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IRAKURLEAK  
 GALDEZKA

Galderaren bat egin edo gairen bat 
proposatu nahi badiguzu, bidali mezua 
landareak@argia.eus helbidera eta 
orrialde honetan bertan irakurri ahal 
izango duzu erantzuna.

Aupa Jakoba. Aurten sartutako saga-
rrondoei zorriak edo “pulgoiak” izu-
garrizko kaltea eragin diete. Zer bota-
tzea aholkatuko zenidake?
 Xanti Aranburu (Ereñotzu)

Aupa Xanti. Bai, aurten bada zorririk! Kontuz simaurra-
rekin edo nitrogeno asko duen ongarriketarekin, horrek 

ikaragarri laguntzen dio. Zorria-
ren aurkari onak amona mantan-
gorriak eta krisopak dira. Erosi 
eta zabaldu daitezke. Ondorengo 
landare hauen urak erabili: intsu-
sa, izpilikua, tomatea, larranbiloa, 
bortusaia, mota-belarra, baratxu-
ria, garoa, asuna, azeribuztana, 
zolda-belarra eta, batez ere, ta-
bako-belarra. Horien urei beti xa-
boia erantsi, ahal baduzu xaboi 
potasikoa. Tratamendua hirutan 
errepikatu, zortzi bat eguneko 
tartearekin. 

Sagarrak paradisutik bota omen gin-
tuen, baina sagardoa eman digu, beste 
paradisu bat. Hori pentsatuta ekin zio-
ten Joy Doumisek eta Jeremy Hammon-
dek beren asmo lurtarrari: Malus Im-
mortalis. “Malus” sagarrondoaren izen 
zientifikoa da, eta “inmortalis” hitzak 
hilezkorra dio. Baina nondik nora izen 
bikoitz hori? Brooklynen gauzatu dute 
ekimena: bertan behera utzitako hilerri 
zahar batean dauden sagarrondoetako 
fruituekin sagardoa egitea. Green-Wood 
izena du 1838ko hilerriak, eta garai har-
takoetakoa da, parke gisara eraikitzen 
ziren haietakoa. Ikaragarria da, ia 700 
golde ditu. 
 Ibilaldi batean topo egin zuten sagar 
geza batekin, kosk egin orduko ahotik 
jaurtitzeko gogoa ematen duten horie-
takoa, hau da, sagardoa egiteko egokie-
takoa. Hortxe hasi zen sagarrekin eta 
sagardoarekin haien amodio kontua. 
 150 sagarrondo aldaera edo mota bai-
no gehiago omen daude bertan. Eta be-
rriak landatzeari ekin diote, baita lehen-

dik badiren sagar makatz edo sagarmin 
asko ere. Bi mendean eraiki diren mau-
soleo eta estatua tartean etengabe be-
rritzen eta birsortzen ari den sagasti ga-
lanta! Milaka lagunen bizitzen historien 
artean...
 Aldaerak era batera eta bestera naha-
siz, mota askotako sagardoak egin di-
tuzte, eta hilerriko katakunbetan ontzen 
jarri. Bertan auzolanean egiten diren 
ekimen ugarietan ederki baliatuko di-
tuztelakoan... Sagardo horietako batek 
“Paradisus” du izena. Sagarrondo horiek 
loreak eman ditzaten erlezain bat ere 

bada, bere eultzeak hilerrian dituena. 
Eztiaren izena “Hemendik atzerako go-
zoa” da.
 Hilerrian bertan soilik edaten dituz-
te sagardo horiek. Apartsuak direnez, 
botilak irekitzean zurruztada bat lurre-
ra erortzen da. Sagarrondoen sustraiei 
bueltan emandakoa. Hemen bezalaxe, 
edandakoan edalontziaren ipurdian 
geratzen den kondarra lurrari bueltan 
ematen zaion eran. 
 Beti esan izan dut: nire gorputza sa-
gardotarako sagarrondo baten azpian 
ikusi nahi dut. n

Sagarrondo  
hilezkorra
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Joy Doumis eta Jeremy Hammondek Brooklyneko Green-Wood hilerrian  
hazitako sagarrekin egiten dute sagardoa.
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