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GIZARTE          DEBH 3. MAILA 

 

2.  Ebaluaketa  - 1. Kontrola (Lehen sektorea)            Data: 2015-01-30 

 

Izen/Abizena:.............................................................................................Taldea:................... 

 

1-Egin hurrengo definizioak:    (1 puntu) 
 

 

a) NEKAZARITZA INTENTSIBOA: Lurra etengabe lantzen denean. Uzta bati beste batek 

jarraiki dio. Nekazaritza hau monolaborantza (arroza) nahiz polilaborantza izan 
daiteke. 
 

b) ABELAZKUNTZA  ESTENTSIBOA:  Abereek aire zabalean jaten dute belardi larreetan. Sistema 
honek ez du inbertsio handirik behar. Errendimenduak abelazkuntza intentsiboan baino 
eskasagoak dira. Haragirako produzitzen da eta Ipar Amerikan, Argentinako Panpan eta 
Australian gertatzen da. 

 

c) TRANSGENIKOA: Genetikoki eraldatutako izakia bere izaeraren ezaugarriak hobetzeko. 

Nekazaritzan labore mota batzuk genetikoki eraldatu dira landare erresistenteagoak 
izurriteei, fruitu handiagoekin, edota beste nolakotasun berri batzuekin.  Horrela lortu dira 
uzta handiagoak eta produktu bereziak: adibidez, arroza bitaminaduna, e.a 

 

 

 

 

 

2- Alboko mapa 
behatu ostean 
erantzun: 

(1 puntu) 
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a. Nolakoa da Europako inportazio eta exportazio balantzea?  [Inportatzea da beste herrialdeei 
erostea, esportatzea, beste herrialdeei saltzea. Erosten da norberak ez daukana. Hobe da saltzea, 
zeren eta horrek adierazten du soberakinak daudela eta beste herrialdeentzako erakargarriak 
diren produktuak dituzula. Edozein herrik nahi b ere merkataritza balantzea positiboa edukitzea, 
hau da bere inportazioak egiten dituen esportazioak baino txikiagoak izatea. Edozein herrik 
inportazioak egiten diru asko gastatzen badu herrialdeak behar dituen beste edozein 
azpiegiturarako edota zerbitzurako ez du dirurik izango.] 

Inportazio-esportazio Europako balantzea ezezkoa da -6.300 milioi euroengatik 

 

Eskualde Inportazioak Esportazioak Saldoa 

Ipar Amerika 11.000 17.000 6.000 

Argentina-Brasil 21.000 2.000 -19.000 

ACP eta Hego Afrika 14.000 9.000 -5.000 

Mediterraneoa 8.000 15.000 7.000 

Errusia-Ukrania 4.000 11.000 7.000 

Japonia eta Hego Korea 300 6.000 5.700 

Txina eta India 16.000 10.000 -6.000 

Australia eta Zelanda Berria 4.300 2.300 -2.000 

Guztira 78.600 72.300 - 6.300 

b. Norako esportazio europarra da garrantzitsuena?  Ipar Amerikakoa  

 

c. Zein mundu-eskualdek esportatzen du gehiago Europara?  Argentina-Brasil 

  

d. Inportazio eta esportazio hauek zer frogatzen dute? 

 Europako nekazal  merkatkaritza-saldoa negatiboa dela eta Europak, munduko beste edozein 
eskualde bezala, ez dela batere buruaski eta beste herrialdeetako produkzioa behar duela. 
Nazioarteko nekazaritza trukeak oso garrantzitsuak direla. 

 

3-  Azal itzazu nekazaritza  paisaia tradizionalak (egin gidoi bat)  2 puntu. 

 

Nekazaritza paisaia tradizionalak 

1. Ezaugarriak 

2. Nekazaritza ibiltaria 

a. Nondik 

b. Teknikak 

c. Emaitzak 

3. Nekazaritza sedentaria lehorrekoa  (eskema errepikatzen da) 

4. Nekazaritza montzonikoa 
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4-  Eskualde lehor batean lurzoruak nahiko txarrak ziren eta bakarrik zerealak lugorriarekin 
landatu zitzaketela. Hori dela eta hainbeste biztanle hirira emigratzen ziren. Nekazari talde 
batek erabaki zuen kooperatiba bat antolatzea. Enpresa bati enkargatu zioten prospekzioak 
egitea  eta ura aurkitu ostean polilaborantzako eta ureztapeneko nekazaritza komertziala 
egitera abiatu ziren. Esan:         

                                                                                                    (2 puntu) 

a) Nola aldatuko zen nekazaritza-paisaia? Zein osagai? Deskribatu 

 

Osagaiak Lehen Gero 

Lursailak Ertainak edo handiak, 
baina labore bera denez 
lurra ez zen zatitu behar. 

Tamaina ezberdinekoak, labore 
ezberdineei egokituta, lursail 
artifizialak, negutegiak. 

Zorua 
okupatzeko 
modua 

Modu estentsiboan, 
zerealen errotazioa, lurra 
oso pobrea denez 
lugorriaren erabilera 
posiblea zen. 

Lurzoru guztia beti okupatuta, labore 
baten uzta ostean beste jarri. 

Laboreak Monolaborantza, zereala Polilaborantza, labore anitza 

Biztanleriaren 
banaketa 

Bildua (lehorreko eta 
zerealako eskualdeetan 
horrela da) 

Bildua jarraituko zuen. 

 

 

Zerbait antzekoa izan zitekeen aldaketa. 

 

Lehen: lehorreko zereal lursailak, teknologia 
eskasa. Eskulan eta garraio gutxi. Negozio 
gutxi sortzen dira nekazaritza mota honekin. 
Ekonomia egonkorra, hazkundee eskasarekin 
edo murrizkorra. 

 

 

Gero: Eskualdea ureztapen sistema modernoekina. 
Negutegi teknifikatuak  eta aire libreko ureztapen 
lursailak. Sistema honetan teknologia asko, eskulan 
eta garraio asko mugitu egiten da. Nnegozioak 
sortzeko aukera ugari. Bizimaila gorakorra. 

Ekonomia gorakorra.  
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Hidroponia, 

Laboreen monitoreoa ordenagailuen 
bitartez. 
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b) Nola aldatuko ziren nekazaritza-jarduerarako giza faktoreak, zeintzuk? 

 

Faktoreak Lehen Gero 

Teknikak  Mekanizazioa, eta 
produktu kimikoak 
zerealari 
dagozkionak 

Teknika ugarikoak, Negutegi teknifikatuak, 
hidroponía posiblea izan daiteke, industria-
produktu gehiago (ordenagailuak, produktu 
kimikoak, produktu teknikoak hezetasuna eta 
beroa kontrolatzeko, doikuntza-nekazaritza 
egiteko, e.a.) 

Lurraren 
jabetza 

Pribatua, ez dakigu 
tamaina baina 
zerealarako denez 
jabetza ertaina edota 
handiak izan 
zitezkeen. 

Jabetza ez da aldatzen baina orain jabe 
batzuen lurrak batzen dira kooperatiba 
batean, orduan  kudeatzeko modua ziur 
aldatuko dela. Orain kooperatiba bat sortu 
ostean antolakuntza osoa alda daiteke. 

Ekonomia eta 
ustiapenaren 
kudeaketa 

(gizarte-
antolaketa) 

Jabeek zuzen 
ustiatzen bazituzten 
haien lurrak haiek 
hartuko zituzten 
erabaki guztiak. 

Kooperatiba sortu ostean orain 
amankomuneko erabakiak hartu beharko dira, 
modu demokratikoan, eta ustiapenak jabe 
asko eduki arren  (kooperatibako bazkideak) 
unitate bat bezala, baina handiagoa, 
funtzionatuko du. Helburu komertziala denez 
eta inbertsio  potoloak eginez  
funtzionamendua empresa modukoa izango 
da  merkatuari begiratzen ahalik eta 
errendimendu eta etekin gehien lortzeko. 

 

 

c) Nola aldatuko zen landareak hazteko sistema?  Zein aldaketak sortuko ziren nekazaritza-
paisaian? Deskribatu zabalki. 

 

 Lehen Gero 

Nek. 
Sistema 

Monolaborantza 
estentsiboa eta 
lehorrekoa. 

Polilaborantza intentsiboa 
ureztapenekoa 

Osagaiak, 

paisaia 

Lursail gutxiago 
monolaborea zelako. 

Labore bakarra 

 

Lursail gehiago, tamaina 
ezberdinekoak labore bakoitzari 
egokituta. 

Lursail artifizialak: negutegi 
teknifikatuak eta aire librean ere. 
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d) Zein ondorio izango zuten aldaketa guzti horiek eskualdean?  Lan-merkatuan?  Ekonomian, 
bizimoduan, e.a.? Deskribatu zabalki 

 

 Lehen Gero 

Ekonomia   

Bizimaila, 

bizimodua 

Zerealak ez zituen ematen 
errendimendu asko hori 
dela eta bizimaila apala 
izango zen.  Sistema  
tradizionala erabiltzen 
nekazarien prestakuntza 
eskasa zen, traktor bat 
erabiltzeko ez da beharko 
prestakuntza handirik.  

Nekazaritza sistema horrek 
merkataritza eta garraio 
beharra eskasa sortzen 
zuen. 

Bizimaila altuagoa, bai kooperatibaren 
jabeentzat eta eskualdeko 
biztanleriarentzat. Negozioak egiteko aukera 
gehiago : makinaria, nekazaritza eta 
produktu industrial gehiago 
merkaturatzeko; aseguruak (equipo 
garestiak bermatuta egon behar dira). 

Garraio gehiago  nekazaritza produktuak 
merkatura eramateko eta langileak joan-
etortzeko. 

Ikasketa maila hobeak behar. 

 

Lan-merkatua, 
eskulana 

Eskasa, nekazkariek oso 
eskulan  gutxi beharko 
zuten eta prestakuntza 
gutxikoa.  

Esku-lan gehiago behar 

Lan-postu berriak (saltzaileak, teknikoak, 
garraiolariak)  eta prestakuntza 
gehiagokoak. 

Ingurumena 

 

Energi kontsumo txikiagoa. 

Ura ez zegoen  

Aurkitutako akuiferoa agor daiteke, baina 
mommentuz ura ez zegoen lekuan badago. 

Ura eta ingurumena kutsatzeko arriskua. 

Energi kontsumo handiagoa, posiblea da 
gutxitzea argindarra sortzen: 

-biomasaren bitartez 

-Eguzki-plaken bitartez 
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5) Komenta itzazu hurrengo nekazaritza paisaiak      (1 puntu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ikusten da erliebe laua dela eta zuhaizkak daudela, hau da, landaredi nahikoa, 
hori dela eta ikusten da klima hezea dela, laborea anana denez jakin dezakegu 
klima tropikala dela. 

 Populazioa ez da ikusten baina labore antzematu ostean jakiten da  plantazio 
produktua dela eta plantazioak handiak izan ohi direla, hau dela eta esan 
dezakegu populazioa bildua izango dela eta lursailetara langileak  joango direla 
egunero. 

 Lursailak   handiak izaten dira eta empresa multinacional handienenak izaten 
dira. 

 Laborea: anana da eta fruitu hori klima tropikalekoa da. Produktu hauek 

Plantazio sistema aurreratuan eta helburu komertzialekin landatzen dira, 

inbertsio ugariak egiten. 

 Nekazaritza sistema monolaborea eta  intentsiboa da zeren eta klima tropikalak 
urtaro gutxiago duenez  uzta bat baino gehiago ematea baimentzen du. 

 Sistema aurreratua da eta plantazioen jabeak herri garatuetako empresa 
multinazionalak  dira. Fase batzutan mekanizazioa  erabiltzen da eta produktu 
kimikoak errendimenduak handitzeko, baina biltzerakoan eskuz egin behar da 
fruitu delikatuak direlako. Hori dela eta sistema honetan soldatapeko eskulan 
ugaria erabiltzen da. 

 Produktua mundu osoan merkaturatzen eta esportatzen da merkatuan prezio 
altuak lortzen. 

 

1. Erliebea  

2. Klima  

3. Espazioaren antolaketa  

3.1 Populaketa  

3.2  Lursailen ezaugarriak  

3.3  Nekazaritza  sistema 

3.3.1  Monolaborantza-Polilaborantza  

3.3.2   Estentsiboa-Intentsiboa  

3.3.3   Ureztapena-Lehorrean  

3.3.4   Eskuz-Mekanizatua  

3.3.5   Laborantzaren helburua: 

             3.3.5.1 Merkatua  

             3.3.5.2 Autohornikuntza  
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Blogean dagoen PPT-en hau aurki daiteke: 
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6- Zeintzuk dira NPB-ren helburuak eta horiek lortzeko erabiltzen dituen baliabideak?  (1 puntu) 

 

Helburuak Baliabideak 

- Produkzioa handitzea, baina 
soberakin gehigirik gabe. 

-  Hornikuntza bermatzea. 

- Prezio egokiak  nakazarientzat nahiz 
biztanleentzat. 

-  

- Nekazaritza lehiakorra.  

 

 

 

 

- Nekazarien bizimaila ona ziurtatzea. 

 

 

 

- Nekazaritza iraunkorra lortzea 

 

 

 

 

 

- Produktuen kalitatea bermatzea 

- Kuotak ezartzea 

 

- Prezioen mugak finkatzen. 

 

 

FEOGA, fondoa ezinbestekoa da: 

- Diru-laguntzak (nekazariei eta 
exportazioei) 

- Merkatu bateratua (arantzelik gabe 
eta amankomuneko erabakiekin) 

 

- Finantza solidaritatea Europako 
eskualde guztietako garapena 
lortzeko. (FEOGA-ko fondoetatik) 

 

 

- Diru-laguntzak ematen ikerketak 
bultzatzeko (landereekin  eta 
abereekin) 

- Nekazaritza ekologikoa bultzatzen. 

- Ingurumen arauak jartzen. 

 

- Kalitateko arauak jartzen 

 

-  

Negritan dagoena da liburuan esaten dena, gainerakoa klasean azaldu egin da eta 
bideoan nahiz blogean dituzuen materialetan agertzen da. 
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