
1Mod. CA-K-09
Galdetegiari buruzko edozein galdera izanez gero, jarri 

harremanetan  900-840-820 doako zenbakian

Betetzeko epea: Galdetegi hau jasotzen duen orok (edo, 
dagokionean, bere ordez erantzun dezakeen  "informatzaileak”) 
galdetegia jaso eta 15 eguneko epean itzuli beharko du beteta.

Europako Legebiltzarreko eta Europako 
Batasuneko Kontseiluko 1166/2008 CE araua betez

Nekazaritza Zentsua 2009

Garrantzitsua:

900-840-820 doako telefonora deitu

Galdetegi honetaz edozer galdetzeko, 

Eskerrik asko laguntzagatik

Derrigortasuna. 4/1990 eta 13/1996 legeek xedatzen dute 
derrigorrezkoa dela estatistika hau egiteko eskatzen diren datuak 
ematea

2. Galdetegi honen "informatzailearen" harremanetarako datuak  
(zentsuaren hartzailea ez den beste norbait izanez gero bakarrik)

Helbide osoa (kalea, plaza, etorbidea...)

Udalerria

Hiria, lekua, herria, e.a.

Posta-kodeaProbintzia

1. telefonoa 2. telefonoa Faxa
(edukiz gero)

Telefonoa Faxa (edukiz gero)

Informatzailearen izena

0038

0056

0043

00940075

0115 01200108

0154 0167

0141

Ustiategi kodea 00001

1. Zentsuaren hartzailea identifikatzeko datuak
Garrantzitsua: zentsuaren hartzaile guztiek, nekazaritzako titular izan edo ez, bete beharko dute atal hau. Irakurri jarraibideen orria, bereziki 
familia barruko eskualdaketen kasuan.

Izena edo baltzu-izena 0017

0022

Idatzi eskatzen diren datu guztiak

IFZ (ez ahaztu datu hau betetzea)

01001Egoera zibila
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Estatistikako zentsu honen ondorioetarako, “nekazaritzarako titulartzat” hartuko da jabe den ala ez, adina eta lan-egoera (jubilatua edo ez) 
aintzat izan gabe nekazaritzarako edo abeltzaintzarako ustiategi baten ardura beregain hartu eta horren inguruko erabaki nagusiak hartzen 
dituen pertsona. Pertsona horrek bere kabuz edo beste norbaiten bidez (adibidez, familiarteko bat edo ustiapen-buru bat) zuzendu dezake 
ustiategia.

2008ko urriaren 1etik 2009ko irailaren 30era bitarteko nekazaritza-kanpainan, 1. atalean agertzen den pertsona (fisikoa edo juridikoa) 
nekazaritzako edo abeltzaintzako ustiategiren baten titularra izan al da? 

Bai (lurren edo abeltzaintzako instalazioen jabe izan ala ez

Ez, lurren jabe bada ere nekazaritzakoak ez diren beste helburuetarako erabiltzen 
baitira (lur urbanizatuak, adibidez)

Ez, lur edota abeltzaintzako instalazio guztiak saldu edo lagapenean eman 
baitzituen, edo horien erabilera jabeari itzuli baitzion 2009ko urria baino lehen

Adierazi saldutako edo lagapenean 
emandako azalera:

Bi kasu hauetan 
bakarrik, galdetegia 
betetzea hemen 
bukatzen da. 
Galdetegia jaso duzun 
ordaindutako erantzun 
gutunean igorri

3. Nekazaritzako titularra

Jarraitu 4. atalean

4. Nekazaritzako titularraren ustiategiak

Hektareak  
(2 dezimalekin)

Nekazaritza ustiategitzat hartuko da ekoizpenerako baliabide berak (makinaria, eskulana,...) erabiltzen dituzten lurren 
eta abereen multzoak.

Nekazaritzako ustiategi baten lurrak, emankorrak izan ala ez, honela osatzen dira:

Galdetegi honetan aipatutako lur horiei buruzko datuak jasoko dira.

Lurrik gabeko nekazaritzako ustiategia, abereak bakarrik dituena da.

0206

0213

0228

0234

Nekazaritzako titularrak zenbat ustiategi ditu, bat bakarra edo gehiago? (Zalantzarik izanez gero, ikusi jarraibideen orria)

Ustiategi bakar baten titularra da

Ustiategi bat baino gehiagoren titularra da. Kasu honetan, ustiategi 
bakoitzeko galdetegi bat bete beharko duzu.

0249

0252
Joan 5. atalera

Mila esker lankidetzagatik

Garrantzitsua

Izena edo baltzu-izena

Probintzia

Helbide

Telefonoa

Lagatu edo saldu zaion pertsonen datuak adierazi

Izena edo baltzu-izena

Probintzia

Helbide

Telefonoa

03001

03002

0300403003

03005

03006

03007 03008

Titularraren jabetzako lur guztiak, errentamenduan utzita edo hirugarrenei lagapenean utzita dituen horiek salbu 

Jabetzakoak ez badira ere, errentamenduan edo bestelako erregimenen batean hartuta dituen lur guztiak 

Lur ez-emankor edo abandonatuak eta familia-baratzeak (8. atala) 
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5. Abeltzaintza

Ez Joan 6. atalera

Bai Adierazi data horretan espezie bakoitzeko zenbat animalia zeuden

Behi-aziendak Txerri-aziendak
Abere-kopurua

Behiak

Esne-behiak

Bestelako behiak

Bi urte edo gehiagoko beste behi-aziendak

Zekorrak

Bigak

Urtebetetik bi urtera bitarteko behi-aziendak

Zekorrak

Bigak

Urtebete baino gutxiagoko behi-aziendak

Ardi-aziendak

Ardiak eta hazteko arkazteak

Ahuntz-aziendak

Ahuntz eta aurrerako antxumeak

Zaldi-aziendak (zaldiak, mandoak, astoak)

Bestelako ardi-aziendak (arkumeak, axuriak, 
ahariak, zikiroak)

Bestelako ahuntz-aziendak (akerkoak, 
hazitarako akerrak, aker irenak)

Txerrikumeak, 20 kg baino gutxiagokoak

Hegazti-aziendak

Arrautzatarako oiloak

Haragitarako oilaskoak

Untxi-amak (umetarako emeak 
bakarrik adierazi)

Erlauntzak (unitate-kopurua)

Lagun egiteko animaliak ez 
diren bestelakoak

Beste hegazti-aziendak (indioilarrak, ahateak, 
antzarak, eperrak, galeperrak, pintadak eta abar)

Beste txerri-azienda batzuk apoteak, 
gizentzekoak eta kentzeko txerramak)

Txerramak eta bargastak 50 kg eta 
gehiagokoak

5.1 Ustiategian, 2009ko irailaren 30ean, ba al zen behi-aziendarik (behiak, idiak,...), ardirik, ahuntzik, zaldi-aziendarik, txerririk, hegaztirik, 
untxirik, erlauntzik edo bestelako animaliarik?

Ez Joan 5.4. atalera

Bai

Behi-aziendak

Ardi- eta ahuntz-aziendak

Txerri-aziendak

Abere-kopurua

EzBai

1704

1711

1726

1732

1747 1750

Hegazti-aziendak

Beste animaliak

Adierazi zenbat abelbururi aplikatzen zaizkien ekoizpen 
ekologikoko metodoak, espeziearen arabera:

EzBai

5.2 Zein udalerritan daude aitortuta azienda horiek edo zein udalerritan daude abeltzaintzako instalazioak?

5.3 Ustiategiak erabiltzen du nekazaritza ekologikoko metodorik abeltzaintzarako (ikusi definizio zehatza jarraibideen orrian), eta 
inskribatuta dago nekazaritza ekologikoari dagokion erregistroan?

1009

1016

1021

1037

1042

1055

1074

1080

1093

1107

1114

1129

1135

1140

1153

1166

1172

1188

1191

1205 1212

Udalerria

Probintzia

Titularraren bizileku den udalerri berean (hots, galdetegi honen 1. atalean adierazitakoan)

Beste leku batean. Adierazi 
udalerria eta probintzia

0304

0311
0326

0347

1068

Abere-kopurua

Ostrukak

Entitatea

00002

00003
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Ustiategian ba al dago 2008ko urriaren 1etik 2009ko irailaren 30era bitartean erabili den ukuilurik?

Ez Joan 5.5. ataleraBai

Ukuiluan modu finkoan haztea, simaur solidoa eta minda biltzeko sistema bereiziarekin

Ukuiluan modu finkoan haztea, simaur erdilikidoa edo txiza biltzeko sistemarekin

Ukuiluan modu askean haztea, simaur solidoa eta minda biltzeko sistema bereiziarekin

Ukuiluan modu askean haztea, simaur erdilikidoa edo txiza biltzeko sistemarekin

Ukuiluan hazteko beste mota bat

Zati batean burdin hesia jarrita duten lurzoruak

Lurzoru osoan burdin hesia jarrita dutenak

Ukuiluan lastozko ohe gainean eta gorozkiak biltzeko zuloarekin hazitakoak modu askean
Bestelako ukuiluak

Lastozko oheak (ukuiluan modu askean hazita etzalekuarekin)

Zeharka jarrita, oilo zirinaren uhal garraiatzailearekin

Zeharka jarrita, gorozkietarako zuloarekin

Zeharka jarrita zango-makilen gainean

Zehar beste modu batera

Beste instalazio batzuk

Esan plaza kopurua (aldi batean hutsik egon direnak ere zenbatu)

5.4.1 Behi azienda. Plaza kopurua ukuilu motaren arabera

5.4.2 Txerri azienda. Plaza kopurua ukuilu motaren arabera

5.4.3 Oilo erruleak. Plaza kopurua ukuilu motaren arabera

Plaza kopurua

Plaza kopurua

Plaza kopurua

6200

6217

6222

6328

6243

6256

6269

6275

6281

6294

6308

6315

6320

6336

6341

5.4. Abereak ukuiluan haztea

5.5. Larreen erabilera

Ba al zen ustiategian belarjaleak nekazaritza kanpaina horretan zehar? (behi, ahuntz, ardi eta zaldi aziendak)

Ez Joan 5.6. atalera

Bai Erantzun hurrengo galderei:

Bai

Ez Joan 5.5.2. atalera

larretarako lur iraunkorretan

urte anitzeko bazketan

5.5.2 Aipatutako aldian, zure abere belarjaleek herri lurretan bazkatu dute?

Herri lurretan daukazun abere kopurua

hilabeteak

abereak

hilabeteak

5.5.1 Abereek ustiategiko lurretan bazkatzen dute (herri lurrak izan ezik)?

Aire zabaleko artzaintza egiten den hilabete kopurua urtean

Bazkarako azalera osoa (herri lurrak izan ezik)

Herri lurretan artzaintza egiten den hilabete kopurua, urteanBai

Ez Joan 5.6. atalera

6130

6102

6119

6124

Hektareak

5.6. Animalia jatorriko ongarri naturalak biltzeko instalazioak

Ez Joan 6. atalera

Bai

5.6.1.  Esan zein instalazio dagokion ongarri bakoitzari

Simaur solidoa

Txiza

Simaur erdilikidoa (dena batera)

6814

6829

6835 6866

6853 6888

6891

6840 6872

Estalitako instalazioa Estali gabeko instalazioa Instalaziorik ez

5.6.2. Simaur erdilikidoa edo txiza

Tanga iragazgaitzean biltzen da?

Lurreko zulo batean biltzen da?

5.6.3. Ustiategian ekoiztu eta beste ustiategi edo enpresa batzuei saldu nahiz 
laga zaien zenbat (ehunekoa) ongarri daukazu?

Bai Ez

Bai Ez

%

6933 6948

6912 6927

6951

Ustiategian ba al dago ongarri naturalak biltzeko instalaziorik?
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Patata
Labore industrialak

Azukre-erremolatxa

Kotoia

Bestelako ehun-laboreak (ehun-lihoa, kalamua, jutea, abaka, sisala, kenaf)

Eguzki-lorea

Olio-lihoa

Soia

Koltza eta arbi hazia

Beste olio-labore batzuk (txufa, opio-belarra, sesamoa, 
ziapea, kakahuetea)

Tabakoa

Lupulua

Landare aromatikoak, sendabelarrak eta espeziak

Beste landare industrial batzuk (azukre-kanabera, txikoria)

“Ureztatutako azalera”
izango da 
nekazaritzakanpainan 
zehar 
gutxienez behin 
ureztatua 
izan den azalera.

Segidako laboreak: 
nekazaritzakanpainako 
une desberdinetan, bi 
labore (edo erabilera) 
edo gehiagorako erabili 
bada, lursail horretarako 
kanpainan zehar nagusi 
izan den laborea (edo 
erabilera) bakarrik 
hartuko da kontuan 
(ekoizpenbalio 
handiena izan duena). 
Bigarren mailako 
laborea EZ DA 
KONTUAN HARTUKO.

Labore elkartuak: 
Lursail berean aldi 
berean bi labore edo 
gehiago batera landu 
badira (labore elkartuak) 
GUZTIAK HARTUKO 
DIRA KONTUAN, labore 
(edo erabilera) 
bakoitzari dagokion 
azalera proportzionala 
adieraziz. Adibidez, 
lursailak 19 ha. baditu, 
eta bertan olibondoak 
(jateko olibak) eta 
mahastiak (pasatarako 
mahatsak) badaude, %
30ean eta %70ean 
hurrenez hurren, 3 ha. 
eman beharko zaizkio 
olibondoari (jateko 
olibak) eta 7 ha., berriz, 
mahastiari (pasatarako 
mahatsak).

OSO GARRANTZITSUA 
DA AZALERA BERA 
BEHIN BAINO 
GEHIAGOTAN EZ 
KONTABILIZATZEA.

Irizpide 
garrantzitsuak

2008ko urriaren 1etik 2009ko irailaren 30era bitarteko nekazaritza-
kanpainan, ustiategiaren lurran ondoko erabileraren baterako erabili 
dira: belarretarako, lugorritarako, fruta-arboletarako edo fruitu 
lehorretarako, baietarako, olibondotarako, mahastitarako, mintegitarako 
edo beste edozein laboretarako nahiz larretarako?

Ez Joan 8. atalera

Bai

BELARREZKO LABOREAK Ureztatu gabeak 
 Hektareak

Ureztatuak 
Hektareak

Lore eta landare apaingarriak (moztutako lore gisa saltzeko)
Aire zabalean edota aterpe baxuan

Negutegian

Salmentarako hazi eta landareñoak

Aletarako lekadunak
Txitxirioak, babarrunak, dilistak

Ilarrak, babak, baba txikiak eta eskuzuriak

Beste batzuk (zerealekin nahastutakoak barne) (zalkea, 
erua, algarroboa, ailorbea, aixkola)

Bazka-laboreak

Sustraiak eta bazka-tuberkuluak

Urte askotako bazkak

Berdean bildutako bazka-artoa

Berdean bildutako bazka-lekadunak

Urteko beste bazka berde batzuk (zerealak, gramineoak, koltza...)

Barazkiak (patata izan ezik), meloiak eta marrubiak
Aire zabalean edo aterpe baxuan. 
Labore-lurretan
Aire zabalean edo aterpe baxuan. 
Baratze-lurretan
Negutegian edo aterpe altuan 
(iristerraza)

Aletarako zerealak
Gari biguna eta eskanda

Gari gogorra

Garagarra

Oloa (gari, garagar edo zekalearekin nahastuta barne)

Zekalea (gari-zekalea barne)

Arroza

Artoa aletan

Alean ekoizteko beste zerealak (tritikalea, basartoa, 
artatxikia,artobeltza, alpistea)

2008 3007

2015 3014

2020 3029

2036 3035

2041 3040

3053

2067 3066

2073 3072

2089 3088

2092 3091

2106 3105

2113 3112

2128 3127

2134 3133

2165 3164

2171 3170

2187 3186

2190 3199

2204 3203

2211 3210

2226 3225

2232 3231

2247 3246

2250 3259

2263 3262

2279 3278

2285 3284

2298 3297

2302 3301

2319 3318

2324 3323

3339

2345 3344

3357

2361 3360

6. Laboreak, lugorriak eta larretarako lurrak

Oso garrantzitsua da AZALERA BERA BEHIN BAINO GEHIAGOTAN EZ KONTABILIZATZEA. Horretarako, kontuan izan taula 
honen alboan aipatzen diren irizpideak. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, begiratu jarraibide orria. 

Alpapa 04001 04002

m2

m2

m2

m2

m2

Jarraian agertzen den zerrendako labore edo erabilera 
bakoitzetik, adierazi azalera hektareatan, bi dezimalekin
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nº

05007

05002

05004

05006

05008

05010

05012

05013 05014

05015 05016

05017 05018

05019 05020

05021 05022

05023 05024

LUGORRIAK Hektareak

Laguntza ekonomikorik gabeko lugorriak

Diruz lagundutako lugorriak

ZUREZKO LABOREAK Ureztatu gabeak  Hektareak Ureztatuak Hektareak

Aire zabaleko zurezko laboreak, negutegian ez daudenak

Negutegiko zurezko laboreak

Zitrikoak (laranjondoak, limoiondoak, mandarinondoak, bestelakoak)

Jatorriz klima epelekoak diren fruta-arbolak

Jatorriz klima subtropikalekoak diren fruta-arbolak

Baiak

Fruitu lehorreko fruta-arbolak

Olibondoak

Mahastiak

Mintegiak
Aire zabaleko zurezko beste laboreak (algarroboa, kaparra, agabea, maruga,zumea, 
espartzua, ihia, kanabera, tea, kafea, boilurra ekoizteko   zuhaitz mikorrizatuak)

Andere-mahatsak, mugurdiondoak, masustondoak, ahabiak

Jateko olibak
Oliotarako olibak

Jateko mahatsa
Pasatarako mahatsa
Ardotarako mahatsa:

Kalitatezko ardoak (jatorri-izendapen babestua edo adierazpen geografiko babestua)

Beste ardoak

LARRE IRAUNKORRETARAKO LURRAK 
(larretarako erabiliak edo laguntza-erregimenean daudenak)

Larretarako erabiltzen diren beste lurrak (otalurra, sastrakadia,...)
Jadanik ekoizpenerako erabiltzen ez diren larreak, laguntza-
erregimenean daudenak

2494

2481

2507 3506

2535 3534

2553 3552

2566 3565

2572 3571

2588 3587

2591 3590

2605 3604

2612 3611

2627 3626

3632

Larretarako belaze edo belardi iraunkorrak

b. Zuhaitzak badituztenak
a. Zuhaitzik gabeak (edo gutxi daude) 2909 3908

2916 3915

2980

Nola definituko zenituzke zuhaitzak dituzten larretarako azalera hauek? (hautatu aukera bakarra)
Nagusiki zuhaitz gutxi 
dituzten larreak

Proportzio berean 
zuhaitzak eta larreak

Nagusiki zuhaitzak, 
larre gutxirekin

2955 2968 2974

2993

Sagarrondoa
Udareondoa

Bestelakoak

Aranondo
Abrikotondoak
Gerizondoak eta gingondoak

Kiwiak

Bestelakoak

Arbendolondoak
Intxaurrondoak
Hurritzak
Bestelakoak

Ureztatuak HektareakUreztatu gabeak  Hektareak

05001

05005

05003

nº
nº
nº
nº

nº
nº

nº
nº
nº
nº

nº
nº

nº

nº

nº

05009

05011

Barazkien 
laborantza

USTIATEGITIK KANPO EGINDAKO SALMENTAK AUTOKONTSUMOA

KANPO LABOREAK NEGUTEGIKO LABOREAK FAMILIARTEKO BARATZA

m2 HA / AREAS Uzta Kop./ urteko HA / AREAS Uzta Kop./ urteko m2
Uraza
Eskarola
Aza, azalore, beste aza klaseak
Tomatea
Piperrak
Baratxuria
Tipula eta tipulina
Lekak
Ilarrak
Zerba
Azenarioa
Porruak
Beste
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10. Landatutako txanpinoiak, perretxikoak eta beste onddo batzuk (ikusi definizio zehatza jarraibideen orrian)

Haitzuloetan edo berariazko eraikuntzatan landatutako txanpinoiak, perretxikoak eta beste onddo batzuk

Metro karratutan

4356

11. Energia berriztagarriak ekoizteko laborantzak eta genetikoki aldatutako laborantzak

6. eta 8. ataletan adierazitako laboreetatik, adierazi honako hauen azalera

- Energia berriztagarriaren ekoizpenerako laborantza, erretiratze-lurretan

- Energia berriztagarria ekoizteko beste laborantzak

- Genetikoki aldatutako laborantzak 4420

4408

4415

Hektareak

12. Nekazaritza ekologikoa

Lurrei dagokienez, ustiategiak erabiltzen al ditu nekazaritza ekologikorako metodoak (ikusi definizio zehatza jarraibideen orrian) eta 
inskribatuta al dago nekazaritza ekologikoko erregistro egokian?

Ez Joan 13. atalera

Bai Erantzun ondorengo galdera hauei

Adierazi zein azaleratan aplikatzen diren ekoizpen ekologikoko metodoak (azalera kalifikatua)

Adierazi nekazaritza ekologikoko prozedura bihurtzen ari den azalera

Adierazi ekoizpen ekologikoko azalera guztira (kalifikatutakoa eta bihurtzen ari dena), honako laborantza hauei dagokienez:

Zerealak
Aletarako lekadunak
Patata
Azukre-erremolatxa
Olio-laboreak
Barazkiak, meloiak eta marrubiak
Zelai edo belardi iraunkorrak eta urte 
askotarako bazka berdeak

4505

4512

4527

4533

4548

4551

4564

4570

4586

4599

4603

4610

4625

4631

Hektareak

HektareakHektareak

8. Beste lurrak. Gogoratu OSO GARRANTZITSUA DELA AZALERA BERA BEHIN BAINO GEHIAGO EZ KONTABILIZATZEA

8.1. Familia-kontsumorako baratzea (500 metro karratu baino gutxiagokoa)

8.2. Landaretza espontaneoa duen lurra, nekazaritzarako aprobetxamendurik gabea 
(otalurra, sastrakadia,...), eta larretarako erabiltzen EZ dena

8.3. Basoko zuhaitz espeziak dituen azalera (makala, eukaliptoa, artea, karraska, artelatza, 
haritza, pagoa, gaztainondoa, pinua), larretarako erabiltzen EZ dena
* Horietatik, txanda motzetan (20 urte edo gutxiago) baso-soilketa bidez aprobetxatutako basoberak

8.4. Larraina, eraikuntzak, harrobiak, patioak, bideak, urmaelak,....

8.5. Kanpaina honetan erabili ez diren beste lur laboragarriak

4013

4028

4034

4049

4052

4006 metro karratutan

Hektareak

9. Kokapena

Udalerria::

Probintzia:

Titularra bizi deneko udalerrian bertan (hots, galdetegi honen 1. atalean adierazitakoan)

Beste leku batean. Adierazi 
udalerria eta probintzia

0509

0516
0521

0542

Pase al apartado 10

6. eta 8. ataletan adierazitako azaleran, non kokatzen dira? 
Udalerri bati baino gehiagori dagozkien lurretan, adierazi azaleraren gehiengoa hartzen duen udalerria bakarrik.

Entitatea: 06001

7. 6. atalean adierazitako lurren edukitza-erregimena

6. atalean adierazitako azalera 
guztietatik, adierazi, portzentajetan

Titularraren jabetzako lurrak

Errentan hartutako lurrak

Erdirakoan edo beste edukitza-erregimenetan hartutako lurrak

%

0402 %

0419 %

0424 %

Beste fruta-arbolak 
(zitrikoak salbu) eta baiak

Zitrikoak

Olibondoak

Mahastiak

Beste laboreak
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13.Ureztaketa

13.1 Azken hiru urteetan ureztatu den nekazaritzako azalera erabilgarria (NAE), batez beste

Ihiztaketa

Zehaztua (tanta jarioa, mikroihinzketa, etab.)

14. Ongarritzea eta horretarako teknikak

Hektareak

6755

6768

6774

6780

15. Lurra lantzea eta lurzorua zaintzeko ekintzak (belar-lurretan bakarrik)

6503

6503

6503

6503

6503

6503

6503

6503

13.2 Esan zenbat azalera ureztatu den (ehunekoa) 2009ko kanpainan eta zehaztu ureztatzeko zein metodo erabili den %

6623

6618

6601

6597

6584

6578

6562

6559

6531

6531

6525

Hektareak

6503

Kanpainan zehar ureztatu ez den azalera, ureztaketa-instalazioak eta ura izan arren 4202

Hektareak

A) Jatorriaren arabera

Grabitatea (oinez, manta bidezkoa, etab.)

B) Ureztatzeko ura kudeatzeko araubidearen arabera

Putzu edo zundaketako lurpeko urak

Ustiategi barruko azaleko urak (urtegiak)

Ustiategitik kanpo dauden aintzirak, ibaiak edo ubide naturalak

Ur hornidura publikorako udal sareak

Berriztatu eta birziklatutako urak

Itsasoko ur gezatuak edo gatzdunak

13.3 Esan zenbat ur kontsumitu den (ehunekoa) 2009ko kanpainako ureztatzean zehar

Ura kudeatzeko beste araubide bat

Ureztatzeko Erkidego batean sartutako ematea

Ustiategian ongarritze organikorik erabiltzen da?

Esan azalera horretako zenbat hektareatan aplikatu den simaur solidoa, zuzenean sartuta 
edo toki jakin batzuetan kokatuta

Esan azalera horretako zenbat hektareatan aplikatu den simaur erdilikidoa edo txiza, 
zuzenean sartuta edo toki jakin batzuetan injektatuta

Ez Joan 15. atalera

Bai Esan zein

14.1 Simaur solidoarekin ongarritu den ustiategiko azalera

14.2 Simaur erdilikidoarekin edo txizarekin ongarritu den ustiategiko azalera

Ustiategian belar-lurrik egon da (berotegiak izan ezik) 2009ko nekazaritza kanpainan zehar? 
(2008ko urriaren 1etik 2009ko irailaren 30era bitartean)

15.1 Lur lanketa belar-lurretarako

Ohikoa (goldatzea golde-belarriekin edo diskoekin)

Gutxieneko lantzea

Zuzenean ereitea (landu ez)

15.2 Lurra neguan estaltzea belar-lurretan:

Neguko laborantzak

Estaldura laborantzak edo tarteko laborantzak

Landareen hondakinak

Hutsik dagoen lurzorua

15.3 Aurreikusitako txandakatzetik kanpo dauden belar-lurrak

Azken 3 urteetan laborantza aldatu ez den belar-azalera

Ez Joan  16. atalera

Bai Esan zein azalera duten lur horiek
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16. Ekoizpenaren helburua

17. Ekoizpenaren merkaturatzea
Adierazi, ustiategiaren urteko ekoizpenetik produktu bakoitzerako merkaturatze-kanal bakoitzeko ehunekoa.

Merkaturatze-kanalak

PRODUKTUAK Autokontsumoa Kontsumitzaileari 
zuzeneko salmenta

Merkaturatze pribatuen 
operadoreei salmenta

Kooperatibei 
salmenta

Eraldaketa-industriari 
salmenta

Aletarako zerealak

Aletarako lekadunak

Patata

Alpapa

Barazkiak

Lore eta landare apaingarriak

Ardogintzarako mahatsa

Ardoa / txakolina

Oliotarako olibak

Frutu fresko ez "zitrikoak"

Sagardoa

Mermeladak, konfiturak, etab.

Okelearako animaliak

Behi-esnea

Ardi-esnea

Ardi-gazta

Ahuntz-gazta

Arrautzak

Adierazi, ondorengo labore eta abereen urteko ekoizpenetik produktu bakoitzaren zein ehuneko bideratzen den honakoetara:

Patata

Kontsumoa

Ereinaldia

Barazkiak

Kontsumoa

Haziak edo landareak

Fruto freskoak

Fruta freska gisa saltzea

Ustiategian bertan sagardoa egitea

Mahats moduan saldua

Ustiategian bertan ardoa-txakoli egitea

Behi-aziendak

Animaliak

Okela

Ardi-aziendak

Animaliak

Okela

Zerri-aziendak

Animaliak

Okela

Behi-esnea

Esnea

Bestelako esnekiak

Ardi eta ahuntz-esnea

Esnea

Gazta

Bestelako esnekiak

Ustiategian bertan mermeladak etab, egitea

Mahats jasoa



10Mod. CA-K-09
Galdetegiari buruzko edozein galdera izanez gero, jarri 

harremanetan  900-840-820 doako zenbakian

18. Bestelakoak
18.1. Produkzio ezako elkarteetan bildutako ustiategiak

(Adierazi gurutze batez dagokion kontzeptuak).

Industrializazio eta/edo transformazioa

Nekazaritza produktuen merkaturatzea

Ureztalur bilakatua

Zerbitzuak

Obrak

Makineria

18.2. Kurtso bereziak

Produktu fitosanitario erabiltzaile karnetik ba al duzu?

Lan-arriskuen prebentzio kurtsorik burutu duzu?

18.3. Zure ustiategiak ba al du jarduera-lizentziarik?

Bai Ez Tramitatu bitartean

18.4. Zure ustiategiak ordenagailurik ba al du?

Ez Bai

Posta elektronikoaren helbidea:

18.5. Azken hiru urteetan inbertsiorik egin al duzu zure ustiategian?

Ez

Bai Zein izan da inbertsioen zenbateko totala?

6.000 € baino gutxiago

6.000 eta 30.000 € bitartean

30.000 eta 60.000 € bitartean

60.000 € baino gehiago

18.6 Paisaiako elementuak mantentzea

Ustiategian, azken hiru urteetan, palaxurik, zuhaitz-lerrorik edo harrizko hesirik egon da?

Azken 3 urteetan jarritakoak Azken 3 urteak baino lehen jarritakoak

Palaxuak

Zuhaitz-lerroak

Herrizko hesiak

Ez Joan 19. atalera

Bai Esan noizkoak diren paisaia elementu horiek

6449

6406 6413

6434

6452

6428
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1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

1 1 6 1 1 1 1 2 3 4 5

19. Ustiategiko eskulana. Titularra, ustiategiko burua eta bestelako eskulana
Atal honetan ustiategian lanean ari diren pertsonen kopurua eskatzen da, eta baita 2008ko urriaren 1etik 2009ko irailaren 30era bitarteko nekazaritzakanpainan zehar
ustiategiko nekazaritza-lanetan emandako lanegun kopurua ere.  
  
(1) Ustiategi buru gisa, ustiategiko eguneroko kudeaketaz arduratzen den pertsona hartzen da kontuan. Pertsona bat baino gehiago izanez gero, helduena kontsideratuko da
bakarrik. 
  
(2) Laneguna da gutxienez 8 lanorduko eguna edo, bestela, lanaldi partzialeko hainbat egunen batura, 8 orduak osatu arte. Horrela, adibidez, honako pertsona hauek egingo 
dute “lanegun bat”: 
 - Egun batean gutxienez 8 ordu ustiategiko nekazaritza-lanetan ematen dituen pertsona 
 - Bi egun baina egun bakoitzean 4 ordu besterik ematen ez dituena 
 - Zortzi egun baina egun bakoitzean ordu bakar bat ematen duena

Gizona

Titularra Sexua Adina (urte 
beteak)

Jasotzen al duzu 
erregularki 

inolako 
ordainsaririk 

ustiategi 
horretan 
egindako 

lanarengatik?

Ustia-
tegiko 
burua

Emak.Bai

Nekazari-
tza gizarte 
seguran-

tzan 
kotizatzen 

duzu?

Senidetasunik ba 
al duzu 

ustiategiko 
buruarekin?

Ustiategian 
bertan 

nekazaritza 
jardueran lan 

egindako 
lanegun kopurua

Egin al du beste inolako irabazizko jarduerarik 
2008-X-1etik 2009-IX-30era ?

Ustiategitik kanpo Ustiategi barruan Ez

Bai Bai Bai Osoak Partzialak 2. mailakoakNagusiak 2. mailakoakNagusiak

19.3 Eskulana (Ustiategiko burua, elkarteetako bazkide oro eta familia eskulana barne)

19.1 Titularra

19.2 Ustiategiko burua

5005

5027 Pertsona juridiko bat da (enpresa, kooperatiba,...)

Pertsona fisiko bat da.

Nekazaritza-abeltzaintza 
experientzia soilik

Nekazaritza-abeltzaintza 
ikasketa profesionalak

Nekazaritza-abeltzaintzako 
unibertsitate ikstketak

Bestelako Nekazaritza-
abeltzaintza formazio 
edo ikasketak

Nekazaritza-abeltzaintza 
prestakuntza: 
(bat aukeratu)

5178 5184 5197

Inolako formazio-kurtsorik jaso al duzu azken 12 hilabetetan? 5201 5218Bai Ez

5162

Ordu kop. / 
Eguneko

Lan egindako egun 
kopurua Lanegun kopurua(2)

5012

19.4 Alokatu finkoen laneskua (ustiategiko burua salbuetsita) 

Pertsona 
kopurua

Número de jornadas 
trabajadas

65 urte edo 
gehiago

55 urtetik 
65 urtera arte

Gizonezkoak

35 urtetik 
54 urtera arte

Emakumezkoak

Gizonezkoak

25 urtetik 
34 urtera arte

Gizonezkoak

Emakumezkoak

Emakumezkoak

25 urte baino 
gutxiago

Gizonezkoak

Adierazi zenbat pertsonek lan egin duten ustiategian langile alokatu finko gisa, 
eta sailkatu lanegun osoen arabera.

Adin taldeak eta sexua

Emakumezkoak

Gizonezkoak

Emakumezkoak

07000

07002

07004

07006

07008

07010

07016

07014

07012

07018

07003

07005

07007

07009

07011

07017

07015

07013

07019

19.6 Nekazaritza edo abeltzantza serbitzu enpresek edo 
kontrataturiko langile autonomoak egindako jardunaldiak

2008-X-1etik 2009-IX-30era bitartean, ustiategiak erabili al du langile alokatu 
ez finkorik?

19.5 Alokatu ez-finkoen laneskua

Titularrak zuzenean kontratatu gabeko pertsonek, kontrataturiko enpresen 
soldatapekoak, 2008-X-1etik 2009-IX-30eko epealdian egindako lanaldi kopurua.

Adierazi zenbat izan diren 
egindako lanegun osoak

07001 Bai

Ez

07020 07021

EmakumezkoakGizonezkoak

07030
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20. Ustiategiaren bilakaera-plana eta belaunaldi arteko jarraipena

21. Lan-indarra

Bai Aldaketarik aurreikusi duzu?

Ez da aurrekusi ustiategian aldaketarik, ezta jarduera handirik ere

Bai, litekeena da jarduera-aldaketa izatea

Bai, litekeena da inbertsio handiak egitea

Bestelakoak

Dudakoak Ze  arazo daude?

Lur falta

Gehiegizko inbertsioen beharra

Beste jarduera batera lan egitea nahiago

Ustiategia lagatzeko prest egongo litzateke baina ez duzu ondorengorik aurkitzen

Bestelakoak

Ez Arrazoiak

Ondorengo falta

Lur-eskasia

Norberaren gain hartu ezinezko inbertsio-beharrizana

Legezko trabak

Bestelakoak

Zure ustiategiko lurrekin zer egitea gustatuko litzaizuke?

Saldu

Bitartekaririk gabe errentan utzi

Administrazio bidez errentan utzi (Lur bankua)

Ez dut berezko lurrik

Berdin jarraitzea Haztea Jaistea

Zein da zure eboluzio-plana 5 urte horietan?

Baduzu ondorengorik ustiategirako?

20.1 Datozen bost urteetan, ustiategiko buru izaten jarraitzeko asmoa duzu?

Bai

Ez

21.2 Arazorik duzu behin-behineko lan-indarra kontratatzeko?

Langile faltagatik Kualifikazio faltagatik

Ez Bai

21.3 Arazorik duzu lan-indar finkoa kontratatzeko?

Langile faltagatik Kualifikazio faltagatik

Ez Bai

21.1 Zure ustiategia langile gehiagoren beharrean dago?

Bai Zein iruditzen zaizu egokiena?

Langileak kontratatzea

Beste ustiategi batzuekin elkartzea

Ez

Betetzeko asmorik baduzu?

Beste enpresa batzuei zerbitzuak kontratatzea

Elkartze-ustiategiak sortzea

Ez Zergatik?

Baliabide falta

Langile kualifikatu falta lan-merkatuan

Bestelakoak

Bestelakoak

Bai

Zergatik?

Zergatik?



13Mod. CA-K-09
Galdetegiari buruzko edozein galdera izanez gero, jarri 

harremanetan  900-840-820 doako zenbakian

22. Energia berriztagarria ekoizteko ekipoa

23. Landa garapena

Ez Galdetegiaren amaiera

Bai Joan 24.2  atalera

24. Basogintza sektorea

24.1 Inkesta betetzeko garaian ustiategial ba al du baso lurrazalik

Ustiategiak ekoiztu du salmentarako edo nekazaritza nahiz abeltzaintzako jardueretarako energia berriztagarririk? (ikusi definizio zehatza 
jarraibideen orrian).

Ez Joan 23. atalera

Bai Adierazi ekoiztutako energia 
berriztagarriaren iturri-mota bak

Eolikoa

Eguzkikoa

Biometanoa

Biomasako 
beste energia

Hidroenergia

Energia berriztagarriko 
beste iturri-mota bat

5624

5658

5619

5645

5602

5630

Ez Joan 23.2. atalera

Bai Adierazi zein jarduera gauzatzen diren

23.1 Ustiategiko baliabideak (azalera, eraikinak, makinak,...) edo produktuak erabiltzen dituzten beste jarduera osagarriak gauzatzen dira?

23.2 Azken hiru urteetan ustiategiak baliatu al du landa garapeneko neurriren bat?

Ez Joan 24. atalera

Bai Adierazi zein jarduera gauzatzen diren

Turismoa, ostatu ematea eta aisialdiko beste jarduerak

Artisautza

Nekazaritzako produktuen eraldaketa (gazta, ardoa, kontserbak,...)

Salmentarako energia berriztagarriaren ekoizpena (eolikoa, biogasa, eguzkikoa,...)

Zuraren eraldaketa (zerratokia)

Akuikultura (arrain-hazkuntza, karramarroak,...)

Beste ustiategientzako kontratupeko nekazaritza-lanak

Nekazaritzakoak ez diren kontratupeko lanak

Basozaintza

Beste batzuk

Zein portzentajetan ematen dira 
jarduera osagarri horiek 

ustiategiaren 
guztizko jardueraren aldean?

%10 baino gutxiago

%10etik %50 baino 
gutxiagora

%50 edo gehiago

5815

5820

5836

5700

5717

5722

5738

5743

5756

5769

5775

5781

5794

Aholkularitza-zerbitzua

Nekazaritzako ustiategien modernizazioa

Nekazaritzako eta basozaintzako produktuen balio erantsiaren 
gehikuntza

EBko araudian ezarritako arauak betetzea

Pelikagaien kalitatearekin lotutako programetan parte hartzea

Nekazaritzako aldeei zuzendutako “Natura 2000” laguntzak

Urari buruzko zuzentarauarekin lotutako ordainketak

Nekazaritza ekologikoarekin lotutako ordainketak

Nekazaritzako eta ingurumeneko beste laguntzekin lotutako ordainketak

Animalien ongizatearekin lotutako laguntzak

Nekazaritzakoak ez diren jardueretara dibertsifikatzea

Jarduera turistikoen sustapena

5854 5913

5928

5934

5949

5952

5965

5867

5873

5889

5892

5906

Hoztozabalak
Makala, zurzuria

Eukalitua

Artea, zumela

Artelatza

Haritza

Pagoa

Beste hostozabalak

Erretxinadunak
Pinu gorri

Intsignis pinua, pinu beltza

Itsas pinu

Bestelako erretxinadunak

Bietakoak

24.2  Basogintza azalera

Hektareak Hektareak
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Nekazaritza Zentsuaren xedeak eta legedia 
Galderasorta hau beteta lortuko ditugun datuak "Nekazaritza Zentsua" egiteko erabiliko dira eta datu horiek tratatzeko, fitxategi automatizatu batean sartuko dira. Estatistika-
eragiketa hori 102141 zenbakiarekin arautzen du otsailaren 17ko 2005-2008 aldirako Euskal Estatistika Planaren 2/2005 Legeak. 
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ESTATISTIKA LEGEA: 
     - 9tik 16ra bitarteko artikuluak: Euskal Estatistika Planaren Legearen arabera, behartuta zaude eskatzen zaizun estatistika-informazioa ematera. 
     - 19tik 23ra bitarteko artikuluak: emandako datu guztiak estatistika-sekretupean babestuko dira. 
Nahi izanez gero, datuetara heltzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak erabili ditzakezu Eustaten Zuzendaritza Nagusian: Donostia-San Sebastian kalea, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz.

25. Oharrak

Mila esker lankidetzagatik

24.7  Nola egin ohi dituzu basoen zaintze-lanak?

24.5  Nola kudeatu ohi duzu zure baso-eremua?

24.6  Diru-laguntzak eskatzen dituzu basoen zaintze-lanerako?

Bai Ez

24.3  Banatu ehunekotan zure lur-zatietarako sarbideen kalitatea, daukazun zuhaitz-azaleraren arabera

Ona (turizmoz)

Ertaina (lurrorotarakoz edozein alditan)

Txarra (lurrorotarakoz eta eguraldi onarekin)

Oso txarra (oinez bakarrik)

Ez dakizu

24.4  Zehatz-mehatz ezagutzen duzu zure baso-zati guztien azalera?

Bai Ez Ez, muga-arazoak dizukako beste-baso jabe batzuekin

%Hektareak

Laguntzarekin kudeatzen duzu

Basozaina Baso-jabeen elkartea Partzuergo edo enpresea espezializatuak

Bakarrik kudeatzen duzu

Ez duzu kudeatzen

Ez dira egiten

Landatzea

Saasiz garbitzea

1. Inausketa

2. Inausketa

1. Entresaka

Ondorengo entresakak

Baso-enpresak edo 
langileak kontratatuz

Zeure 
kabuz
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Galdetegi honetaz edozer galdetzeko, 
Eskerrik asko laguntzagatik
Derrigortasuna. 4/1990 eta 13/1996 legeek xedatzen dute derrigorrezkoa dela estatistika hau egiteko eskatzen diren datuak ematea
2. Galdetegi honen "informatzailearen" harremanetarako datuak 
(zentsuaren hartzailea ez den beste norbait izanez gero bakarrik)
Helbide osoa (kalea, plaza, etorbidea...)
Udalerria
Hiria, lekua, herria, e.a.
Posta-kodea
Probintzia
1. telefonoa
2. telefonoa
Faxa
(edukiz gero)
Telefonoa
Faxa (edukiz gero)
Informatzailearen izena
0038
0056
0043
0094
0075
0115
0120
0108
0154
0167
0141
Ustiategi kodea
00001
1. Zentsuaren hartzailea identifikatzeko datuak
Garrantzitsua: zentsuaren hartzaile guztiek, nekazaritzako titular izan edo ez, bete beharko dute atal hau. Irakurri jarraibideen orria, bereziki familia barruko eskualdaketen kasuan.
Izena edo baltzu-izena
0017
0022
Idatzi eskatzen diren datu guztiak
IFZ (ez ahaztu datu hau betetzea)
01001
Egoera zibila
N:\Jon\CA09\Nueva carpeta\Dibujo.JPG
Estatistikako zentsu honen ondorioetarako, “nekazaritzarako titulartzat” hartuko da jabe den ala ez, adina eta lan-egoera (jubilatua edo ez) aintzat izan gabe nekazaritzarako edo abeltzaintzarako ustiategi baten ardura beregain hartu eta horren inguruko erabaki nagusiak hartzen dituen pertsona. Pertsona horrek bere kabuz edo beste norbaiten bidez (adibidez, familiarteko bat edo ustiapen-buru bat) zuzendu dezake ustiategia.
2008ko urriaren 1etik 2009ko irailaren 30era bitarteko nekazaritza-kanpainan, 1. atalean agertzen den pertsona (fisikoa edo juridikoa) nekazaritzako edo abeltzaintzako ustiategiren baten titularra izan al da? 
Bai (lurren edo abeltzaintzako instalazioen jabe izan ala ez
Ez, lurren jabe bada ere nekazaritzakoak ez diren beste helburuetarako erabiltzen baitira (lur urbanizatuak, adibidez)
Ez, lur edota abeltzaintzako instalazio guztiak saldu edo lagapenean eman
baitzituen, edo horien erabilera jabeari itzuli baitzion 2009ko urria baino lehen
Adierazi saldutako edo lagapenean emandako azalera:
Bi kasu hauetan bakarrik, galdetegia
betetzea hemen
bukatzen da.
Galdetegia jaso duzun
ordaindutako erantzun gutunean igorri
3. Nekazaritzako titularra
Jarraitu 4. atalean
4. Nekazaritzako titularraren ustiategiak
Hektareak 
(2 dezimalekin)
Nekazaritza ustiategitzat hartuko da ekoizpenerako baliabide berak (makinaria, eskulana,...) erabiltzen dituzten lurren eta abereen multzoak.
Nekazaritzako ustiategi baten lurrak, emankorrak izan ala ez, honela osatzen dira:
Galdetegi honetan aipatutako lur horiei buruzko datuak jasoko dira.
Lurrik gabeko nekazaritzako ustiategia, abereak bakarrik dituena da.
0206
0213
0228
0234
Nekazaritzako titularrak zenbat ustiategi ditu, bat bakarra edo gehiago? (Zalantzarik izanez gero, ikusi jarraibideen orria)
Ustiategi bakar baten titularra da
Ustiategi bat baino gehiagoren titularra da. Kasu honetan, ustiategi
bakoitzeko galdetegi bat bete beharko duzu.
0249
0252
Joan 5. atalera
Mila esker lankidetzagatik
Garrantzitsua
Izena edo baltzu-izena
Probintzia
Helbide
Telefonoa
Lagatu edo saldu zaion pertsonen datuak adierazi
Izena edo baltzu-izena
Probintzia
Helbide
Telefonoa
03001
03002
03004
03003
03005
03006
03007
03008
Titularraren jabetzako lur guztiak, errentamenduan utzita edo hirugarrenei lagapenean utzita dituen horiek salbu
Jabetzakoak ez badira ere, errentamenduan edo bestelako erregimenen batean hartuta dituen lur guztiak
Lur ez-emankor edo abandonatuak eta familia-baratzeak (8. atala) 
5. Abeltzaintza
Ez
Joan 6. atalera
Bai
Adierazi data horretan espezie bakoitzeko zenbat animalia zeuden
Behi-aziendak
Txerri-aziendak
Abere-kopurua
Behiak
Esne-behiak
Bestelako behiak
Bi urte edo gehiagoko beste behi-aziendak
Zekorrak
Bigak
Urtebetetik bi urtera bitarteko behi-aziendak
Zekorrak
Bigak
Urtebete baino gutxiagoko behi-aziendak
Ardi-aziendak
Ardiak eta hazteko arkazteak
Ahuntz-aziendak
Ahuntz eta aurrerako antxumeak
Zaldi-aziendak (zaldiak, mandoak, astoak)
Bestelako ardi-aziendak (arkumeak, axuriak, ahariak, zikiroak)
Bestelako ahuntz-aziendak (akerkoak, hazitarako akerrak, aker irenak)
Txerrikumeak, 20 kg baino gutxiagokoak
Hegazti-aziendak
Arrautzatarako oiloak
Haragitarako oilaskoak
Untxi-amak (umetarako emeak
bakarrik adierazi)
Erlauntzak (unitate-kopurua)
Lagun egiteko animaliak ez diren bestelakoak
Beste hegazti-aziendak (indioilarrak, ahateak, antzarak, eperrak, galeperrak, pintadak eta abar)
Beste txerri-azienda batzuk apoteak, gizentzekoak eta kentzeko txerramak)
Txerramak eta bargastak 50 kg eta gehiagokoak
5.1 Ustiategian, 2009ko irailaren 30ean, ba al zen behi-aziendarik (behiak, idiak,...), ardirik, ahuntzik, zaldi-aziendarik, txerririk, hegaztirik, untxirik, erlauntzik edo bestelako animaliarik?
Ez
Joan 5.4. atalera
Bai
Behi-aziendak
Ardi- eta ahuntz-aziendak
Txerri-aziendak
Abere-kopurua
Ez
Bai
1704
1711
1726
1732
1747
1750
Hegazti-aziendak
Beste animaliak
Adierazi zenbat abelbururi aplikatzen zaizkien ekoizpen ekologikoko metodoak, espeziearen arabera:
Ez
Bai
5.2 Zein udalerritan daude aitortuta azienda horiek edo zein udalerritan daude abeltzaintzako instalazioak?
5.3 Ustiategiak erabiltzen du nekazaritza ekologikoko metodorik abeltzaintzarako (ikusi definizio zehatza jarraibideen orrian), eta inskribatuta dago nekazaritza ekologikoari dagokion erregistroan?
1009
1016
1021
1037
1042
1055
1074
1080
1093
1107
1114
1129
1135
1140
1153
1166
1172
1188
1191
1205
1212
Udalerria
Probintzia
Titularraren bizileku den udalerri berean (hots, galdetegi honen 1. atalean adierazitakoan)
Beste leku batean. Adierazi udalerria eta probintzia
0304
0311
0326
0347
1068
Abere-kopurua
Ostrukak
Entitatea
00002
00003
Ustiategian ba al dago 2008ko urriaren 1etik 2009ko irailaren 30era bitartean erabili den ukuilurik?
Ez
Joan 5.5. atalera
Bai
Ukuiluan modu finkoan haztea, simaur solidoa eta minda biltzeko sistema bereiziarekin
Ukuiluan modu finkoan haztea, simaur erdilikidoa edo txiza biltzeko sistemarekin
Ukuiluan modu askean haztea, simaur solidoa eta minda biltzeko sistema bereiziarekin
Ukuiluan modu askean haztea, simaur erdilikidoa edo txiza biltzeko sistemarekin
Ukuiluan hazteko beste mota bat
Zati batean burdin hesia jarrita duten lurzoruak
Lurzoru osoan burdin hesia jarrita dutenak
Ukuiluan lastozko ohe gainean eta gorozkiak biltzeko zuloarekin hazitakoak modu askean
Bestelako ukuiluak
Lastozko oheak (ukuiluan modu askean hazita etzalekuarekin)
Zeharka jarrita, oilo zirinaren uhal garraiatzailearekin
Zeharka jarrita, gorozkietarako zuloarekin
Zeharka jarrita zango-makilen gainean
Zehar beste modu batera
Beste instalazio batzuk
Esan plaza kopurua (aldi batean hutsik egon direnak ere zenbatu)
5.4.1 Behi azienda. Plaza kopurua ukuilu motaren arabera
5.4.2 Txerri azienda. Plaza kopurua ukuilu motaren arabera
5.4.3 Oilo erruleak. Plaza kopurua ukuilu motaren arabera
Plaza kopurua
Plaza kopurua
Plaza kopurua
6200
6217
6222
6328
6243
6256
6269
6275
6281
6294
6308
6315
6320
6336
6341
5.4. Abereak ukuiluan haztea
5.5. Larreen erabilera
Ba al zen ustiategian belarjaleak nekazaritza kanpaina horretan zehar? (behi, ahuntz, ardi eta zaldi aziendak)
Ez
Joan 5.6. atalera
Bai
Erantzun hurrengo galderei:
Bai
Ez
Joan 5.5.2. atalera
larretarako lur iraunkorretan
urte anitzeko bazketan
5.5.2 Aipatutako aldian, zure abere belarjaleek herri lurretan bazkatu dute?
Herri lurretan daukazun abere kopurua
hilabeteak
abereak
hilabeteak
5.5.1 Abereek ustiategiko lurretan bazkatzen dute (herri lurrak izan ezik)?
Aire zabaleko artzaintza egiten den hilabete kopurua urtean
Bazkarako azalera osoa (herri lurrak izan ezik)
Herri lurretan artzaintza egiten den hilabete kopurua, urtean
Bai
Ez
Joan 5.6. atalera
6130
6102
6119
6124
Hektareak
5.6. Animalia jatorriko ongarri naturalak biltzeko instalazioak
Ez
Joan 6. atalera
Bai
5.6.1.  Esan zein instalazio dagokion ongarri bakoitzari
Simaur solidoa
Txiza
Simaur erdilikidoa (dena batera)
6814
6829
6835
6866
6853
6888
6891
6840
6872
Estalitako instalazioa
Estali gabeko instalazioa
Instalaziorik ez
5.6.2. Simaur erdilikidoa edo txiza
Tanga iragazgaitzean biltzen da?
Lurreko zulo batean biltzen da?
5.6.3. Ustiategian ekoiztu eta beste ustiategi edo enpresa batzuei saldu nahiz laga zaien zenbat (ehunekoa) ongarri daukazu?
Los campos del apartado 5.6.2 
Los campos del apartado 5.6.2 
Bai
Ez
Bai
Ez
%
6933
6948
6912
6927
6951
Ustiategian ba al dago ongarri naturalak biltzeko instalaziorik?
Patata
Labore industrialak
Azukre-erremolatxa
Kotoia
Bestelako ehun-laboreak (ehun-lihoa, kalamua, jutea, abaka, sisala, kenaf)
Eguzki-lorea
Olio-lihoa
Soia
Koltza eta arbi hazia
Beste olio-labore batzuk (txufa, opio-belarra, sesamoa, ziapea, kakahuetea)
Tabakoa
Lupulua
Landare aromatikoak, sendabelarrak eta espeziak
Beste landare industrial batzuk (azukre-kanabera, txikoria)
“Ureztatutako azalera”
izango da nekazaritzakanpainan
zehar
gutxienez behin ureztatua
izan den azalera.
Segidako laboreak: nekazaritzakanpainako
une desberdinetan, bi labore (edo erabilera) edo gehiagorako erabili bada, lursail horretarako
kanpainan zehar nagusi
izan den laborea (edo
erabilera) bakarrik hartuko da kontuan (ekoizpenbalio handiena izan duena). Bigarren mailako
laborea EZ DA
KONTUAN HARTUKO.
Labore elkartuak: Lursail berean aldi berean bi labore edo gehiago batera landu badira (labore elkartuak) GUZTIAK HARTUKO DIRA KONTUAN, labore (edo erabilera) bakoitzari dagokion azalera proportzionala adieraziz. Adibidez, lursailak 19 ha. baditu, eta bertan olibondoak (jateko olibak) eta mahastiak (pasatarako mahatsak) badaude, %30ean eta %70ean hurrenez hurren, 3 ha. eman beharko zaizkio olibondoari (jateko olibak) eta 7 ha., berriz, mahastiari (pasatarako mahatsak).
OSO GARRANTZITSUA
DA AZALERA BERA
BEHIN BAINO
GEHIAGOTAN EZ
KONTABILIZATZEA.
Irizpide garrantzitsuak
2008ko urriaren 1etik 2009ko irailaren 30era bitarteko nekazaritza-kanpainan, ustiategiaren lurran ondoko erabileraren baterako erabili dira: belarretarako, lugorritarako, fruta-arboletarako edo fruitu lehorretarako, baietarako, olibondotarako, mahastitarako, mintegitarako edo beste edozein laboretarako nahiz larretarako?
Ez
Joan 8. atalera
Bai
BELARREZKO LABOREAK
Ureztatu gabeak
 Hektareak
Ureztatuak
Hektareak
Lore eta landare apaingarriak (moztutako lore gisa saltzeko)
Aire zabalean edota aterpe baxuan
Negutegian
Salmentarako hazi eta landareñoak
Aletarako lekadunak
Txitxirioak, babarrunak, dilistak
Ilarrak, babak, baba txikiak eta eskuzuriak
Beste batzuk (zerealekin nahastutakoak barne) (zalkea,
erua, algarroboa, ailorbea, aixkola)
Bazka-laboreak
Sustraiak eta bazka-tuberkuluak
Urte askotako bazkak
Berdean bildutako bazka-artoa
Berdean bildutako bazka-lekadunak
Urteko beste bazka berde batzuk (zerealak, gramineoak, koltza...)
Barazkiak (patata izan ezik), meloiak eta marrubiak
Aire zabalean edo aterpe baxuan. Labore-lurretan
Aire zabalean edo aterpe baxuan. Baratze-lurretan
Negutegian edo aterpe altuan (iristerraza)
Aletarako zerealak
Gari biguna eta eskanda
Gari gogorra
Garagarra
Oloa (gari, garagar edo zekalearekin nahastuta barne)
Zekalea (gari-zekalea barne)
Arroza
Artoa aletan
Alean ekoizteko beste zerealak (tritikalea, basartoa, artatxikia,artobeltza, alpistea)
2008
3007
2015
3014
2020
3029
2036
3035
2041
3040
3053
2067
3066
2073
3072
2089
3088
2092
3091
2106
3105
2113
3112
2128
3127
2134
3133
2165
3164
2171
3170
2187
3186
2190
3199
2204
3203
2211
3210
2226
3225
2232
3231
2247
3246
2250
3259
2263
3262
2279
3278
2285
3284
2298
3297
2302
3301
2319
3318
2324
3323
3339
2345
3344
3357
2361
3360
6. Laboreak, lugorriak eta larretarako lurrak
Oso garrantzitsua da AZALERA BERA BEHIN BAINO GEHIAGOTAN EZ KONTABILIZATZEA. Horretarako, kontuan izan taula honen alboan aipatzen diren irizpideak. Xehetasun gehiago nahi izanez gero, begiratu jarraibide orria. 
Alpapa
04001
04002
m2
m2
m2
m2
m2
Jarraian agertzen den zerrendako labore edo erabilera bakoitzetik, adierazi azalera hektareatan, bi dezimalekin
nº
05007
05002
05004
05006
05008
05010
05012
05013
05014
05015
05016
05017
05018
05019
05020
05021
05022
05023
05024
LUGORRIAK
Hektareak
Laguntza ekonomikorik gabeko lugorriak
Diruz lagundutako lugorriak
ZUREZKO LABOREAK
Ureztatu gabeak  Hektareak
Ureztatuak Hektareak
Aire zabaleko zurezko laboreak, negutegian ez daudenak
Negutegiko zurezko laboreak
Zitrikoak (laranjondoak, limoiondoak, mandarinondoak, bestelakoak)
Jatorriz klima epelekoak diren fruta-arbolak
Jatorriz klima subtropikalekoak diren fruta-arbolak
Baiak
Fruitu lehorreko fruta-arbolak
Olibondoak
Mahastiak
Mintegiak
Aire zabaleko zurezko beste laboreak (algarroboa, kaparra, agabea, maruga,zumea, espartzua, ihia, kanabera, tea, kafea, boilurra ekoizteko   zuhaitz mikorrizatuak)
Andere-mahatsak, mugurdiondoak, masustondoak, ahabiak
Jateko olibak
Oliotarako olibak
Jateko mahatsa
Pasatarako mahatsa
Ardotarako mahatsa:
Kalitatezko ardoak (jatorri-izendapen babestua edo adierazpen geografiko babestua)
Beste ardoak
LARRE IRAUNKORRETARAKO LURRAK
(larretarako erabiliak edo laguntza-erregimenean daudenak)
Larretarako erabiltzen diren beste lurrak (otalurra, sastrakadia,...)
Jadanik ekoizpenerako erabiltzen ez diren larreak, laguntza-erregimenean daudenak
2494
2481
2507
3506
2535
3534
2553
3552
2566
3565
2572
3571
2588
3587
2591
3590
2605
3604
2612
3611
2627
3626
3632
Larretarako belaze edo belardi iraunkorrak
b. Zuhaitzak badituztenak
a. Zuhaitzik gabeak (edo gutxi daude)
2909
3908
2916
3915
2980
Nola definituko zenituzke zuhaitzak dituzten larretarako azalera hauek? (hautatu aukera bakarra)
Nagusiki zuhaitz gutxi
dituzten larreak
Proportzio berean
zuhaitzak eta larreak
Nagusiki zuhaitzak,
larre gutxirekin
2955
2968
2974
2993
Sagarrondoa
Udareondoa
Bestelakoak
Aranondo
Abrikotondoak
Gerizondoak eta gingondoak
Kiwiak
Bestelakoak
Arbendolondoak
Intxaurrondoak
Hurritzak
Bestelakoak
Ureztatuak Hektareak
Ureztatu gabeak  Hektareak
05001
05005
05003
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
05009
05011
Barazkien laborantza
USTIATEGITIK KANPO EGINDAKO SALMENTAK
AUTOKONTSUMOA
KANPO LABOREAK
NEGUTEGIKO LABOREAK
FAMILIARTEKO BARATZA
m2
HA / AREAS
Uzta Kop./ urteko
HA / AREAS
Uzta Kop./ urteko
m2
Uraza
Eskarola
Aza, azalore, beste aza klaseak
Tomatea
Piperrak
Baratxuria
Tipula eta tipulina
Lekak
Ilarrak
Zerba
Azenarioa
Porruak
Beste
10. Landatutako txanpinoiak, perretxikoak eta beste onddo batzuk (ikusi definizio zehatza jarraibideen orrian)
Haitzuloetan edo berariazko eraikuntzatan landatutako txanpinoiak, perretxikoak eta beste onddo batzuk
Metro karratutan
4356
11. Energia berriztagarriak ekoizteko laborantzak eta genetikoki aldatutako laborantzak
6. eta 8. ataletan adierazitako laboreetatik, adierazi honako hauen azalera
- Energia berriztagarriaren ekoizpenerako laborantza, erretiratze-lurretan
- Energia berriztagarria ekoizteko beste laborantzak
- Genetikoki aldatutako laborantzak
4420
4408
4415
Hektareak
12. Nekazaritza ekologikoa
Lurrei dagokienez, ustiategiak erabiltzen al ditu nekazaritza ekologikorako metodoak (ikusi definizio zehatza jarraibideen orrian) eta inskribatuta al dago nekazaritza ekologikoko erregistro egokian?
Ez
Joan 13. atalera
Bai
Erantzun ondorengo galdera hauei
Adierazi zein azaleratan aplikatzen diren ekoizpen ekologikoko metodoak (azalera kalifikatua)
Adierazi nekazaritza ekologikoko prozedura bihurtzen ari den azalera
Adierazi ekoizpen ekologikoko azalera guztira (kalifikatutakoa eta bihurtzen ari dena), honako laborantza hauei dagokienez:
Zerealak
Aletarako lekadunak
Patata
Azukre-erremolatxa
Olio-laboreak
Barazkiak, meloiak eta marrubiak
Zelai edo belardi iraunkorrak eta urte askotarako bazka berdeak
4505
4512
4527
4533
4548
4551
4564
4570
4586
4599
4603
4610
4625
4631
Hektareak
Hektareak
Hektareak
8. Beste lurrak. Gogoratu OSO GARRANTZITSUA DELA AZALERA BERA BEHIN BAINO GEHIAGO EZ KONTABILIZATZEA
8.1.
Familia-kontsumorako baratzea (500 metro karratu baino gutxiagokoa)
8.2.
Landaretza espontaneoa duen lurra, nekazaritzarako aprobetxamendurik gabea (otalurra, sastrakadia,...), eta larretarako erabiltzen EZ dena
8.3.
Basoko zuhaitz espeziak dituen azalera (makala, eukaliptoa, artea, karraska, artelatza,
haritza, pagoa, gaztainondoa, pinua), larretarako erabiltzen EZ dena
* Horietatik, txanda motzetan (20 urte edo gutxiago) baso-soilketa bidez aprobetxatutako basoberak
8.4.
Larraina, eraikuntzak, harrobiak, patioak, bideak, urmaelak,....
8.5.
Kanpaina honetan erabili ez diren beste lur laboragarriak
4013
4028
4034
4049
4052
4006
metro karratutan
Hektareak
9. Kokapena
Udalerria::
Probintzia:
Titularra bizi deneko udalerrian bertan (hots, galdetegi honen 1. atalean adierazitakoan)
Beste leku batean. Adierazi
udalerria eta probintzia
0509
0516
0521
0542
Pase al apartado 10
6. eta 8. ataletan adierazitako azaleran, non kokatzen dira?
Udalerri bati baino gehiagori dagozkien lurretan, adierazi azaleraren gehiengoa hartzen duen udalerria bakarrik.
Entitatea:
06001
7. 6. atalean adierazitako lurren edukitza-erregimena
6. atalean adierazitako azalera guztietatik, adierazi, portzentajetan
Titularraren jabetzako lurrak
Errentan hartutako lurrak
Erdirakoan edo beste edukitza-erregimenetan hartutako lurrak
%
0402
%
0419
%
0424
%
Beste fruta-arbolak (zitrikoak salbu) eta baiak
Zitrikoak
Olibondoak
Mahastiak
Beste laboreak
13.Ureztaketa
13.1 Azken hiru urteetan ureztatu den nekazaritzako azalera erabilgarria (NAE), batez beste
Ihiztaketa
Zehaztua (tanta jarioa, mikroihinzketa, etab.)
14. Ongarritzea eta horretarako teknikak
Hektareak
6755
6768
6774
6780
15. Lurra lantzea eta lurzorua zaintzeko ekintzak (belar-lurretan bakarrik)
6503
6503
6503
6503
6503
6503
6503
6503
13.2 Esan zenbat azalera ureztatu den (ehunekoa) 2009ko kanpainan eta zehaztu ureztatzeko zein metodo erabili den
%
6623
6618
6601
6597
6584
6578
6562
6559
6531
6531
6525
Hektareak
6503
Kanpainan zehar ureztatu ez den azalera, ureztaketa-instalazioak eta ura izan arren
4202
Hektareak
A) Jatorriaren arabera
Grabitatea (oinez, manta bidezkoa, etab.)
B) Ureztatzeko ura kudeatzeko araubidearen arabera
Putzu edo zundaketako lurpeko urak
Ustiategi barruko azaleko urak (urtegiak)
Ustiategitik kanpo dauden aintzirak, ibaiak edo ubide naturalak
Ur hornidura publikorako udal sareak
Berriztatu eta birziklatutako urak
Itsasoko ur gezatuak edo gatzdunak
13.3 Esan zenbat ur kontsumitu den (ehunekoa) 2009ko kanpainako ureztatzean zehar
Ura kudeatzeko beste araubide bat
Ureztatzeko Erkidego batean sartutako ematea
Ustiategian ongarritze organikorik erabiltzen da?
Esan azalera horretako zenbat hektareatan aplikatu den simaur solidoa, zuzenean sartuta edo toki jakin batzuetan kokatuta
Esan azalera horretako zenbat hektareatan aplikatu den simaur erdilikidoa edo txiza, zuzenean sartuta edo toki jakin batzuetan injektatuta
Ez
Joan 15. atalera
Bai
Esan zein
14.1 Simaur solidoarekin ongarritu den ustiategiko azalera
14.2 Simaur erdilikidoarekin edo txizarekin ongarritu den ustiategiko azalera
Ustiategian belar-lurrik egon da (berotegiak izan ezik) 2009ko nekazaritza kanpainan zehar?
(2008ko urriaren 1etik 2009ko irailaren 30era bitartean)
15.1 Lur lanketa belar-lurretarako
Ohikoa (goldatzea golde-belarriekin edo diskoekin)
Gutxieneko lantzea
Zuzenean ereitea (landu ez)
15.2 Lurra neguan estaltzea belar-lurretan:
Neguko laborantzak
Estaldura laborantzak edo tarteko laborantzak
Landareen hondakinak
Hutsik dagoen lurzorua
15.3 Aurreikusitako txandakatzetik kanpo dauden belar-lurrak
Azken 3 urteetan laborantza aldatu ez den belar-azalera
Ez	
Joan  16. atalera
Bai
Esan zein azalera duten lur horiek
16. Ekoizpenaren helburua
17. Ekoizpenaren merkaturatzea
Adierazi, ustiategiaren urteko ekoizpenetik produktu bakoitzerako merkaturatze-kanal bakoitzeko ehunekoa.
Merkaturatze-kanalak
PRODUKTUAK
Autokontsumoa
Kontsumitzaileari zuzeneko salmenta
Merkaturatze pribatuen operadoreei salmenta
Kooperatibei salmenta
Eraldaketa-industriari salmenta
Aletarako zerealak
Aletarako lekadunak
Patata
Alpapa
Barazkiak
Lore eta landare apaingarriak
Ardogintzarako mahatsa
Ardoa / txakolina
Oliotarako olibak
Frutu fresko ez "zitrikoak"
Sagardoa
Mermeladak, konfiturak, etab.
Okelearako animaliak
Behi-esnea
Ardi-esnea
Ardi-gazta
Ahuntz-gazta
Arrautzak
Adierazi, ondorengo labore eta abereen urteko ekoizpenetik produktu bakoitzaren zein ehuneko bideratzen den honakoetara:
Patata
Kontsumoa
Ereinaldia
Barazkiak
Kontsumoa
Haziak edo landareak
Fruto freskoak
Fruta freska gisa saltzea
Ustiategian bertan sagardoa egitea
Mahats moduan saldua
Ustiategian bertan ardoa-txakoli egitea
Behi-aziendak
Animaliak
Okela
Ardi-aziendak
Animaliak
Okela
Zerri-aziendak
Animaliak
Okela
Behi-esnea
Esnea
Bestelako esnekiak
Ardi eta ahuntz-esnea
Esnea
Gazta
Bestelako esnekiak
Ustiategian bertan mermeladak etab, egitea
Mahats jasoa
18. Bestelakoak
18.1. Produkzio ezako elkarteetan bildutako ustiategiak
(Adierazi gurutze batez dagokion kontzeptuak).
Industrializazio eta/edo transformazioa
Nekazaritza produktuen merkaturatzea
Ureztalur bilakatua
Zerbitzuak
Obrak
Makineria
18.2. Kurtso bereziak
Produktu fitosanitario erabiltzaile karnetik ba al duzu?
Lan-arriskuen prebentzio kurtsorik burutu duzu?
18.3. Zure ustiategiak ba al du jarduera-lizentziarik?
Bai
Ez
Tramitatu bitartean
18.4. Zure ustiategiak ordenagailurik ba al du?
Ez
Bai
Posta elektronikoaren helbidea:
18.5. Azken hiru urteetan inbertsiorik egin al duzu zure ustiategian?
Ez
Bai
Zein izan da inbertsioen zenbateko totala?
6.000 € baino gutxiago
6.000 eta 30.000 € bitartean
30.000 eta 60.000 € bitartean
60.000 € baino gehiago
18.6 Paisaiako elementuak mantentzea
Ustiategian, azken hiru urteetan, palaxurik, zuhaitz-lerrorik edo harrizko hesirik egon da?
Azken 3 urteetan jarritakoak
Azken 3 urteak baino lehen jarritakoak
Palaxuak
Zuhaitz-lerroak
Herrizko hesiak
Ez
Joan 19. atalera
Bai
Esan noizkoak diren paisaia elementu horiek
6449
6406
6413
6434
6452
6428
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
1
1
6
1
1
1
1
2
3
4
5
19. Ustiategiko eskulana. Titularra, ustiategiko burua eta bestelako eskulana
Atal honetan ustiategian lanean ari diren pertsonen kopurua eskatzen da, eta baita 2008ko urriaren 1etik 2009ko irailaren 30era bitarteko nekazaritzakanpainan zehar ustiategiko nekazaritza-lanetan emandako lanegun kopurua ere. 
 
(1) Ustiategi buru gisa, ustiategiko eguneroko kudeaketaz arduratzen den pertsona hartzen da kontuan. Pertsona bat baino gehiago izanez gero, helduena kontsideratuko da bakarrik.
 
(2) Laneguna da gutxienez 8 lanorduko eguna edo, bestela, lanaldi partzialeko hainbat egunen batura, 8 orduak osatu arte. Horrela, adibidez, honako pertsona hauek egingo dute “lanegun bat”:
         - Egun batean gutxienez 8 ordu ustiategiko nekazaritza-lanetan ematen dituen pertsona
         - Bi egun baina egun bakoitzean 4 ordu besterik ematen ez dituena
         - Zortzi egun baina egun bakoitzean ordu bakar bat ematen duena
Gizona
Titularra
Sexua
Adina (urte beteak)
Jasotzen al duzu erregularki inolako ordainsaririk ustiategi horretan egindako lanarengatik?
Ustia-tegiko burua
Emak.
Bai
Nekazari-tza gizarte seguran-tzan kotizatzen duzu?
Senidetasunik ba al duzu ustiategiko buruarekin?
Ustiategian bertan nekazaritza jardueran lan egindako lanegun kopurua
Egin al du beste inolako irabazizko jarduerarik 2008-X-1etik 2009-IX-30era ?
Ustiategitik kanpo
Ustiategi barruan
Ez
Bai
Bai
Bai
Osoak
Partzialak
2. mailakoak
Nagusiak
2. mailakoak
Nagusiak
19.3 Eskulana (Ustiategiko burua, elkarteetako bazkide oro eta familia eskulana barne)
19.1 Titularra
19.2 Ustiategiko burua
5005
5027
Pertsona juridiko bat da (enpresa, kooperatiba,...)
Pertsona fisiko bat da.
Nekazaritza-abeltzaintza experientzia soilik
Nekazaritza-abeltzaintza 
ikasketa profesionalak
Nekazaritza-abeltzaintzako unibertsitate ikstketak
Bestelako Nekazaritza-abeltzaintza formazio edo ikasketak
Nekazaritza-abeltzaintza prestakuntza:
(bat aukeratu)
5178
5184
5197
Inolako formazio-kurtsorik jaso al duzu azken 12 hilabetetan?
5201
5218
Bai
Ez
5162
Ordu kop. / Eguneko
Lan egindako egun kopurua
Lanegun kopurua(2)
5012
19.4 Alokatu finkoen laneskua (ustiategiko burua salbuetsita) 
Pertsona kopurua
Número de jornadas trabajadas
65 urte edo gehiago
55 urtetik
65 urtera arte
Gizonezkoak
35 urtetik
54 urtera arte
Emakumezkoak
Gizonezkoak
25 urtetik
34 urtera arte
Gizonezkoak
Emakumezkoak
Emakumezkoak
25 urte baino gutxiago
Gizonezkoak
Adierazi zenbat pertsonek lan egin duten ustiategian langile alokatu finko gisa, eta sailkatu lanegun osoen arabera.
Adin taldeak eta sexua
Emakumezkoak
Gizonezkoak
Emakumezkoak
07000
07002
07004
07006
07008
07010
07016
07014
07012
07018
07003
07005
07007
07009
07011
07017
07015
07013
07019
19.6 Nekazaritza edo abeltzantza serbitzu enpresek edo kontrataturiko langile autonomoak egindako jardunaldiak
2008-X-1etik 2009-IX-30era bitartean, ustiategiak erabili al du langile alokatu ez finkorik?
19.5 Alokatu ez-finkoen laneskua
Titularrak zuzenean kontratatu gabeko pertsonek, kontrataturiko enpresen soldatapekoak, 2008-X-1etik 2009-IX-30eko epealdian egindako lanaldi kopurua.
Adierazi zenbat izan diren
egindako lanegun osoak
07001
Bai
Ez
07020
07021
Emakumezkoak
Gizonezkoak
07030
20. Ustiategiaren bilakaera-plana eta belaunaldi arteko jarraipena
21. Lan-indarra
Bai
Aldaketarik aurreikusi duzu?
Ez da aurrekusi ustiategian aldaketarik, ezta jarduera handirik ere
Bai, litekeena da jarduera-aldaketa izatea
Bai, litekeena da inbertsio handiak egitea
Bestelakoak
Dudakoak
Ze  arazo daude?
Lur falta
Gehiegizko inbertsioen beharra
Beste jarduera batera lan egitea nahiago
Ustiategia lagatzeko prest egongo litzateke baina ez duzu ondorengorik aurkitzen
Bestelakoak
Ez
Arrazoiak
Ondorengo falta
Lur-eskasia
Norberaren gain hartu ezinezko inbertsio-beharrizana
Legezko trabak
Bestelakoak
Zure ustiategiko lurrekin zer egitea gustatuko litzaizuke?
Saldu
Bitartekaririk gabe errentan utzi
Administrazio bidez errentan utzi (Lur bankua)
Ez dut berezko lurrik
Berdin jarraitzea
Haztea
Jaistea
Zein da zure eboluzio-plana 5 urte horietan?
Baduzu ondorengorik ustiategirako?
20.1 Datozen bost urteetan, ustiategiko buru izaten jarraitzeko asmoa duzu?
Bai
Ez
21.2 Arazorik duzu behin-behineko lan-indarra kontratatzeko?
Langile faltagatik
Kualifikazio faltagatik
Ez
Bai
21.3 Arazorik duzu lan-indar finkoa kontratatzeko?
Langile faltagatik
Kualifikazio faltagatik
Ez
Bai
21.1 Zure ustiategia langile gehiagoren beharrean dago?
Bai
Zein iruditzen zaizu egokiena?
Langileak kontratatzea
Beste ustiategi batzuekin elkartzea
Ez
Betetzeko asmorik baduzu?
Beste enpresa batzuei zerbitzuak kontratatzea
Elkartze-ustiategiak sortzea
Ez
Zergatik?
Baliabide falta
Langile kualifikatu falta lan-merkatuan
Bestelakoak
Bestelakoak
Bai
Zergatik?
Zergatik?
22. Energia berriztagarria ekoizteko ekipoa
23. Landa garapena
Ez
Galdetegiaren amaiera
Bai
Joan 24.2  atalera
24. Basogintza sektorea
24.1 Inkesta betetzeko garaian ustiategial ba al du baso lurrazalik
Ustiategiak ekoiztu du salmentarako edo nekazaritza nahiz abeltzaintzako jardueretarako energia berriztagarririk? (ikusi definizio zehatza jarraibideen orrian).
Ez
Joan 23. atalera
Bai
Adierazi ekoiztutako energia
berriztagarriaren iturri-mota bak
Eolikoa
Eguzkikoa
Biometanoa
Biomasako
beste energia
Hidroenergia
Energia berriztagarriko
beste iturri-mota bat
5624
5658
5619
5645
5602
5630
Ez
Joan 23.2. atalera
Bai
Adierazi zein jarduera gauzatzen diren
23.1 Ustiategiko baliabideak (azalera, eraikinak, makinak,...) edo produktuak erabiltzen dituzten beste jarduera osagarriak gauzatzen dira?
23.2 Azken hiru urteetan ustiategiak baliatu al du landa garapeneko neurriren bat?
Ez
Joan 24. atalera
Bai
Adierazi zein jarduera gauzatzen diren
Turismoa, ostatu ematea eta aisialdiko beste jarduerak
Artisautza
Nekazaritzako produktuen eraldaketa (gazta, ardoa, kontserbak,...)
Salmentarako energia berriztagarriaren ekoizpena (eolikoa, biogasa, eguzkikoa,...)
Zuraren eraldaketa (zerratokia)
Akuikultura (arrain-hazkuntza, karramarroak,...)
Beste ustiategientzako kontratupeko nekazaritza-lanak
Nekazaritzakoak ez diren kontratupeko lanak
Basozaintza
Beste batzuk
Zein portzentajetan ematen dira
jarduera osagarri horiek ustiategiaren
guztizko jardueraren aldean?
%10 baino gutxiago
%10etik %50 baino gutxiagora
%50 edo gehiago
5815
5820
5836
5700
5717
5722
5738
5743
5756
5769
5775
5781
5794
Aholkularitza-zerbitzua
Nekazaritzako ustiategien modernizazioa
Nekazaritzako eta basozaintzako produktuen balio erantsiaren gehikuntza
EBko araudian ezarritako arauak betetzea
Pelikagaien kalitatearekin lotutako programetan parte hartzea
Nekazaritzako aldeei zuzendutako “Natura 2000” laguntzak
Urari buruzko zuzentarauarekin lotutako ordainketak
Nekazaritza ekologikoarekin lotutako ordainketak
Nekazaritzako eta ingurumeneko beste laguntzekin lotutako ordainketak
Animalien ongizatearekin lotutako laguntzak
Nekazaritzakoak ez diren jardueretara dibertsifikatzea
Jarduera turistikoen sustapena
5854
5913
5928
5934
5949
5952
5965
5867
5873
5889
5892
5906
Hoztozabalak
Makala, zurzuria
Eukalitua
Artea, zumela
Artelatza
Haritza
Pagoa
Beste hostozabalak
Erretxinadunak
Pinu gorri
Intsignis pinua, pinu beltza
Itsas pinu
Bestelako erretxinadunak
Bietakoak
24.2  Basogintza azalera
Hektareak
Hektareak
Nekazaritza Zentsuaren xedeak eta legedia 
Galderasorta hau beteta lortuko ditugun datuak "Nekazaritza Zentsua" egiteko erabiliko dira eta datu horiek tratatzeko, fitxategi automatizatu batean sartuko dira. Estatistika-eragiketa hori 102141 zenbakiarekin arautzen du otsailaren 17ko 2005-2008 aldirako Euskal Estatistika Planaren 2/2005 Legeak.
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ESTATISTIKA LEGEA:
     - 9tik 16ra bitarteko artikuluak: Euskal Estatistika Planaren Legearen arabera, behartuta zaude eskatzen zaizun estatistika-informazioa ematera.
     - 19tik 23ra bitarteko artikuluak: emandako datu guztiak estatistika-sekretupean babestuko dira.
Nahi izanez gero, datuetara heltzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak erabili ditzakezu Eustaten Zuzendaritza Nagusian: Donostia-San Sebastian kalea, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz.
25. Oharrak
Mila esker lankidetzagatik
24.7  Nola egin ohi dituzu basoen zaintze-lanak?
24.5  Nola kudeatu ohi duzu zure baso-eremua?
24.6  Diru-laguntzak eskatzen dituzu basoen zaintze-lanerako?
Bai
Ez
24.3  Banatu ehunekotan zure lur-zatietarako sarbideen kalitatea, daukazun zuhaitz-azaleraren arabera
Ona (turizmoz)
Ertaina (lurrorotarakoz edozein alditan)
Txarra (lurrorotarakoz eta eguraldi onarekin)
Oso txarra (oinez bakarrik)
Ez dakizu
24.4  Zehatz-mehatz ezagutzen duzu zure baso-zati guztien azalera?
Bai
Ez
Ez, muga-arazoak dizukako beste-baso jabe batzuekin
%Hektareak
Laguntzarekin kudeatzen duzu
Basozaina
Baso-jabeen elkartea
Partzuergo edo enpresea espezializatuak
Bakarrik kudeatzen duzu
Ez duzu kudeatzen
Ez dira egiten
Landatzea
Saasiz garbitzea
1. Inausketa
2. Inausketa
1. Entresaka
Ondorengo entresakak
Baso-enpresak edo langileak kontratatuz
Zeure kabuz
ALBACETE
ALICANTE
ALMERIA
ARABA
ASTURIAS
AVILA
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
BIZKAIA
BURGOS
CACERES
CADIZ
CANTABRIA
CASTELLON
CEUTA
CIUDAD REAL
CORDOBA
CORUÑA (LA)
CUENCA
GERONA / GIRONA
GIPUZKOA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAEN
LEON
LERIDA / LLEIDA
LUGO
MADRID
MALAGA
MELILLA
MURCIA
NAFARROA
ORENSE
PALENCIA
PALMAS (LAS)
PONTEVEDRA
Resto CEE
RIOJA (LA)
SALAMANCA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
ZAMORA
ZARAGOZA
02
03
04
01
33
05
06
07
08
48
09
10
11
39
12
51
13
14
15
16
17
20
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
52
30
31
32
34
35
36
99
26
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
ALBACETE
ALICANTE
ALMERIA
ARABA
ASTURIAS
AVILA
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
BIZKAIA
BURGOS
CACERES
CADIZ
CANTABRIA
CASTELLON
CEUTA
CIUDAD REAL
CORDOBA
CORUÑA (LA)
CUENCA
GERONA / GIRONA
GIPUZKOA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAEN
LEON
LERIDA / LLEIDA
LUGO
MADRID
MALAGA
MELILLA
MURCIA
NAFARROA
ORENSE
PALENCIA
PALMAS (LAS)
PONTEVEDRA
Resto CEE
RIOJA (LA)
SALAMANCA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
ZAMORA
ZARAGOZA
02
03
04
01
33
05
06
07
08
48
09
10
11
39
12
51
13
14
15
16
17
20
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
52
30
31
32
34
35
36
99
26
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
ALBACETE
ALICANTE
ALMERIA
ARABA
ASTURIAS
AVILA
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
BIZKAIA
BURGOS
CACERES
CADIZ
CANTABRIA
CASTELLON
CEUTA
CIUDAD REAL
CORDOBA
CORUÑA (LA)
CUENCA
GERONA / GIRONA
GIPUZKOA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAEN
LEON
LERIDA / LLEIDA
LUGO
MADRID
MALAGA
MELILLA
MURCIA
NAFARROA
ORENSE
PALENCIA
PALMAS (LAS)
PONTEVEDRA
Resto CEE
RIOJA (LA)
SALAMANCA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
ZAMORA
ZARAGOZA
02
03
04
01
33
05
06
07
08
48
09
10
11
39
12
51
13
14
15
16
17
20
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
52
30
31
32
34
35
36
99
26
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
ALBACETE
ALICANTE
ALMERIA
ARABA
ASTURIAS
AVILA
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
BIZKAIA
BURGOS
CACERES
CADIZ
CANTABRIA
CASTELLON
CEUTA
CIUDAD REAL
CORDOBA
CORUÑA (LA)
CUENCA
GERONA / GIRONA
GIPUZKOA
GRANADA
GUADALAJARA
HUELVA
HUESCA
JAEN
LEON
LERIDA / LLEIDA
LUGO
MADRID
MALAGA
MELILLA
MURCIA
NAFARROA
ORENSE
PALENCIA
PALMAS (LAS)
PONTEVEDRA
Resto CEE
RIOJA (LA)
SALAMANCA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEGOVIA
SEVILLA
SORIA
TARRAGONA
TERUEL
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
ZAMORA
ZARAGOZA
02
03
04
01
33
05
06
07
08
48
09
10
11
39
12
51
13
14
15
16
17
20
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
52
30
31
32
34
35
36
99
26
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
Ustiategiko burua (aldatu ezean lehenengo lerroan 0 bat ageri da)
Ezkontide edo bikote
Seme-alaba, semeorde/alabaorde, suhia, erraina
Aita, ama, aitaginarreba/amaginarreba
Anai, arreba edo ahizpa, koinata/koinatu
Beste ahaide
Ahaidea ez den beste pertsona
00
01
02
03
04
05
06
Ustiategiko burua (aldatu ezean lehenengo lerroan 0 bat ageri da)
Ezkontide edo bikote
Seme-alaba, semeorde/alabaorde, suhia, erraina
Aita, ama, aitaginarreba/amaginarreba
Anai, arreba edo ahizpa, koinata/koinatu
Beste ahaide
Ahaidea ez den beste pertsona
00
01
02
03
04
05
06
Ustiategiko burua (aldatu ezean lehenengo lerroan 0 bat ageri da)
Ezkontide edo bikote
Seme-alaba, semeorde/alabaorde, suhia, erraina
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