdi-
nak ulertu
• Dibertsifikazio proiektua gogoetatu 

Noiz eta nun
- Martxoaren 5an
- Izuran
Nor
Pauline BARBE - Bonsens Terroir 

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

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

Noiz eta nun
- 3 egun maiatzaren 13a eta 17a artean
- Ekoizle baten etxean
Nor
Cédric ALBERT edo J-François COMBES  
CFPPA Aurillac

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Esneki freskoen egiten ikasi 

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

Noiz eta nun
- Maiatzaren 27a eta 28a
- Ekoizle baten etxean

Nor
Patrick ANGLADE
Formatzaile gasnari buruz

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Pasta prentsatuen teknologia 
                              eta lan denbora hobetu

• Gasna laktikoen teknologia ikasi
• Gasnategian antolaketa hobeago baten pentsatzea
• Bakotxak egiten dituen hutsen edo arazoen xuxentzea
• Hobekuntzek galdegiten dituzten material edo inbertsio 
berrien azterketa

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Gasna laktikoen teknologia 
                       eta lan denbora hobetu

Noiz eta nun
- Urriaren 7an eta 8an
- Ekoizle baten etxean

Nor
Patrick ANGLADE
Formatzaile gasnari buruz

BAITEZPADAKOA EKOIZLE BERRIENTAKO
• Gaurko araudiaren aurkezpena eta Gidaren ezaugarrien 
azalpena
• Patogenoak zoin dira ?
• Gidaren bereganatze urratsak eman
• Departamendu mailako babes baliabien aurkezpena

Noiz eta nun
- 2 egun, larrazkenean
- Izuran

Nor
Frantxina LABORDE - APFPB
Violaine SALAUN - Interprofession

Izena emaiteko

Gasna eta esneki saileko higiena  

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

JADANIK FORMATUAK DIREN EKOIZLEENTZAT ERE 
BEHARREZKOA
• Esnekien ekoizpenerako/fabrikaziorako garbitasun prakti-
ka onak : arrisku mikrobiologikoak, kimikoak eta fisikoak
• Ekoizle bakoitzaren gida eguneratu praktiken trukaketa-
ren bidez.

Noiz eta nun
- Otsailaren 21a Senperen
- Ostailaren 22a Maulen
- Martxoaren 1a Donapaleun
- Martoxaren 22a Garazin
- Apirilaren 11a Hazparnen
- Apirilaren 12a Garazin

Nor
Frantxina LABORDE - APFPB
Violaine SALAUN - Interprofession

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Gasnategiko zure garbitasun 
         eta segurtasun ezagutzak eguneratu

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97
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 • 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
- Irailaren 24an eta 25an
- Izpuran

Nor
Yves ARNAUD - Aurillac-eko ENILV

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Haragi saileko higiena formakuntza

Gasnen jastaketaren 
              ebaluaketaren oinarriak
• Gasnaren gostuan eragiten duten ekoizte, fabrikazio eta 
afinatze faktoreak ezagutu
• Zentzu analisiaren oinarriak ulertu, baldintza onetan 
ebaluatu ahal izaiteko
• 5 zentzuen funtzionamendua ulertu (bista, usaimena, 
hunkitzea, gustua, entzumena) ;
• Gasnen ebaluaketarako metodo eta hiztegia berezia 
deskubritu

Noiz eta nun
- Irailaren 12an
- Izuran

Nor
Pauline BARBE - Bonsens Terroir 

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

• Higieno arauak berriz ikusi ta barnatu
• Arauen kanbiatzeak ezagutu
•"Flexibilite" arau berrien ulertzea

Haragi saileko higiena 
                  formakuntza-ren barnatzea

Noiz eta nun
- Abenduaren 4an
- Izuran

Nor
Yves ARNAUD - Aurillac-eko ENILV

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

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

Noiz eta nun
- Irailaren 10an eta 11an
- Izpuran

Nor
Didier CARTEAU - Aurillac-eko ENILV

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Bildotskia, ardikia, pittika 
                             haragia mozten ikasi

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

Xerrikia sukaldatu

Noiz eta nun
- Ekainaren 11, 12 eta 13an
- Izpuran

Nor
Christophe RODIER - Aurillac-eko ENILV

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

• Azpian aipatutako ekoizpenen araudi definizioa
• Alkoolarekilako produktuen ekoizpen eta salmentari 
buruzko araudia
• Fabrikazio protokolo desberdinak
• Formulatze adibideak
• Ekoizpen/fabrikazio kontrola

Ezti eta fruituekilako ozpin, 
                                 likore eta aperitifak

Noiz eta nun
- Apirilaren 25an eta 26an
- Lekua finkatzekoa

Nor
Lozère-ko CFPPA

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

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

Noiz eta nun
- Azaroaren 25an eta 26an
- Izuran

Nor
Guillaume ANDRE - Lozère-ko CFPPA

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Etxeko fruituak bestelakatu

• Baratzekien prestaketa ekoizpenak egiteko
• Ekoizpenen egitea : saldak, kontserbak, baratzeki pateak, 
beste ekoizpenak
• Sanitario araudia
• Etiketatze araudiak eta jastaketa

Noiz eta nun
- Azaroaren 27an eta 28an
- Izuran

Nor
Guillaume ANDRE - Lozère-ko CFPPA

apfpb@free.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Etxeko baratzekiak bestelakatu

• Senda belarrak eta landare aromotikoak transformatzeko 
prozesuen oinarriak, bestelakatzea, prestatzea 
• Praktika

Noiz eta nun
- 2 egun, urrian/azaroan
- Izuran

Nor
Michel THOUZERY - Ekoizlea, hazlea eta 
SIMPLES sindikateko kidea

Izena emaiteko

Landareak bestelakatu 

Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15
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Salmentaren oinarriak ezagutu
• Zer saldu ? Jendeak nola erosten du ? Merkatu ikerketa 
bat nola egin ?
• Norat saldu ? Salmenta zirkuituak hobeki ezagutu
• Zer preziotan saldu ? Koste prezioaren karkula
• Nola komunikatu ? Etxaldea ezagutarazi

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- 2,5 egun 

Nor
Isabela BARREIX - EHEEE

idokinet@yahoo.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Merkatuetan hobeki saldu 
• Merkatuko mahaina ongi antolatu ikusgai izaiteko
• Klientak nola geldiarazi ? 
• Nola hobeki saldu eta fidelizatu ?

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Otsailaren 26ean
Nor
Salmentan berezitua den Emmanuelle 
ROUZET

idokinet@yahoo.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

• Nola saldu? Klientei nolako harrera egin ? Nola erosten 
duten atxeman ? 
• Etxaldea eta ekoizpenak hobeki aurkeztu, argudioak jarri, 
salmenta bururatu

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Martxoaren 12a eta 19an
Nor
Salmentan berezitua den Emmanuelle 
ROUZET

idokinet@yahoo.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Salmenta zuzenaren zikloa menperatu

• Nori saldu : jatetxe, saltegi, kremeria/epizeria, grosistak
• Salmenta laguntzeko tresnak
• Prezioaren negoziaketa, argudioak
•  Salmenta bururatu.

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Apirilaren 9an

Nor
Salmentan berezitua den Emmanuelle 
ROUZET

idokinet@yahoo.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Saltzaile profesionalei saldu  

• Salmenta berezi hau ulertu: deialdi publikoak, kontratu 
bereziak.
• Sukaldarien eta kudeatzaileen beharrak ezagutu
• Iparraldean den egoera ezagutu

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Egun bat
Nor
Thomas ERGUY - B.L.E.   05 59 37 27 97

idokinet@yahoo.fr  

Izena emaiteko

Etxe ekoizpenak saldu kantinetan

• Saltoki baten antolaketa ezagutu obrak hasi aintzin 
• Nola aurkeztu? Giroa, espazio desberdinak, taldeei 
harrera
• Laguntza desberdinak ezagutu

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Egun bat
Nor
Isabela BARREIX - EHEEE

iidokinet@yahoo.
fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Etxaldeko saltokia antolatu

• Euskal HErriko  produktu biologikoen saltzeko sare ezber-
dinak ongi ezagutu, abantailak, zailtasunak
•  Praktikoki nola egin etxaldetik zuzenean saltzeko, AMAP 
batean sartzeko, saltegi bati saltzeko eta jantoki kolekti-
boetan
• Bere "merkatu" ikerketa nola egin

Noiz eta nun
- 2 egun, neguan
- Izuran

Nor
Lisa CHATEAUGIRON - B.L.E.

Izena emaiteko

Bere ekoizpen biologikoak 
                             tokiko sareetan saldu

Lisa CHATEAUGIRON
06 34 99 39 15

• Komunikazioa pentsatu : izena, baloreak/mezuak, etxal-
dearen aurkezpena idatziz eman
• Komunikazio planoa : komunikazio tresnak ezagutu eta 
hautu baten egin, behar eta ahaleen arabera

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Egun bat
Nor
Isabela BARREIX - EHEEE

idokinet@yahoo.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Etxaldeko komunikazioa landu
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• IDOKI kalitate agintzaren araudiak ezagutu, 
• Promozio eta komunikazio tresna kolektiboak nola erabili 
etxaldean. 
• Ipar Euskal Herriko beste kalitate urratsak ezagutu 

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Egun erdi bat
Nor
Isabela BARREIX - EHEEE

idokinet@yahoo.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

IDOKI kalitate agintza ezagutu 

Sare sozialak erabili 
                etxaldeko komunikazioan
• Sare sozialak ezagutu
• Etxaldeak nola baliatzen ahal ditu : zer erakusten ahal du, 
nola, zein doinu erabili, noiz komunikatu,… 
• Etxaldearen orria nola sortu 

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Egun bat
Nor
Maite HONTAAS ERBIN - EHEEE

idokinet@yahoo.fr
    05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Google My Business orrialde bat sortu etxaldearen aur-
kezteko eta Google eta Google Maps-en agertzeko

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Egun bat
Nor
Maite HONTAAS ERBIN - EHEEE

idokinet@yahoo.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Google Business orrialde bat sortu 

• Berripaper baten osagaiak ezagutu : izaria, idukiak, noiz 
igorri, ...
• Igortze zerrenda bat muntatu, araudiak ezagutu
• Praktikak egin

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- Egun bat
Nor
Isabela BARREIX - EHEEE

idokinet@yahoo.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Etxaldeko berripaperra egin 

• Wordpress programa ezagutu 
• Etxaldearen webgunearen atalak : etxaldea, ekoizpenak, 
kontaktoa,… 
• Webgunea eraiki, urratsez urrats. 

Noiz eta nun
- Izen emaiteen arabera : 5 guttienik
- 3 egun 
Nor
Web agentzia bat

idokinet@yahoo.fr
   05 59 37 27 97

Izena emaiteko

Etxaldeko webgunea sortu 

• Eraikitze proiektu baten urratsak 
• Zeri kasu eman bastimendua pentsatzean ? 
• Diru laguntzak

Noiz eta nun
- Otsailaren 14an
- Ainiza Monjolosen

Nor
Clémentine ROLLAND - EHLG

Izena emaiteko

Hazkuntzarako bastimenduaren 
                                   eraikitzea gogoetatu

• Zilaketa, mozketa, soldaketaren oinarrizko teknikak ikasi 
• Tresna sinpleen konponketa

Noiz eta nun
- 2 egun, irailan
- Lekua finkatzekoa
Nor
L’Atelier Paysan

Izena emaiteko

Burduinak lantzeko lehen irakaspenak

...ERAIKITZEA ..........................................

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

Marlène AUCANTE
06 27 13 32 34

... PROIEKTU KOLEKTIBOAK ..................

• Estatusak eta barne araudiak
• Desmartxa administratiboak
• Abantailak eta mugak

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa

Nor
Nadia BENESTEAU, legelaria

Izena emaiteko

Elkarte bat sortu

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org

• Antolamendu molde desberdinak 
• Ondorio sozialak, fiskalak eta ekonomikoak

Zoin estatus juridiko 
                     saltoki kolektibo batentzat ?

Noiz eta nun
- Egun bat
- Lekua finkatzekoa

Nor
Nadia BENESTEAU, legelaria

Izena emaiteko

05 59 37 18 82
laborantza.ganbara
@ehlgbai.org


