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Oinarrizko premiak
Azaleko sustraiak ditu, ugariak bai, eta sorta osoa toki 
beretik sortua. Eguzkitan jarri, arratsaldeko eguzkitan. 
Urak erraz alde egiten dion lurra eta erruz ongarritua. 
Ongarria ondo heldutakoa, sekula ez berria.
Baina buru handia egitea nahi badugu ura behar du. Ur 
eskasiak buru ttikia dakar, ttikia eta mina. Horrexegatik 
udaberria baliatu behar da tipula onak egiteko, eta 
udako bero handienetan jasotzen dira. 
Gogoan izan, tipulak hiru gauza ez ditu atsegin: lur 
urtsua, lur azidoa eta simaur berria. 
Lur azala da ondo prestatu beharrekoa: aldez aurretik 
metro koadroko hiru kilo simaur edo luar zahar eman. 
Hilabete ingurura karea. Errautsa ere bai. Gero tarte bat 
utzi aldatu aurretik. Asentatutako lurra gustatzen zaio. 

Noiz zer lan
Jartzeko hiru era daude, hazia, landaretxoa eta 
tipulatxoak.
Hazia udan, udazkenean eta neguan ereiten da, toki 
babes batean, 12-18 ºC artean. Jaiotakoan, pixkanaka 
kanpoko freskurara ohitu. Bi hosto oso dituenean 

aldatu daiteke. Hazia gogorra da eta bere lana ere bai, 
landarea erosi ohi da. Udazkenean eta neguan aldatzen 
da. 25-35 cm-ko tarteko errenketan jarri, batetik bestera 
12-15 cm inguru utziz. Tarte handixeagoak landare 
bakoitzarentzat janari gehixeago uzten du eta eguzkiak 
errazago lehortuko eta berotuko ditu, bai landarea bai 
lurra. 
Tipulatxoak aldatzekotan, otsail aldera jartzen dira, tarte 
modutsu bera utzi. 
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TIPULA
Allium cepa

Itxura guztien arabera, tipula da etxekotu eta 
landu den lehenengoetako barazkia. Milaka urte 
da Asia aldean lantzen dela. Gure sukaldeetako 
amandreetako bat da. Sustraia eta hostoak 
besterik ez da tipula. Lur azaleko buruari 
erraboila deitzen zaio. Sustraiak denak haren 
oinetik sortzen dira, baita hostoak ere, bata 
bestearen barrutik. Hostoak jaki asko sortzen 
badu, azpiko aldean gizendu egingo da, 
tipularen erraboila sortuz. Erreserba mordo bat 
besterik ez da. Gero, udaberrian, erreserba 
horien lepotik metro beteko gara luzatu, loratu 
eta haziak emateko. Haziak jasotzeko bai, 
bestela garatzea ez da komeni. 
Buru hori jaten da. Lehortuta bezala freskoa. 
Freskotan janez gero, hostoen goiko alde berdea 
ere gozo askoa da! Tipulak ez du nahi inork jan 
dezan, eta hortzak beregandik uxatzeko, burua 
hautsi edo mozten denean gas bat sortzen du, 
begiak eta sudurra erretzen dituena. Zenbat 
trikimailu ez ote dira saiatu negarra saihesteko! 
2008an Zeelanda Berrian negarrik eragiten ez 
duen tipula sortu zuten. 
Milaka urteko baratzeko langintzan, tipula mota 
eta aldaera asko sortu da: gorri, arrosa, ubel, 
hori, zuri, tipulina, tipulatxa... Badira tipula 
arruntak, landareko buru bakarra osatzen 
dutenak, badira landare bakoitzean buru txiki 
multzoa egiten dutenak, eta lore tontorrean 
burutxoak ematen dituztenak ere badira. 

Tipula berria, berdea jateko, udaberrian zehar, multzoka 
aldatu, hamabost egunero. Gero koxkortu ahala jateko. 
Tipulak ez du belarrik izan behar inguruan. Maiz kendu, 
baina kontuz,  aitzurrarekin sustraiak kaltetu gabe. 
Askoz hobe da lan hori eskuz egitea. 

Uzta
Berritan jatekoa, burua koxkortzen hasi ordurako, nahi 
denean atera. 
Jasotzekoa, hostoak erabat ihartu zaizkionean, ukitu eta 
karraska egiten dutenean,  biltzeko pronto dago tipula. 
Uztail amaia edo abuztu hasiera aldera. Sasoi lehorreko 
egun bero bat aukeratu, lurretik buruak atera eta 
eguzkitan utzi. Bustitzeko arriskua izanez gero, aterpe 
batean zabal-zabal eginda jarri. Ondo lehortu direnean, 
sustraietako lurra kentzeko astindu eta sareetan edo 
kordetan, lokarri batean lotuta, zintzilik jaso, 
haizeberritzen den toki fresko batean. 

Gaitzak eta izurriteak
Usteldurak, mildiuak eta gorrinak izaten ditu 
hezetasuna ugari bada. Ongarri berriak ere gaitz horiek 
harrotzen ditu. 
Tipulari erasotzen dion eulitxoa, uxatzeko perrexila jarri 
aldamenean, haize nagusiak jotzen duen aldetik. 
 

Nor norekin
Azenarioarekin, perrexilarekin, marrubiarekin, 
urazarekin, tomatearekin, erremolatxarekin eta 
luzokerrarekin ondo moldatzen da.
Aldamenean lekadunik ez jarri, kalte egingo baitiote: 
baba, ilarra, leka edota babarruna. Ez porrua, ez aza, 
ezta patata ere. 
Azenarioak eta biek elkar hartzen dute. Batak besteari 
eraso egiten dion eulitxoa uxatzen dute.
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Tipula berria, berdea jateko, udaberrian zehar, multzoka 
aldatu, hamabost egunero. Gero koxkortu ahala jateko. 
Tipulak ez du belarrik izan behar inguruan. Maiz kendu, 
baina kontuz,  aitzurrarekin sustraiak kaltetu gabe. 
Askoz hobe da lan hori eskuz egitea. 

Uzta
Berritan jatekoa, burua koxkortzen hasi ordurako, nahi 
denean atera. 
Jasotzekoa, hostoak erabat ihartu zaizkionean, ukitu eta 
karraska egiten dutenean,  biltzeko pronto dago tipula. 
Uztail amaia edo abuztu hasiera aldera. Sasoi lehorreko 
egun bero bat aukeratu, lurretik buruak atera eta 
eguzkitan utzi. Bustitzeko arriskua izanez gero, aterpe 
batean zabal-zabal eginda jarri. Ondo lehortu direnean, 
sustraietako lurra kentzeko astindu eta sareetan edo 
kordetan, lokarri batean lotuta, zintzilik jaso, 
haizeberritzen den toki fresko batean. 

Gaitzak eta izurriteak
Usteldurak, mildiuak eta gorrinak izaten ditu 
hezetasuna ugari bada. Ongarri berriak ere gaitz horiek 
harrotzen ditu. 
Tipulari erasotzen dion eulitxoa, uxatzeko perrexila jarri 
aldamenean, haize nagusiak jotzen duen aldetik. 
 

Oiartzungo Artamugarriko Felix iaioa da oso, 
besteak beste, tipulagintzan. Otsaileko 
ilbeheran aldatzen du tipula, berak gogoratzen 
du esaerak dioena: “San Jose (martxoak 19) 
baino lehenago aldatu behar da tipula”, bestela 
ez omen da egiten.

Lur buztintsu trinkoa edo urtsua baduzu, tipula 
jartzeko lanik ez hartu, ez duzu eta 
atarramenturik egingo. 

Tipulak burua egiteko argi orduak neurtzen 
ditu. Burutzeko 12 edo 13 edo 14 argi ordu baino 
gehiago behar dituzten tipula aldaerak daude. 
Galdetu zer jartzera zoazen jakiteko. Hemen 
izaten diren argi orduak, gutxi gorabehera: 
martxoaren 20an 12, apirilaren 10ean 13 eta 
apirilaren 30ean 14. 

Jasotzeko tipulak bildu aurreko hilabetean, 
belarrik gabe, garbi-garbi eduki, eguzkia 
bururaino sartu dadin. 

Ardi gorotz zahar-zaharra bezalako ongarririk 
ez omen da tipularentzat. 

Udaberrian, barrua mugitzen hasten zaionean, 
ziltzen hasten denean, orduan da gozoena. 

Nor norekin
Azenarioarekin, perrexilarekin, marrubiarekin, 
urazarekin, tomatearekin, erremolatxarekin eta 
luzokerrarekin ondo moldatzen da.
Aldamenean lekadunik ez jarri, kalte egingo baitiote: 
baba, ilarra, leka edota babarruna. Ez porrua, ez aza, 
ezta patata ere. 
Azenarioak eta biek elkar hartzen dute. Batak besteari 
eraso egiten dion eulitxoa uxatzen dute.

Jateko bezain estimatua

da tipula botiketarako.

Tipula-korda deitzen zaio babaloreari



42

Xitaxainak: 
Zure oinhazeak emendatzen dire 
denbora khanbioetan, 
ilhargi berria edo ilhargi bethea 
denean

“Lehenagoko eskualdunak zer ziren”, 
1889 
Mixel Elizanburu

Badakidana zera da:
planetek, eguzkiak eta ilargiak 
gizakiarengan inolako eraginik 

sortzen ez badute, 
eragin horretatik itzurtzen den 

Lurreko gauza bakarra dela. 

Robert A. Millikan 
1923ko Fisika Nobel sariduna.



Luarra edo ongarri organikoa egiteko toki bereizi 
bat jartzea da onena. Bertan hiru pila izango ditugu: 
bat usteldua dagoena eta ongarri gisa lurrari ematen 
ari garena, bigarrena hondakinak pilatuta eta 
usteltzen ari dena, hirugarrena sortzen ari garen 
hondakinak pilatzeko. Niri egurrez egindakoak 
gustatzen zaizkit, baina era askotara antola daiteke. 
Baratzean bertan sortzen diren hondar organikoei 

(hosto, zarba, zuztar, belar...) etxekoak ere gehitzea 
litzateke egokiena. Baratzekoak jaten ditugun etxetik, 
atzera bueltan baratzera. Gure bizimoduan sortzen 
dugun hondar organikoa, ez hondakin gisa, baizik eta 
gure lurraren elikagai bezala baliatzen dugun 
egunean, aurrerapausu ikaragarria emango dugu 
geure bizitza kalitatearen hobekuntzan. Baita gure 
lurraren eta ingurumen osoaren zaintzan ere. 

Tokia garrantzitsua da. Lurraren gainean egitea 
komeni da. Bero handiak egiten dituen tokian 
itzaletan jarriko dugu luartokia, toki hotz eta 
hezeetan, aldiz, eguzkitan. Bakoitzak gure amon parea 
dugun eran, ongarria egiteko eskolak, baratzezainak 
adina dira, ia. Era erraz bat azalduko dizut: hondakin 
organikoak eta simaurra, 3 - 1 proportzioan nahasi eta 
errauts pittin bat gehitu. Simaurrik ezean, lehendik 
ondutako ongarria jarri eta errautsaren ordez karea 
erabili daiteke. Egiten ari den ongarri pila gutxienez 
ilargiero (ilbeheran) jiratu, ez gehiegi berotu eta, 
arnasa hartuz, lizundu ez dadin. Maizago iraultzen 
baduzu hobe. Berotu, berotu egin behar da, 
hartzidura egokia egiten ari den seinale. Ez bada 
berotzen harrotu. Harro eusteko ezpalaren tankerako 
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hondakina (zarbak, lasto zakarra, orbela...) nahastu 
beharko diozu, agian. Asunak nahastuz gero luarra 
azkarrago onduko da. Zenbaitek asun uraz bustitzen 
du. Hiruzpalau hilabetera, tenperatura apaltzen 
zaionean, bakean utzi. Hortik aurrera ez du airerik 
behar. Zizareen tankerako zomorro handiagoen lana 
hasiko da, eta hauek bakea behar dute.  Zortzi-hamar 
bat hilabeterako erabiltzeko moduan egongo da. 
Kolore iluna, basoko edo perretxiku usain gozoa 
izango ditu, eta eskuetan erraz xehatzen da. Ez bada 
hala, gutxiegi harrotu eta irauli duzun erakusle da. 
Zahartu ahala, bere osagaiak mineralizatu egingo dira, 
eta ez da komeni. Behin egina dagoenean lasai erabili, 
lurrari azalean emanez edo nahasiz. 

Luarra nola egin?
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PERREXILA
Petroselinum crispum       

PORRU-TIPULA
Allium schoenoprasum     

Lorontzian edo baratze bazterrean... Nonahi eduki 
dezakegu perrexila. Eskuera edukiz gero, sarriago 
erabiliko duzu; ebaki berritan alde ederreko lurrina 
erasten dio janariari. Horrexegatik, etxe guztietan 
beharko luke: leihoan, balkoian...
Bi urtekoa da. Urte batean zaina loditu eta hurrengoan 
lorea eman eta haziak ekarriko ditu. Martxotik hasi eta 
irail amaiera arte ereiten da. Gure amona zenak iraileko 
ekinozioan ereiten zuen. Mainatia da, erein eta hilabete 
inguru behar du azaltzeko. Haziak dituen osagai 
babesle batzuek zaildu egiten dute hozitzea. Errazteko, 
lizpaperean igurtzi haziak eta egun betez ur epeletan 
eduki. Ez asko lurperatu. Lur harro aberatsa nahi du, 
simaur zaharrez eta karez hornitua. Hostoz hosto 
bilduta, etengabe berritzen da. Izotzak kalte egiten dio, 
babestu. Bigarren urtean hostoak zakartu eta lorea 
zabalduko duen gara emango du. Uzta luzatzeko gara 
luzatzen ez utzi eta ipurditik moztu. Bare eta 
barraskiloei asko gustatzen zaie, batez ere jaio berritako 
punta berria. 

Ez dakit nork jarriko zion porru-tipula izena baina erdiz 
erdi asmatu zuen. Bien arteko dasta bikaina du bere 
hostoak. Tipularekin lotzen dute (ciboulette, 
cebollino...) baina ez du hark duen erraboila edo burua. 
Hostoak baliatzen ditugu, moztu ahala berritzen 
delarik. Arrosa koloreko lore borobilak ematen ditu. 
Ontzi batean etxean egiteko landare egokia da.
Landare iraunkorra da, baina hotz handia egiten duen 
tokietan urtero berritu beharko da. Landareak negua 
osorik igaro badu, zatitu eta arrabeteko tartearekin 
aldatu. Bestela hazia, sarri xamar erein. Bi eretara, 
martxo aldera. Landaretik datorrenari hostoa 
azkarrago mozten hasiko gara. Sarri-sarri moztu 
hostoak, horrela berritzeko grina piztuko diogu. 

Perrexila deitzen badizute, txolintzat hartzen zaituzte 
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organikoak errazago usteldu eta desegingo dira eta 
lurrean dauden janariak landareen esku jartzen dira. 
Nonahi karobiak izateak ederki adierazten du kareak 
zein garrantzi duen gurean. Lurra hobetzeko bezala 
kortak, ukuiluak, etxean desinfektatzeko ere 
erabiltzen da. 

Lur buztintsuak etengabe beharko du karea. Behin 
bota dugula-eta ez dugu arazoa zuzenduko. Beraz, 
urtero edo biz behin ematea komeni da, pixkanaka 
lurrari azidotasunaren kontrako joera emateko. 
Bat-bateko aldaketa baino hobea da. Kare gaindosiak 
ere arazoak sor ditzake: mineral batzuk kateatu 
(boroa, burdina, manganesoa, aluminioa, zinka...), 
ongarri organikoa urritu... Kontuz, beraz. Lur azidoari 
karea ematea teknika ona da, baina simaurra edota 
ongarri organikoak ere erruz dantzatu beharko 
ditugu. Baratze emankorra izateko simaurrak edo 
luarrak eta kareak uztarri berean joan behar dute. 
Aspaldiko urteetan karerik usaindu ere egin ez duen 
lurrari eman metro koadroko 150 edo 200 gramo kare 
bizia edo hila. Gero, hortik aurrera urtero 50-70 gr 
nahikoa izango da. 

Ongarriak bi multzo nagusitan 
banatzen dira: organikoak eta mineralak.

Ongarri mineralak bi eratakoak izan daitezke: 
mineral naturalak eta sintetikoak. Izenak esaten duen 
eran, naturalak naturak berak sortutakoak dira, 
lurrean bertan topatzen dira. Sintetikoak, aldiz, 
industriatan sortzen dira. Baratze ahalik eta logikoena 
egitez gero, ongarri mineralak ahal den gutxien 
erabiltzea komeni da, baita naturalak ere. Ongarri 
hauek lurraren oreka dantzan jartzen dute. Batzuek 
ikaragarrizko kaltea eragiten dute mikroorganismoak 
makalduz eta lurrari bizia kenduz. Beste batzuek 
janariak blokeatzea ekar dezakete, eta landareak jaki 
horiek hartu ezinik izango dira. Era berean lurra okitu 
daiteke eta pozoituta bezala, erreta gelditu, ezer 
emateko gai ez dela: erabat antzua. 

Ongarri mineral naturalak fosfatoak, nitratoak eta 
abar dira. Beti ere lurretik bertatik erauzitakoak. 
Horietan kaltzioa da aparteko hitz batzuk merezi 
dituena.

Karea edo gisua. Kaltzioa da. Euskal Herriko isurialde 
atlantikoan lur gehienak buztintsuak dira. Buztina lur 
aberatsenetakoa da, baina gure herrian esaten den 
bezala, honek ere ipurdian zuloa, alde txarrak ere 
badituela, alegia. Hemengo eguraldiak ere ez du 
laguntzen eta buztin lurra lur itoago eta azidoago 
bihurtzen du.  Jaki batzuk lurrean korapilatu antzean 
daude eta landareak ezin ditu hartu, behar bezala 
elikatu ezinik dagoelarik. Korapilo hori kareak 
askatzen du: pH-a igo egiten du lurraren azidotasuna 
apalduz, lurra harrotu egiten du, aire gehiago sartzen 
da, urak aiseago alde egiten du, lurrari bizia ematen 
dioten mikroorganismoak hobeto biziko dira, osagai 



Oinarrizko premiak
Lur sakona nahi du, harririk gabekoa eta urak itotzen ez 
duena. pH neutro ingurukoa gustatzen zaio, hau da, 
buztin-lurrak ez ditu maite. Beroa gustatzen zaionez, 
ahal izanez gero eguteran erein. 
Lurra ongi prantatu: hondarra edo mausarra erantsi, 
ondutako simaurra eta karea edo errautsa.
Ez da nitrogeno zalea, eta fosforoa baino potasioa 
nahiago du. Lur aberatsegian itxuragabeko azenarioak 
hazten dira. Hori dena, erein baino lehen. Lurrak harro 
egon behar du, hatza erraz sartzeko moduan. Lur 
zakarra edo harritsua badugu sustrai motz borobileko 
aldaerak erabili. 
Landarea ttikia denean tarteko belarrak kentzea 
garrantzitsua da. Behin hazten denean bere hostailak 
gaina hartu, lurra estali eta kontra egingo die. 
Ureztaketa ez ahaztu. 

Noiz zer lan
Ardatz itxurako sustrai nagusi bat duten landare guztiak 
bezala, azenarioa ez da aldatzen. Erein egiten da, bakan, 
arin erein. 

Martxo-apirilean hasi eta abuztura arte erein daiteke. 
Urte guztiko etengabeko uzta nahi baduzu, ilbehera oro 
erein.
Sail osoa edo ilaraka erein daiteke. Hazia txikia da eta 
lana errazteko hondarrarekin nahasten da. Ez da ia 
lurpean sartu behar. 8-10 aste ondoren jasotzen 
hasteko moduko azenarioak izango ditugu. 
3-4 hosto dituztenean bakandu, eta belarrak kentzea ez 
ahaztu. Aurrerantzean ere bakanketa gehiago egin 
beharko dira, baina azenariotxoak jateko modukoak 
izango dira. 

Uzta
Azenarioak handi egiteko zain ez egon, txiki-txikitatik 
jan. Xamurrak eta kurruskatsuak bildu. 
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Gaitzak eta izurriteak
Nematodo bat baino gehiago ditu arerio. 
Hostoaren usteldura eragiten duten onddo askok 
erasotzen diote... 
Azenarioaren eulia da izurrite kaltegarriena: azenario 
ilara bakoitzeko tartean pare bat ilara edo hiru porru 
edo tipula jarri. Onena tipula. Haien usaina eraman 
ezina egiten zaio euliari eta alde egiten du. Euli hori 
maiatzaren erditik ekainaren erdira aldera arte ibiltzen 
da. Jeneralean berandu ereindakoari ez dio erasorik 
egiten. 

Nor norekin
Lagun onak ditu porrua, tipula, baratxuria, ilarra, 
tomatea, azak, asentsio-belara, salbia eta erromeroa. 
Atsegin dituzte, baita ere, loreak: larranbiloa, bitxilorea, 
baltsamo-belarra, kuminoa, martorria...
Tomatearekin ongi moldatzen da. Hark azenarioaren 
eulia aldenduko du eta azenarioak, berriz, lurra harrotu 
eta zorriak uxatuko dizkio tomateari. 
Letxuga artean erein. Haiek hazi artean azenarioa 
itzaletan errazago ernatuko da, eta haiek jan ahala 
azenarioek hazteko tokia izango dute. 

Euskal Herrian, mendian dugu azenario 
basaka, Daucus carota. Berez, urte batean hazi 
eta sustraietan erreserbak pilatzeko gaitasuna 
du, haien bizkar hurrengo urtean loratuko da. 
Mediterraneo ekialdean ondu zituzten sustrai 
lodiko azenario aldaerak. Handik, Asia aldetik 
arabiarrek ekarri zizkiguten eta hemendik 
barrena iritsi ziren Europako mendebaldera. 
Ingalaterran eta Frantzian soinekoak eta 
kapelak apaintzeko erabiltzen zituzten haren 
sustraiak, hostoak, loreak... Ikaragarrizko 
aldaera aukera dugu, gaur egun, eta urte 
osoan azenario freskoa izan dezakegu 
baratzean. Kolore askotako sustraiak dituzten 
azenarioak daude: moreak, gorriak, laranjak, 
horiak, laruak, zuriak...

AZENARIOA
Daucus carota subsp. sativus

    



TRIKIMAILUAK

Oinarrizko premiak
Lur sakona nahi du, harririk gabekoa eta urak itotzen ez 
duena. pH neutro ingurukoa gustatzen zaio, hau da, 
buztin-lurrak ez ditu maite. Beroa gustatzen zaionez, 
ahal izanez gero eguteran erein. 
Lurra ongi prantatu: hondarra edo mausarra erantsi, 
ondutako simaurra eta karea edo errautsa.
Ez da nitrogeno zalea, eta fosforoa baino potasioa 
nahiago du. Lur aberatsegian itxuragabeko azenarioak 
hazten dira. Hori dena, erein baino lehen. Lurrak harro 
egon behar du, hatza erraz sartzeko moduan. Lur 
zakarra edo harritsua badugu sustrai motz borobileko 
aldaerak erabili. 
Landarea ttikia denean tarteko belarrak kentzea 
garrantzitsua da. Behin hazten denean bere hostailak 
gaina hartu, lurra estali eta kontra egingo die. 
Ureztaketa ez ahaztu. 

Noiz zer lan
Ardatz itxurako sustrai nagusi bat duten landare guztiak 
bezala, azenarioa ez da aldatzen. Erein egiten da, bakan, 
arin erein. 

Martxo-apirilean hasi eta abuztura arte erein daiteke. 
Urte guztiko etengabeko uzta nahi baduzu, ilbehera oro 
erein.
Sail osoa edo ilaraka erein daiteke. Hazia txikia da eta 
lana errazteko hondarrarekin nahasten da. Ez da ia 
lurpean sartu behar. 8-10 aste ondoren jasotzen 
hasteko moduko azenarioak izango ditugu. 
3-4 hosto dituztenean bakandu, eta belarrak kentzea ez 
ahaztu. Aurrerantzean ere bakanketa gehiago egin 
beharko dira, baina azenariotxoak jateko modukoak 
izango dira. 

Uzta
Azenarioak handi egiteko zain ez egon, txiki-txikitatik 
jan. Xamurrak eta kurruskatsuak bildu. 
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Gaitzak eta izurriteak
Nematodo bat baino gehiago ditu arerio. 
Hostoaren usteldura eragiten duten onddo askok 
erasotzen diote... 
Azenarioaren eulia da izurrite kaltegarriena: azenario 
ilara bakoitzeko tartean pare bat ilara edo hiru porru 
edo tipula jarri. Onena tipula. Haien usaina eraman 
ezina egiten zaio euliari eta alde egiten du. Euli hori 
maiatzaren erditik ekainaren erdira aldera arte ibiltzen 
da. Jeneralean berandu ereindakoari ez dio erasorik 
egiten. 

Nor norekin
Lagun onak ditu porrua, tipula, baratxuria, ilarra, 
tomatea, azak, asentsio-belara, salbia eta erromeroa. 
Atsegin dituzte, baita ere, loreak: larranbiloa, bitxilorea, 
baltsamo-belarra, kuminoa, martorria...
Tomatearekin ongi moldatzen da. Hark azenarioaren 
eulia aldenduko du eta azenarioak, berriz, lurra harrotu 
eta zorriak uxatuko dizkio tomateari. 
Letxuga artean erein. Haiek hazi artean azenarioa 
itzaletan errazago ernatuko da, eta haiek jan ahala 
azenarioek hazteko tokia izango dute. 

Azenario erraldoiak egin nahi badituzu, 
palankarekin zulo handi bat egin lurrean eta 
lorontzietan jartzen den tankerako lurrez bete. 
Gainean sustrai handiak hazten dituzten 
aldaeraren bateko bi edo hiru hazi erein. Zortzi 
kilotik gorakoak lortu izan dira...

Azenarioari kalte handienetakoa egiten dion 
izurritea eulia da. Landarea hazten ari denean 
eraso egiten du, batik bat. Usainak erakartzen 
duenez, egin beharreko bakanketak edo hostoa 
zimurtu edo haustea, eta usaina zabaltzea 
dakarren edozein lan ilun-bistan egin, eta 
hondakinik ez utzi bertan. 

Azenarioa egin den sailean lau urte arte atzera 
berriro ez erein. 

Azenario artean kafe hondarrak zabaldu, kalte 
egiten dioten intsektuak ez dira hurbilduko.

Gaitzei, usteldura eta tankerakoei, aurre 
egiteko bakantzea garrantzitsua da.

Lurra harrotu, pH-a egokitu eta potasioa 
emateko, erein aurretik errautsa zabaltzeak 
mesede ederra egingo dio. 

                

8 kilotik gorako azenarioak lortu izan dira.

Baratzezaintza da ikasi, ikasi eta ikasi. Hori da ondo pasatzea. Beti ikasten ari zara.  Helen Mirren



Hitzen muintegitik baratzera
Adaka: kimua. 
Aihena: landare batzuek (babarruna eta 
abarrek) hazteko eta hedatzeko duten kimu 
nagusia. Hazten den eran, beste landare baten 
gainean edo horretarako jarritako arban zehar 
luzatuko da, biraka. Ia denak eskubiz aurrera 
igotzen dira.
Ainubea: ospela, laiotza. 
Aldaera: espezie batean dauden mota 
desberdinak. Babarrunaren aldaerak dira 
babarrun beltza, babarrun zuria, babarrun 
pintarra...
Aldatu: landatu. Landarea nonbaitetik atera 
eta beste nonbait jarri. Landarearen bizitokia 
aldatu. 
Aldaxka: landare bati moztu eta kentzen 
zaion zatia, lurrean jarri eta itsatsitakoan 
landare berri bat izateko. Jeneralean adar zati 
bat bada ere, zenbaitetan hosto puska bat 
izan daiteke.
Alfer lurra: landu gabeko saila.
Alferra1: hazia ereinda, lurrera itsats dadin 
gainetik pasatzen den zilindro zamatsua. 
Zurezkoa, harrizkoa edo burdinazkoa izan ohi 
da.
Alferra2: altsuma, Saldiasen.
Altsuma: alferra. Landare batek ipurdian, 
lurraren parean ematen duen kimu berria. 
Arbatu: sasoiko landareari eusteko zerbait 
jarri; lur gainean zabalduko litzatekeena airean 
lotzeko edozer gauza prestatu: arba, makila, 
parra edo parda, hesola, burdina, lokarria, 
sarea...
Arkorotza: ardi gorotza, ardi simaurra. 
Arroila: erreldua, ildoa. Landareak errenkan 
aldatzeko edo zehar aldatzeko egiten den 
zanga edo zulo luzea. 
Artabizarra: artaburuaren muturrean, 
artazorroko zurikinen artetik azaltzen den lore 
emeen punten sorta. Bizar bakoitza, buruko 
lore bat, eta polinizatuz gero artaburuko ale 
bat. 

Artalorea: kabila. Arto landarearen buruko 
lore arren multzoa. 
Artazorroa: zurikin. Artoaren burua babesten 
duen hosto meheen multzoa. Bere muturretik 
azaltzen dira bizarrak. Garai batean zigarroak 
biltzeko erabiltzen zen, eta betegarria bizar 
horiekin egiten zen. 
Atalohia: luarra Etxalarren. 
Atxartu: zopizartu, izakitu, xarrakatu, 
axarkatu, azartu, saratu; Eratsunen.
Atzamarratu: txartzat jotzen diren belarrak 
eskuz aztarrika kendu.
Axarkatu:. zopizartu, izakitu, xarrakatu, 
atxartu, azartu, saratu; Saldiasen.
Azakia: erretena. 
Azalatu: zopizartu. 
Azalaitzurtu: zopizartu. 
Azartu: zopizartu, izakitu, xarrakatu, atxartu, 
axarkatu, saratu; Goizuetan.
Azidoa: pH-a 7tik behera duena. Lurra 
de�nitzeko erabiltzen da. Adibidez: buztin 
lurrak azidoak dira. 
Azpiak egin: ukuiluan aziendari etzalekua 
egiten zaion eran, baratzean landare tartean 
lurra estaltzen duen zerbait jarri. 
Plastikoarekin egin daiteke. Baita material 
organikoren batekin ere: simaur, luar, turba, 
orbel, lasto, belar, zuhaitzen azal, ezpal, 
txirbil...
Azpijana: aitzurrez lurpean landarea 
harrotzeko lana. Adibidez, baratxuria.
Bakandu: landare batzuk kenduz, geratzen 
direnen artean tarte handixeagoa utzi.  
Basaka: basatia, basokoa, baratze-soroetan 
landu gabeko aldaera. Adibidez, azenario 
basaka, zuhain azenarioa (Daucus carota).
Basikoa: pH-a 7tik gora duena. Lurra 
de�nitzeko erabiltzen da. Adibidez, kare asko 
duen lurra basikoa da. 
Basura: ihintza izugarria. Belardian ibiliz gero 
belaunetik gora ere blai egiten duena. 
Bazka: jateko gaia, janaria, jatena. Ukuiluan 

edo barruan dagoen aziendari ekartzen zaion 
belar freskoa. 
Bedaxka: zuhaixka ttikia, egurrezko zurtoina 
du eta urtero adar berriak ematen ditu 
(bortusaia, ezkaia...).
Begia: landarearen adarrean, hostoa jaiotzen 
den gunean kimuak eta adar berriak emateko 
gai den pinporta. Edo, landare batzuen 
erreserba zatia; adibidez, baratxuri begia.
Belar txarra: toki desegokian bizi den 
landarea, beste batean erabilgarria eta 
jangarria ere izan daitekeena. Landare 
batzuen tartean enbarazu egiten duela 
iruditzen zaigu. 
Belarkara: belar tankerakoa, lastozko zurtoina 
duen landarea. 
Belaundu: landare baten adarra okertu, 
makurtu eta, zati batean, lurpean sartu, 
muturreko kimua bistan utziz. Denborarekin 
lurpeko zatian sustraiak emango ditu eta, 
orduan, landare berri bat sortzeko, moztu egin 
beharko da. 
Berdamena: landareen kolorea, berde 
mardula. 
Bikarbonatoa: sodio bikarbonatoa. 
Bizkarroia: beste baten bizkar, beste baten 
lepotik bizi dena. Landareak bizkarroi ugari 
izan ditzake: beste landare bat, zorria, 
kotxinilla... 
Burua: buru itxurako landarearen zatia. Hosto 
multzoa, erreserba edo fruitua izan daiteke. 
Adibidez, aza jendearena, baratxuriarena, 
artoarena... 
Dolomita: magnesioa duen kareharria. Kaltzio 
eta magnesio karbonatoa, CaMg(CO3)2
Drainatu: lur gaineko edo azpiko gehiegizko 
urak atera.
Eguraldi zerteza: zerteza, herdoil giroa. 
Herdoilak edo xertexak jotzeko giro aproposa, 
Iturenen. 
Egutera: ibargia. Eguzkiak jotzen duen aldea. 
Ospelaren edo laiotzaren alderantzizkoa. 
Eguzki-begia: eguzkiak bete-betean jotzen 
duen aldea. Eguteraren onena. 

Elkartu: elkarri mesede egingo dioten 
landareak bata bestearen tartean edo 
aldamenean jarri.
Endurtu: bilakaera edo garapena geratu, 
atro�atu. Adibidez, azalorearen buruak, 
aurrerako utziagatik ere ez du lorerik emango. 
Ernaldu: lorean gurutzaketa sexuala gertatu. 
Polen arrak emea ernaltzen badu, lore horrek 
barruan haziak daramatzan fruitua emango 
du. 
Ernamuina: hozia. Landare berri bat emango 
duen muina. Hazian, tuberkuluan (patata), 
erraboilean (tipula), begian (baratxuria) eta 
errizoman (jengibrea) dago. 
Ernamuindu: ernamuina ernatu edo hozitu. 
Hazia hozitu. Tuberkulua, erraboila, begia edo 
errizoma muskildu, zildu. Jasotako erreserba 
zatiak (patata, tipula, baratxuria...), piztu eta 
landare berria sortzeko grina datorkionean, 
zila, ernamuina edo kimu berria garatu. 
Ernatu: erne. Erein den hazia piztu, ernamuina 
hozitu. Kimua sortzen duenean, landarea jaio 
da. 
Erne: ernatu. Hazia erne egin eta landarea 
jaioko da. 
Erpoia: artoaren azken sustraia; lurraren 
gainetik ematen duena. 
Erraboila: erreserbak metatuz, lurpean 
loditzen den zuztarra, hosto itxurako geruzez 
osatua; adibidez, tipula. 
Errautsa: surtako hautsa, suko hautsa, 
su-hautsa, hausterrea, hautsa. Egurra 
erretzetik sortutako hondakina. Ongarri 
ederra. 
Erreka estalia: lurpeko erretena edo zanga, 
lurra drainatzeko eta ura kentzeko.  
Ur-asetzeko eta itotzeko arriskua duten 
sailetan eraikitzen dira.
Erreldua: arroila Saldiasen. 
Erretena: zanga, azakia. Ura bildu eta 
mugitzeko lurrean irekitzen den zulo luzea. 
Eskardura: landarez antolatutako hesia. 
Tartean eskardak edo arantzak dituztenak 
izatetik etorriko ote da? 

Eskuarea: arrastelua, xarrapa. Lur gainekoak 
biltzeko edo lur azala berdintzeko tresna. 
Kirten luzearen muturrean trabeskako puskan 
hortzak dituena.  
Eskuaretu: zarretu. Eskuarea paseaz lur 
gainekoak bildu.
Eztitu: txertatu, mentatu, enpeltatu. 
F1: lehen belaunaldiko hibridoa.
Falpa: luhartza, Zuberoan. 
Fuldra: gorrina, Arantzan. 
Fungizida: onddoak atzeratzen edo 
akabatzen dituena.
Gara: tontorra. Lurraren parean hostaila 
nagusia eman eta gero, lorea emateko 
landareak luzatzen duen zorten zuzena. 
Muturrean hasieran loreak eta gero haziak 
izango dituzten fruituak emango ditu. 
“Garatu” eta “tontortu” erabiltzen dira. 
Garatu: tontortu, hozitu. Landareak lore gara 
ematea. 
Gazura: esnea gatzatutakoan edo 
mamitutakoan sortzen den ura. Landareen 
suspergarri eta fungizida gisa baliatzen da. 
Gisua: karea, galtzina, latsuna.
Galtzina: karea, gisua, latsuna.
Gornia: gorrina.  
Gorotza: aziendaren iraizkina, kaka. Simaurra. 
Gorrina: Nafarroan fuldra, xertexa eta xartaxa 
ere deitzen diote. Mildiuaren onddoek sortzen 
duten gaitza. 
Gorritu: luberruti, labakitu, okuntzatu. 
Gurutzetara: bi errenkatan, landareak parez 
pare beharrean, batean tartea den parean 
bestean landarea jartzea. 
Haize gorria: gorrina dakarren haizea. 
Harea: hondarra.
Haria: hostoaren txortenaren zuntzak, mamia 
baino zakarxeagoak. Adibidez, borrajaren, 
zerbaren, ziazerbaren eta karduaren orri 
mamian.
Hausterrea: errautsa.
Hautsa1: errautsa.
Hautsa2: ongarri minerala, zenbait tokitan.
Hazia: alea, garaua, bihia, pikorra. Landare 

berri bat sortzeko, fruituak daraman zatia.
Hazitegia: bereziki haziak ereiteko muintegia. 
Herbizida: belarrak hiltzen edo atzeratzen 
dituena.
Herdoila: ugerra. Onddo batzuek sortzen 
duten gaitza.
Herdoil giroa: eguraldi zerteza. Herdoila 
zabaltzeko aproposa den giroa, lainotua,  
hezea eta beroa. 
Herdoilak jo: herdoilaren gaitzak landareari 
eraso. 
Herdoilak jan: landarea herdoilak harrapatu 
eta txikitu.
Herrestadarra: landareak lur gainean 
hedatzen duen adarra. Mehea eta luzea izaten 
da, eta muturrean landaretxo berriak sortzen 
ditu; adibidez, marrubiarenak. 
Hesola: taket, paldo, pazota, zutoin, zurkaitz. 
Makila lodi eta sendoa.
Hibridoa: espezie batean, bi aldaera jakinen 
arteko nahasketa sexualetik sortutakoa. Aita 
eta ama ezagututa, ondorengoa nolakoa 
izango den jakina denean, lehen belaunaldiari 
F1 deitzen zaio.
Hondarra: harea. Errekakoa edo harrobikoa, 
mea txikitua. Baratzean itsasokoa erabiltzez 
gero urtebetez euritan eduki, gezatzen.
Hostaila: hostajea. Landare baten hosto 
multzoa.
Horma: izotza. 
Hosto-mamia: orri-mamia. Hostoari eusten 
dion txortena mamitsua denean. Karduarena, 
zerbarena edo borrajarena, adibidez. 
Hozia: ernamuina. Garari edo tontorrari ere 
“hozia” deitzen zaio.
Hozitu: ernamuindu, ernatu. Garatzeari edo 
tontortzeari ere hozitu esaten zaio. 
Ibargia: egutera. 
Igokaria: zurtoin edo zuztar gogorrean eutsi 
beharrean, lurrean edo beste landareetan edo 
edozeren gainean hedatzen den landarea. 
Ihintza: gau oskarbi epeletan landareen eta 
lurraren gainean likido bihurtuta pausatzen 
den aireko hezetasuna. 

Ihinztatu: lainoztatu. 
Ilargia: sateliteon lurraren satelitea. 
Ilbehera: ilargiak bere orbita egunetik 
egunera gero eta beherago egiten duen aldia.
Ilberria1: ilargiari eguzkiaren argi islarik 
ikusten ez diogun unea.
Ilberria2: egunetik egunera ilargia gero eta 
handiagoa ikusten dugun aldia; ilberritik 
ilbetera artekoa.  
Ilbetea: eguzkiaren argia ilargian bete-betean 
islatuta ikusten dugunean. 
Ildaska: landareak zehar aldatzeko 
behin-behineko tokian egindako zulo luzea. 
Ildoa: erretena, arroila, errolua. Landareak 
aldatzeko egindako zulo luzea. 
Ildo bizkarra: muino bizkarra. Tontor luzeetan 
altxatutako lurra. 
Ilgora: ilargiak bere orbita egunetik egunera 
gero eta gorago egiten duen aldia.
Ilintia:  lastodunen familiakoetan (garia, 
artoa...) onddoek sortutako gaitza. Buruko 
alearen gainean hauts beltzezka agertzen da. 
Esaerak honela dio: “Ilindi urte, gari urte”.
Ilintiak jo: ilintiaren gaitzak eraso. 
Ilondoa: ilzaharra. 
Ilzaharra: ilondoa. Egunetik egunera ilargia 
gero eta txikiagoa ikusten dugun aldia, 
ilbetetik ilberrira artekoa.
Inausi: helburu jakin batekin landarearen zati 
bat moztu: forma aldatzeko, fruitu gehiago 
emateko, hazkundea eragozteko, 
bideratzeko... 
Inaurkina: ihartutako garoa edo zarbak. 
Landareen tartean jartzeko erabiltzen den 
edozein hondakin organiko (orbela, txirbila...).
Intsektizida: intsektuak atzeratzen edo 
akabatzen dituena. 
Ipularra: sailaren ertzetan landu gabe 
geratzen den zatia, bertaratzeko, tresnak 
inguratzeko, hesiak jartzeko etab. erabiltzen 
da. 
Ipurdia: landarearen lur gaineko zatiaren 
beheko barrena, lurretik sortzen den tokia.
Irakina1: simaurrak ontze bidean izaten dituen 

aldaketa �siko-kimikoen multzoa.
Irakina2: landareei laguntzeko prestakina. 
Irauli: lanabesen batekin (laia, lauhortza, 
hondeaitzurra edo labaki-aitzurra, aitzurra, 
goldea...) lurraren goiko aldea (arrabete 
inguru) azpikoz gora jarri. 
Iraunkorra: urte asko bizitzen den landarea 
eta uzta bat baino gehiago ematen duena.
Itsatsi: aldatutako landareak, belaundutako 
adarrak edo aldaxkak lurrari heldu, sustrai 
berriak bota eta hazten hasi. Txertatutako 
adarrak edo begiak mentuoinari heldu. 
Izakitu: zopizartu, xarrakatu, axarkatu, atxartu, 
azartu, saratu; Beterrin.  
Izerdi gordina: landareak lurretik hartzen 
duena. Hostoetarantz igotzen da, sustraietatik 
hostoetara. Han argiaren bidez onduko du 
landareak. 
Izerdi ondua: hostoetan landu eta landarea 
elikatuko duena. Beherantz jaisten du, 
hostoetatik sustraietara. Landarea elikatzen 
duena. Soberakinek erreserbak osatuko 
dituzte. 
Izotza: horma, leia, karroina. Gau oskarbietan, 
tenperatura jaitsieraren eraginez asko hozten 
duenean, landareen eta lurraren gainean izotz 
bihurtuta pausatzen den aireko hezetasuna. 
Zuriak eta beltzak izaten dira. 
Izotz beltza: airean ur lurrundu gutxi 
dagoenean gertatzen da. Ez da izotz zuririk 
ikusiko, baina, hotzaren eraginez, landare 
barruko izerdia izoztu egiten da, landarea 
barrutik lehertuz eta hondatuz; epeltzen 
hasten denean landarea suntsituta agertuko 
da, beltz-beltza.
Izotz zuria: airean dagoen hezetasuna handia 
denean sortzen da. Lurrunduta dagoen 
hezetasun hori bera landarearen gainean 
pausatu eta izoztu egiten da. Landarean izotz 
kristalak ikusiko ditugu, zuri-zuri. Ihintza 
izozten dela esan daiteke. 
Jatena: bazka, jateko dagoena. 
Jela: izotz handia, putzuetako urak ere izozten 
dituena; Usurbilen.

Jorratu: aitzurrarekin lurra harrotuz, nahi ez 
ditugun landareak zain eta guzti atera. Lurra 
gorri uzten da. Maiz, batera egiten dira jorratu 
eta komeni den landarea lurreztatu.
Kabila: artalorea Zamudion. 
Karea: gisua, galtzina, latsuna. Kareharriaren 
kaltzio karbonatoa erreaz sortutako kaltzio 
oxidoa (kare bizia) edo kaltzio hidroxidoa (kare 
hila).
Kare bizia: karobitik ateratako kare erre berria. 
Urarekin nahastu eta hiltzen dena. Kaltzio 
oxidoa, CaO. 
Kare hila: urarekin nahastu den kare bizia. 
Kaltzio hidroxidoa, Ca(OH)2
Kareharria: karea sortzeko lehengaia. Kaltzio 
karbonatoa. Kareharri bereziak ere badaude: 
magnesiodun kareharri dolomitikoa, adibidez. 
Karobia: kareharria erreaz kare bizia sortzeko 
labea. 
Karroina: izotza. 
Kimatu: landareari kimu edo muskil berriak 
(gehienetan mutturrekoak) moztu eta kendu. 
Kimu: muskila, adaka, puja. Luzatuz hazteko, 
landarearen adarraren muturraren muturreko 
puntta. 
Kiribila: landareak sortzen dituen bigarren 
mailako kimuak (ilarrarenak, luzokerrarenak...). 
Zerbait ukitzen duenean haren biran kiribildu 
eta lotuko da. Landareari eusten dio.  
Klona: landare baten puska batetik (aldaxka, 
altsuma, txerto, belauntze, herrestadar...) 
sortzen den beste landare bat. Beti amaren 
berdina izango da eta ezaugarri berak izango 
dituzte. 
Konposta: luarra. Abandonatu beharreko 
hitza; ez alferrik hor ditugu luarra, kortalohia, 
atalohia, lur gorotza, sastagia, lur ustela...
Kortaitza: simaurra. 
Kortalohia: luarra, Ezkion. 
Kotiledoia: haziak ernatzen denean barruan 
dituen bi zati nagusiak. Ernatzen denean, 
txortenaren alde banatan, bi hosto lodikote 
antzekoak zabaltzen dira. Gero benetako 
hostoak etorriko dira. 

Kuku sagarra: intsektu, onddo, bakterio, 
birus... bizkarroiren baten erasoaren ondorioz, 
landarean sortzen den sagar txiki baten 
tankerako tumorea. Beste hainbat 
formatakoak ere badira.
Labakia: luberria. Goldearekin irauli. 
beharrean, azalagoko lana eginez gorritutako 
luberria
Labakitu: luberritu. 
Laguntzaileak: baratzeko landareen arerioei 
edo arazoei aurre egiten laguntzen dietenak. 
Intsektuak jaten dituztenak, polinizatzaileak, 
gaitzak eta izurriteak uxatzen dituztenak... Hau 
da, txoriak, trikuak, zizareak, satorrak, erleak, 
liztorrak, erlastarrak, landare usaintsuak, 
hontzak, urubiak, zatak, harrapariak eta beste 
asko. 
Lainoztatu: landareari edo lurrari bustialdi 
bat, bai urarekin bai sendabideren batekin, 
ttantta mehe-meheak eginda eman. 
Ihinztagailuak erabiltzen dira. Ihinztatu ere 
esaten zaio. 
Laiotza: ospela, ainubea. 
Laira: urteko adar berri malgua. 
Zenbaitentzat, aihena. 
Landatu: aldatu. 
Latsuna: karea, gisua, galtzina.
Leia: izotza. 
Lika: intsektu batzuek jariatzen dute. Baita 
landareak ere gaitzen baten ondorioz...
Luarra: kortalohia, atalohia, lur-gorotza, 
sastagia. Hondakin organikoaren eta 
simaurraren nahasketa ondua. Inaurkina, otea, 
orbela, etxekoa eta bestelakoa izan daiteke 
hondakina. Luartokian egiten da. Larrainean 
edo animaliak dabiltzan tokian ere sortzen da. 
Luberria: labakia. Aspaldian ez baratze, ez 
soro izan ez den lurra gorritu eta lantzeko 
prestatua. 
Luberritu: gorritu, labakitu, okuntzatu. Lur sail 
batean landare oro kendu eta lurra irauli eta 
gorritu. 
Luharga: luhartza.
Luhartza: txir-txir satorra, lur-txakurra, falpa, 

luharga. Luperan bizi den kilker handi baten 
antzeko gorri aireko intsektua. Hagin handiak 
ditu, zizare eta antzeko intsektuak janez bizi da. 
Lurpean galeriak eta zuloak egiten ditu. 
Landareen sustraiak moztuz edota ipurditik 
atereaz. 
Lur gorria: zuhaitz, zuhaixka eta belarrak 
kendu, irauli eta baratzea edo soroa lantzeko 
prestatua. 
Lur ustela: baratzean zopizartzetik eta 
barazkien hondakinetatik sortutakoa. Pilatu, 
usteldu eta ondua. Atzera berriz baratzean 
bertan ongarri gisa erabiliko dena. Saldias 
aldean “zakar montona” esaten diote. 
Lurgorotza: luarra Amezketa aldean.
Lurreztatu: landarearen ingurua jorratu eta 
harrotutako lurra landarearen oinaren edo 
ipurdiaren inguruan pilatu. 
Lur-txakurra: luhartza Ziortza-Bolibarren.
Maizorria: arto landarearen hostoa. 
Makatza: txertaka. Landare basaka, edo haren 
hazitik sortutakoa. Txertatzeko gaia, 
mentuoina. 
Mastra: barazkien hostaila. 
Mausarra: urak ekarrita, ibaiaren edo errioaren 
bazterrean pilatzen den lur gozo harroa. 
Uholdeetan eta ur-handietan urak arroaren 
goiko aldetik ekartzen duen lur gozoa. Arroaren 
beheko aldeko lur berdinetako erriberetan 
gelditzen da. Berriz ere izango dira emankorrak!
Mentatu: txertatu, eztitu, enpeltatu. 
Mentua: mentuoinari txertatzen zaion begia 
edo adarra. 
Mentuoina: txertaka, makatza. Txertoa jartzen 
zaion landarea. 
Metatxorroa: belar onduak behin-behinean 
biltzeko egiten den pila. Batik bat belarra 
erabat ondu gabe eta euriaren beldur denean 
egiten da. 
Minda: simaur edo luar pilari darion likidoa. 
Landareari azkar eta erraz baliatuko duen 
ongarria emateko, simaurra edo luarra uretan 
jarrita egin dezakegu minda. Ur horrekin 
ureztatu. 

Mindaitza: muintegia, mintegia. Baztan 
aldeko hitza.  
Mintegia: muintegia, mindaitza.
Mozkina: baratzetik sortzen duguna, etekina.
Muino bizkarra: ildo bizkarra. Tontor luzeetan 
altxatutako lurra. 
Muintegia: mintegia, mindaitza. Landare 
berriak sortzeko tokia. Bertan haziak erein, 
txertaketak eta belaunketak egin, aldaxkak 
aldatu eta ugalketa teknika guztiak erabiltzen 
dira. 
Muntoa: ildo bizkarra. 
Muskila: kimua. Zila. 
Muskildu: zildu, ernamuindu. Jasotako 
erreserba zatiak (patata, tipula, baratxuria...) 
piztu, eta, landare berria sortzeko grina 
datorkionean, zila, ernamuina edo kimu berria 
garatu. 
Mutazioa: bere kasa gertatzen den landareen 
geneen bat-bateko mudantza. Landarearen 
informazio genetikoa aldatuko da. 
Ondorengoei transmititzen zaie. Ezaugarriak 
aldatu daitezkeenez, aldaera edo mota berriak 
sor daitezke. 
Odolki-belarra: oreganoa. 
Oilaurra: eraso baten ondorioz landareak 
sortzen duen orbain tankerako zarakarra. 
Okuntzatu: luberritu. 
Ondu: fruituak umatu, heldu. Belarrak 
jasotzeko lehortu. Simaurra luartu.
Ongailua: ongarria.
Ongarria: ongailua. Lurrari ematen zaiona 
bere ezaugarri �sikoak edota kimikoak 
hobetzeko. 
Ospela: laiotza, ainubea. Eguzkiak gutxi edo 
batere jotzen ez duen toki hezea eta hotza. 
Eguteraren alderantzizkoa. 
Orri-mamia: hosto-mamia, porraina. Hostoari 
eusten dion txortena mamitsua denean. 
Karduarena, zerbarena edo borrajarena, 
adibidez.
Parda: parra Beterrin.
Parra: arbatzeko makila, adibidez, parrako 
indaba.

pH: 1 eta 14 artean azidotasuna eta 
basikotasuna neurtzeko sistema. 7 neutroa da, 
hortik behera azidoa eta hortik gora basikoa. 
Pipila: ireki gabeko lorea; loretan zabalduko 
den pinporta itxia. 
Polinizazioa: lorearen aieka arrak sortzen 
duen polena aieka emera iristea. Haizeak edo 
erleek eta beste intsektu batzuek egiten dute. 
Polinizaziorik gabe, lorea ez da ernalduko eta 
naturalki ez du fruiturik eta hazirik emango. 
Porraina: orri-mamia, Saldiasen. 
Puja: kimua. 
Puntta berria: landarearen muturreko kimu 
berria, guri-guria denean. 
Salda bordelesa: kobrea eta karea nahasiz 
egiten den fungizida. 
Saratu: zopizartu, izakitu, xarrakatu, axarkatu, 
atxartu, azartu; Asterrikan.
Sastagia: satsagarri, sakai: sats ondua edo 
luartua. Luarra. Ziortza-Bolibar eta Asterrikan 
entzundako hitza. 
Satagina: landareen sustraiak jaten dituen 
karraskari txikia. Lur azalean zulobideak 
eraikitzen ditu.   
Satsa: simaurra.
Simaurra: satsa, kortaitza, gorotza. 
Aziendaren etzalekuan azpitarako jarritako 
inaurkina eta gainean haiek egiten duten 
kakarekin eta pixarekin (edo zirinarekin) 
sortutako nahasketa. Azpiak egin edo 
ateratzean, simaurra izango dena ateratzen 
da, ukuilu, oilategi, korta edo bordatik 
simaurtegira edo luartokira. 
Sinbiosia: elkarlana. Bi bizidun elkarri 
lagunduz bizi direnekoa. Adibidez, babarrun 
landarea eta sustraietan dituen bakterio 
nitro�lo apopiloak. Horiek aireko nitrogenoa 
lurrera lotzen dute, babarrunak balia dezan, 
eta hark beste gai batzuk ematen dizkie 
(bitaminak eta abar). 
Sodio bikarbonatoa: gaitzei aurre egiteko 
sendabide gisa erabiltzen den hautsa. 
Sokitu: usteldu, desegin. 
Sokidura: usteltzen ari den hondakin 

organiko pilaren berodura. 
Soloa: soroa. 
Soroa: soloa. Labore bat (garagarra, 
pagotxa...) edo multzoa (artoa, babarruna eta 
kuia) lantzeko sail handia. Zenbait tokitan 
belardia. 
Su-hautsa: errautsa.
Suko hautsa: errautsa.
Sulfatatu: sulfatoa eman, jeneralean kobre 
sulfatoa. Landarea oro har edozein 
produkturekin bustitzean ere esaten da.
Surtako hautsa: errautsa.
Taulena: barazki bati ematen zaion baratzeko 
zatia.
Thomas zepa: labe garaietako 
altzairugintzako hondakina, fosforo asko 
duena. Lurrerako kaltzio eta fosforo ongarri 
oso ona. 
Tontortu: garatu, hozitu. 
Tuberkulua: sustraietan erreserbak metatuz, 
lurpean sortzen den kozkorra; adibidez, 
patata.
Tukurra: tokorra. Zurtoin oina edo ipurdia, 
lodia denean. Aza-tukurra, tomate-tukurra, 
Asterrikan. 
Tupa: buztin-lurraren oinarria, azpian duen 
harri edo arbela ustela. Itoa eta uraren eta 
airearen joan-etorria eragozten duena, 
lurraren bizia zailduz. 
Txandakatu: sail berean landare baten 
ondoren beste edozein jarri.
Txertaka: makatza. Landare basakaren hazitik 
sortzen den landarea. Txertatzeko gaia, 
mentuoina. 
Txertatu: eztitu, mentatu, enpeltatu. Landare 
bati beste landare baten zatia jarri. Nahitaez 
begi bat behintzat izan behar du, jartzen den 
zatiak. Begi soila izan daiteke edo adar zati 
bat, edo azala. Aurrerantzean bata bestearen 
gainean biziko dira. 
Txir-txir satorra: luhartza, Aramaioko Oletan. 
Txortena: fruituari edo hostoari eusten diona.
Ugerra: herdoila Zamudion. 
Ur-asetua: euriaren emanaren eraginez ase 

eta ito den lurra. 
Usteldura: lizun gaitza. Landarearen atalei 
eraso eta usteltzen dituen gaitza. Jeneralean 
onddo batek eragina. 
Xarrakatu: zopizartu, izakitu, axarkatu, 
atxartu, azartu, saratu; Berroetan eta 
Labaienen.
Xarrapa: Saldiasen, hazitegian edo baratzean 
lurra berdintzeko erabiltzen den eskuarea. 
Xartaxa: gorrina, Berroetan. 
Zaina: sustraia, zuztarra. 
Zanbroa: beroak eta lehorteak eraginda 
sortzen den gaitza. Arbietan, adibidez, 
hostailan usteldura nabarmenak eta buruan 
koskor gogorrak sortzen ditu. Bedaioko 
Larrañetako Maria Zubillaga zenak honela 
esaten zuen: “Goizegi ez erein arbia, zanbroak 
harrapatuko du eta”.
Zanbrotu: zanbroak jo
Zanga: erretena. 
Zarba: arba edo adar txiki multzoa.
Zarretu: eskuaretu Saldisen. 
Zerteza: eguraldi zerteza, herdoil giroa. 
Iturenen. 
Zehar aldatu: betiko aldatuko den tokian 
aldatu aurretik, denbora tarte batean egoteko 
bazterren batean aldatzea. Sartu eta atera 
ibiltzeko, lur harroan edo hondarretan jartzen 
da landarea, zuloan etzanda.
Zepa: labe garaietako burdingintzako 
hondakina. Lurraren emankortzaile da.  
Kaltzioa eta beste mineral batzuk emateko 
erabiltzen da. 
Zikoiztu: fruitua barrutik gogortu eta zeharo 
zakartu.
Zildu: muskildu, ernamuindu. Jasotako 
erreserba zatiak (patata, tipula, baratxuria...) 
piztu, eta, landare berria sortzeko grina 
datorkionean, zila, ernamuina edo kimu berria 
garatu. 
Zipiztu: hostoa erabat jatea, zainak edo 
nerbioak soilik geratzen direlarik. Adibidez 
azarena, harraren erasoaren ondoren. 
Zirina: oiloen iraizkina, oilo-kaka. Oilo 

simaurraren gaia. 
Zokorra: lur zati gogorra eta zakarra. Lurra 
sasoi txarrean landutakoan sortzen da. 
Zokorrak eskuz txikitzen zirenean zokor mazoa 
erabiltzen zen. Geurean, argi ez dabilen 
lagunari “artaburu” edo “arbiburu” bezala 
"zokormazo" esaten zaio. 
Zopizartu: izakitu, xarrakatu, axarkatu, 
atxartu, azartu, saratu. Aitzurrarekin lurra ahal 
den gutxien harrotuz, gainean dituen belarrak 
ipurditik moztu eta kendu.
Zortena: txorten handia. 
Zotz hesia: hurritz, gaztaina edo dena delako 
zuhaitz edo zuhaixkaren adarrak gurutzatuz 
egindako hesia. 
Zuhaina: aziendarentzako bazka. Zuhaitza, 
Zuberoan. 
Zurikina: artazorroa osatzen duena. 
Artaburua babesten duen hosto mehea.
Zurina: oidioa. Landarearen gainean lizun edo 
hauts zuri tankerakoa sortzen duen gaitza.
Zurtoina: zortena, enborra, lastoa. Landareari 
eusten diona.
Zuztarra1: landareari eusten dion enborra eta 
zarbajearen hondakina. Adibidez 
arta-zuztarra. Mutxikina, sagarraren zuztarra.
Zuztarra2: sustraia, zaina.
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