(https://nekazaritza.elika.eus/)

Ekoizpen konbentzionala naturaz kanpoko osagaiak erabiltzen duen ekoizpen sistema da. Hala nola, energia
fosil-a, herbizidak, plagizidak eta ongarri kimiko sintetikoak, etb. Denbora gutxian errendimendu altuak lortzera
zuzendua dago, eta era berean, nekazal mekanizazioa eta fitosanitario kimikoen erabileraren berezitasuna du.
Plagiziden erabilera iraunkorrari buruzko Euopar Batzerreko 2009/128/CE Arauari (https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=celex:32009L0128) erantzuna emanez 1311/2012 ED (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOEA-2012-11605)a indarrean sartu zen momentutik, ekoizpen konbentzionalaren izurriteen kontrola egiteko
Izurriteen Kontrol Integatuaren xedeak hartu dira.

Estatu mailan, nekazaritza produktuen ekoizpen integratua azaroaren 20ko 1201/2002 Errege
Dekretuak (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-23340) arautzen du. Euskal Autonomi
Erkidegoan,
otsailaren
13ko
31/2001
Dekretuaren
(http://www.legegunea.euskadi.eus/x59preview/eu/contenidos/decreto/bopv200100985/eu_def/index.shtml) bitartez araututa dago, ekoizpen
integratuari eta hura nekazaritzako elikagaietan adierazteari buruzkoa.

Ekoizpen integratua nekazaritza edo/eta elikagai ekoizpenaren sistema da. Ekoizpenerako baliabide eta mekanismo
naturalak gehiago erabiltzearen alde egiten du eta ahalbidetu egiten du epe ertainera nekazaritza iraunkorragoa
garatzea. Horretarako, metodo agronomikoak sartzen ditu bere baitan, besteak beste, goldaketa kulturala,
ongailuak, ureztaketa, borroka biologikoa edo kimikoa, baina ez modu sistematikoan, aldez aurreko ebaluazio
teknikoaren eta aplikatu beharreko teknika edo tratamendua egokia den edo ez zehazten duen diagnostikoaren
arabera. Horrela, xedea da uneoro bateragarri egitea ingurumenaren babesa, gizartearen eskakizunak eta nekazaritza
ekoizpena.
Langileek ekoizpen integratuaren baitan egiten duten jardueraren berri eman beharko diete eskumeneko agintariei,
zehazki ekoizpen eremuak eta instalazioak dituzten lekuetakoei, Ekoizpen Integratuko Operadoreen Erregistroan
inskribatze aldera.

Ekoizpen Integratuko Operadoreen Erregistroa (http://www.euskadi.eus/osatutako-ekoizpena/web01-a2elikal/eu/)

Laborantza bakoitzarentzat ezarrita dauden arau teknikoen erabilera bermatzeko, Fundación Hazi Fundazioa (FHF)
da kontrola eta egiaztapena burutzen duen erakundea.

Fundación HAZI Fundazioa (https://www.hazi.eus/es/produccion-integrada/documentacion.html)

Oinarrizko legedia

2009ko urtarrilaren 1az geroztik, 2007ko ekainaren 28ko 834/2007 (CE) (https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R0834) Araudiak erregulatzen du Europar
Batasuneko ekoizpen ekologikoa.
2021eko urtarrilaren 1etik aurrera, 2018/848 (UE) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?
uri=CELEX:32018R0848) Araudi berria sartuko da indarrean, 2018ko ekainaren 14koa.

2018/848 (UE) Arauaren alderdi nabarmenak ezagutu (https://nekazaritza.elika.eus/berriak/produktu-ekologikoen-europakoaraudia/)

Ekoizpen ekologikoa nekazaritza ekoizpenerako sistema da. Zehazki, lurzoruaren kalitatea kontserbatzeko eta
hobetzeko teknikak erabiltzearen dira, eta horrek mesede egiten dio ekosistemari. Horrela, nutrizio aldetik
kalitaterik goreneko elikagaiak eskuratzen dira ingurumena babestuz, prozesua laburtzeko produktu kimikorik
erabili gabe eta modu horretan gizarte eta ekologia arloan ekosistema iraunkorragoak lortuz.
Nekazaritza ekoizpena kontrolatzea eta ziurtatzea autonomia erkidegoen eskumena da, eta nagusiki kontrol
publikoko agintariek gauzatzen dute lurraldeko nekazaritza ekologikoari buruzko kontseilu edo batzordeen
bidez (nekazaritzako kontseilaritza edo sailen mendeko erakundeak dira), edo bestela zuzenean horiei atxikitako
zuzendaritza nagusien bidez.

Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua (ENEEK) (https://www.eneek.eus/eu)

Informazio interesgarria

Maiatzaren 12ko, lurralde gainautonomiko eremuko Jatorrizko Izendapen Babestuen (BJI) eta Indikazio
Geografiko Babestuen (AGB) 6/2015 Legea (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-5288)
eta (UE) 1151/2012 Araua (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2012-82546) dira BJIak
arautzen dutenak.

Babestutako Jatorri Izendapenak (BJI) dira kalitate bereizia aitortzeko erabiltzen den sistemak, honako hauek
aintzat hartzen dituztenak: berezko ezaugarrien eta ezaugarri bereizgarrien karietara, lehengaiak ekoizten diren
eta produktuak egiten diren inguru geografikoa, eta prozesu horietan parte hartzen duen giza faktorearen
eragina.
Eskualde, eremu zehatz edo, salbuespenetan, herri baten izena; nekazaritza- edo elikagai-produktu bat izendatzeko
balio duena:
Aipatu eskualdearen, eremu zehatzaren edo herriaren jatorrizkoa dena.
Bere kalitatea edo ezaugarriak natur- eta giza-ezaugarriekiko eremu geografikoaren araberakoak dira, oinarrian
edo esklusiboki; eta
Bere ekoizpena, transformazioa eta elaborazioa zehaztutako eremu geografikoan garatzen dira.
Euskal Autonomia Erkidegoan dauden Jatorrizko Deitura Babestuak 8 dira:
Arabako Txakolina / Txakoli de Álava / Chacolí de Alava (http://www.euskadi.eus/web01a2elikal/es/contenidos/informacion/dop_txakoli_araba/es_dapa/dop_txakoli_araba.html)
Bizkaiko Txakolina / Txakoli de Bizkaia / Chacolí de Bizkaia (http://www.euskadi.eus/web01a2elikal/es/contenidos/informacion/dop_txakoli_bizkaia/es_dapa/dop_txakoli_bizkaia.html)
Getariako Txakolina / Txakoli de Getaria / Chacolí de Getaria (http://www.euskadi.eus/web01a2elikal/es/contenidos/informacion/dop_txakoli_getaria/es_dapa/dop_txakoli_getaria.html)
Cava (http://www.euskadi.eus/web01-a2elikal/es/contenidos/informacion/dop_cava/es_dapa/dop_cava.html)
Rioja (http://www.euskadi.eus/web01-a2elikal/es/contenidos/informacion/dop_rioja/es_dapa/dop_rioja.html)
Idiazabal (http://www.quesoidiazabal.eus/denominacion-de-origen/informacion)
Euskal Sagardoa/ Sidra Natural del País Vasco (https://euskalsagardoa.eus/?lang=es)
Anchoa del Cantábrico (http://euskolabel.hazi.eus/es/otros-distintivos/anchoa-del-cantabrico-del-pais-vasco)

Maiatzaren 12ko, lurralde gainautonomiko eremuko Jatorrizko Izendapen Babestuen (BJI) eta Indikazio
Geografiko Babestuen (AGB) 6/2015 Legea (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-5288)
eta (UE) 1151/2012 Araua (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2012-82546) dira AGBak
arautzen dutenak.

Lehengaiak ekoiztu, eraldatu edo egiten diren prozesuetan, inguru geografikoak gutxienez etapa batean presentzia
badu, Adierazpen Geografiko Babestua deritzo. Gainera produktua izen-ona hartzearen onura du.

Eskualde, eremu zehatz edo, salbuespenetan, herri baten izena; nekazaritza- edo elikagai-produktu bat izendatzeko
balio duena:
Aipatu eskualdearen, eremu zehatzaren edo herriaren jatorrizkoa dena,
Aipatu jatorri geografikoari leporatu dakiokeen kalitate zehatz, ospe edo bestelako ezaugarriren bat izatea, eta
Bere ekoizpena, transformazioa eta elaborazioa zehaztutako eremu geografikoan garatzen dira.
Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan Adierazpen Geografiko Babestu bi daude:
Carne de vacuno del País Vasco / Euskal Okela (http://www.euskadi.eus/web01a2elikal/eu/contenidos/informacion/igp_carne/eu_agripes/igp_carne.html)
Gernikako Piperra / Pimiento de Gernika (http://www.euskadi.eus/web01a2elikal/eu/contenidos/informacion/dop_pimiento/eu_agripes/dop_pimiento.html)
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