
 

 

LEHEN  

SEKTOREA 

 

 

 

 

 

Gorka Barrueta  

 Jon Garai 

 3. E 

 



AURKIBIDEA 

 

 

Lehen sektorea…………………………………………………………………………..2 

Nekazaritza espazioa……………………………………………………………….…3 

Nekazaritza faktoreak………………………………………………………………..4 

Argazkia 1……………………………………………………………………………..…10 

Argazkia 2…………………………………………………………………………..……11 

Nekazaritza politika: Iraultza berdea……………………………………..…12 

Nekazaritza politika: lursailen kontzentrazioa………………………....14 

Nekazaritza sistema tradizionala………………………………………….….15 

Nekazaritza sistema garatua………………………………………………..….16 

Arroza………………………………………………………………………………….….18 

Preziziosko nekazaritza…………………………………………………………...20 

Merkataritza nekazaritza…………………………………………………….…..22 

Plantazio sistema……………………………………………………………….……23 

Eskema…………………………………………………………………………………...24 

 

 

 

 

 

 

-1- 



 

 

LEHEN SEKTOREA 

Edozein herrialdetako ekonomiaren oinarrizko sektorea da. Naturak 
eskaintzen dituen produktuak lortzeko balio duten giza-jarduerak sartzen 
dira sektore honetan: nekazaritza, abeltzaintza, arrantza eta baso-
ustiapena. 

Nekazaritza: Lehenengo sektorearen jarduera nagusia da. Landa-gunean 
garatzen da. Landa-gunearen barruan laborantza-gunea, bizitegi-guneak, 
komunikabideak, aisiarako guneak, etab. Ditugu. 

Aitzinean, nekazaritza tradizionala leku bakoitzeko klimari eta baldintza 
fisikoei egokituta zegoen. Baina produktuak komertzializatzea 
ahalbidetzen ez zuen irauteko ekonomia batera mugatzen zen ekoizpena. 
Ekoizpen hori handitzeko interesak ereiteko teknika berriak asmatzea 
ekarri zuen. Teknika horiek, gero eta aurreratuago zegoen teknologiaren 
laguntzaz, gero eta espezie gehiago eraitea ahalbidetu zuten. Salerosteko 
soberakina sortu zen. 
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NEKAZARITZA ESPAZIOA 

 

Nekazaritza espazioan ezberdintzen ditugu: 

 

Landa espazioa hiritik kanpo urbanizatu gabe dagoen espazioa da. Bertan 

nekazaritza, merkataritza, basogintza, garraioa, etxebizitzak eta 

ingurumen kontserbazioa egiten da.  

 

Nekazaritza espazioa laborantza lurrek larrek eta basoek osatutako 

espazioa da eta bertan nekazaritza jarduerak egiten dira soilik 

Nekazaritza paisaia ezberdina da segun eta lursailen forma eta tamaina, 

lursail zabalak (Openfield) edo itxiak(Bocage), laborantza 

mota(Monolaborantza edo polilaborantza). 
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        Openfield 

Monolaborantza Polilaborantza 

Bocage 

Negutegia 



 

NEKAZARITZA FAKTOREAK 

 

Bi eratakoak izan daitezke: 

Faktore fisikoak eta giza faktoreak. 

Faktore fisikoek hainbat eratako eraginak izan ahal ditzake. Kliman, 

erliebean eta lurzoruan. 

-Klimak eragina du landareek garatzeko dituzten aukeretan,  
tenperaturaren, prezipitazioen eta haizearen eraginez. 

 Tenperatura: Landare bakoitzak behar dituen tenperaturak ez dira 
berdinak. Horrez gain, nekazaritza ezinezkoa da muturreko tenperaturak, 
0 ºC-tik beherakoak edo 45 ºC-tik gorakoak, dituzten inguruetan, eta 
inguru oso lehorretan. 

Prezipitazioak: Landare bakoitzak behar dituen prezipitazio kantitateak ez 
dira berdinak. 

Haizea: Haize leunek mesede egiten diete laborantzei, leiei oztopo egin, 
lainoak sakabanatu eta zurtoinei mesede egiten dietelako; haize gogorrek, 
aldiz, loreak eta fruituak indarrez atera eta lurzorua higatzen dute. 

Hiru klima nagusi daude munduan: Beroa, epela eta hotza.  

BEROA: Ekuatoriala, tropikala eta desertukoa.  

EPELA: Mediterraneo, ozeaniko eta kontinental.  

HOTZA: Polarrak. 
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-Erliebeak nekazaritzako jardueratan hainbat eratan eragiten dute:      

 .Altitudeak tenperaturak aldatzen ditu. 100 metrotik 10 metrora 

tenperatura 0,6ºC  jaisten da, igo ahala. 

 .Mendi hegalen orientazioak eragina du landareetan: Eguterak, eguzkiari 

begira dauden isurialdeak, epelagoak dira laiotzak baino eta haize aldeko 

hegalak, haizea jotzen duen aldera begira daudenak, hezeagoak dira.  

.Desnibelen eraginez, lurzoru emankorra higatu, nekazaritza eginkizunak 

baldintzatu eta mekanizazioa zaildu egiten da. 

 

-Lurzorua beharrezko elikagaiak ematen ditu landareentzat.  

Lurzoruaren emankortasuna honako hauen araberakoa da:          

Lurzoruaren lodieraren araberakoa, osagaien lodieraren araberakoa eta 

azidotasun edo basikotasun mailaren araberakoa da. 

 

Giza faktoreak era askotakoak izan daitezke: Ureztaketa, negutegi 

nekazaritza, ongarriak, pestizidak eta nekazaritza intentsiboa.  

 

-Ureztaketa: ureztaketak landareak landatuta dagoen lurzorura ura 

botatzean datza, landareen garapena errazteko. 

 

      
 

 

 

-Korronteko ureztaketa: Ura iturri batetik botatzen da lurrera, lurzoruan 

infiltratzen da eta errekatxo batzuk osatuz horizontalean eta bertikalean 

mugitzen ura. 

-Uholde ureztaketa: Ez da lurzoru guztia bustitzen, zati bat bakarrik. Zati 

horretan da landareak landatzen diren lekua. 

-Ureztatutako ureztaketa: Hezetasunaren maila optimo bat mantentzea 

uraren tentsio baxu bat behar du.   
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-Kanaletako ureztaketa: Ohikoa abonatu bat behar du, uraren mugimendu 

konstantearen eraginez, nutrienteen gehiegizko garbiketa gertatu 

datekeelako. 

-Goteoko ureztaketa: Kanal itxi batzuk erabiltzen ditu presio baxuarekin. 

-Drainatze ureztaketa: Beharrezko maiztasunarekin egiten da lan lurrean 

hezetasun handiko edukia lortzeko. 

 

-Negutegi nekazaritza: Gaur egungo negutegiak egitura metalikoak dira, 
nabe luzeak, ia ikusten uzten duen plastiko zuri batez estaliak; plastiko 
horrek landareentzako giro berotsu eta heze egokia sortzen du barruan. 
Estaltzen duten lurrak ondo landua egon behar du, ongarritua, goldatua 
eta begetal bakoitza ureztatuko duten tutu-sare bat jarri ahal izateko 
nibelatua. Negutegiak ekipamendu ugari izaten dute, hala nola, itzaltze 
instalazioak, berogailuak, girogailuak eta argiztapena, denak ordenagailu 
bidez kontrola ahal direnak. 

 

negutegia 

 

Negutegi laborantza gero eta teknifikatuagoa da eta, adibidez, laborantza 
hidroponikoa gero eta gehiago ikusten da. Laborantza hidroponikoa 
landareak kultibatzeko metodo bat da emaitza mineralak erabiliz nekazal 
lurra ordez. Laborantza hidroponikoaren bidez sustraiek emaitza nutritibo 
eta  orekatuta hartzen dute uretan diluitua elementu kimiko berezi 
guztiekin landareen garapenerako. Eta soluzio mineral batean haz daiteke 
edo inerteen bidez, graba edo perlita bezala. Laborantza hidroponikoa eta 
negutegiaren erabilpen on bat konbinatuz, aire librean baino emaitza 
hobeak ateratzen dira.                      
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       laborantza hidroponikoa 



 

-Ongarriak: Ongarria lurra emankorragoa bihurtzeko erabiltzen den 
minerala da. Bi ongarri mota aurki daitezke: 

-Ongarri organikoak: Ongarri organikoak animalietatik edo landareetatik 
ateratakoak dira gehienetan, baina batzuetan sintetizatuak izan daitezke. 
Adibidez, zizare ongarriak: hondakin organikoen eraldaketa da lur zizareen 
bidez. Ongarri organiko onenetarikoa da lurra berpizten duelako. 

                                   

 

 

 

-Ongarri mineralak: Ongarri mineralak substantzia mineralak dira, 
industria kimikatik produzituak edo aztarnategi naturalen 
esplotazioarengatik. 

Hauek dira ongarriak eragin ditzaken kalte nagusiak:  

-Osasunerako arriskurik handiena nitratoarekin nahasturiko ura 
kontsumitzea da. 

-Ingurugirorako arriskurik handiena uraren kontaminazioa da. 
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-Pestizidak: Substantzia kimikoak dira eta beraien helburua landareentzat 
kaltegarriak diren intsektuak eta bakterioak hiltzea da. Pestizidak oso 
garrantzitsuak izan dira nekazaritzarako, pestizida barik ezin zelako posible 
izango iraultza berdeko elikagaien produkzioaren gorakada lortzea. Baina 
osasunerako eta ingurumenerako kaltegarriak  izan daitezke.  

Pestizida berri bat erabiltzen hazten garenean emaitza oso onak lortu 
ditzakegu kantitate oso gutxirekin, baina askotan erabili ondoren arazoak 
agertzen hazten dira eta produktuaren erabilpena ezgaitzen du, eta horrek 
beste pestizida indartsuago batzuen erabilpenera behartzen du. 
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-Nekazaritza intentsiboa: Gaur egun, populazio ugari, eta jabegoa oso 
banatuta duten lur gutxi dagoen gunetan erabiltzen da. Labore ugari 
espazio urrian ereiten da. Lurraren emankortasuna agortu gabe 
produkzioa ahalik eta gehien aprobetxatzeko kultiboen errotazioa 
burutzen da. Modu honetan landaretza bakoitzak zoruaren mantenugai 
diferenteak aprobetxatzen ditu. Gainera, lurra pobretzea saihesteko, 
noizean behin landatutako saila lugorri uzten da, hau da, urte batez 
gutxienez landatu gabe.  

Lur sail berean landare mota ezberdinak azaltzen dira, elkarri onura 
ekartzen dioten ekosistemak sortuz; landare bakoitzak biltzen diren 
arte beharrezkoak dituen mantenugaiak hartzen ditu zorutik. 
Landatutako lur sailak galdutako substantzia horiek berreskuratzeko 
beste era bateko landatze edo kultiboa aukeratzen da, espezie begetal 
berria landuz gelditzen diren beste mantenugaiak aprobetxatuko 
dituena. Era honetan, substratuak urte batetik bestera berriztatzeko 
aukera dauka. Adibidez, Afrikako Sabanan baserriaren inguruko 
landaketetan era komunalean praktikatzen da, lugorriaren 
teknikarekin uztartuz 
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a)Argazki hauek adierazten dutenek zein eragin izan dezakete 
nekazaritzan nahiz ingurumenean? 

  

 

 

1. Argazkiko, nekazaritza tradizionaleko, ondorioak nekazaritzan lan asko 
eginez etekin gutxi ateratzen dela eta beraien familiak elikatzeko baino ez 
dutela ateratzen, hori eskuekin edo lanabes tradizionalekin egiten 
zutelako lan gertatzen da. Horren ondorioa ingurumenean ez duela 
kontaminatzen da. 

 

 

2. argazkian,nekazaritza modernoan,1.an, nekazaritza tradizionalean, 
baino lan askoz gutxiago egiten dute eta etekina askoz ere handiagoa da 
teknologia modernoak erabiltzen dituztelako, horri esker saltzeko eta 
kontsumo propiorako adina kantitate ateratzen dute. Baina horrek ere 
eragin kaltegarriak ditu ingurumenean asko kontaminatzen duelako. 
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Zeintzuk dira bi paisaia hauen dauden ezberdintasunak?  

 

 

 

Lehenengo irudia, kilima ozeanikoa, berdea eta hezea dela, larreak 
zuhaixkekin bereizita daudela eta baserri edo etxe batzuk daudela, eta 
klima egokiagoa dela adibidez zerealak eta txakolina landatzeko.  Bigarren 
irudian, klima mediterraneoan, sikuagoa da eta beroagoa, ez dago belarrik 
eta negutegiak daude. Klima aproposagoa da adibidez zerealak, mahastiak 
eta olibondoak landatzeko. 
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NEKAZARITZA POLITIKA 

IRAULTZA BERDEA: 

Filipinetan eta garatze bidean zeuden beste herri batzuetan 1950-tik 
nekazaritza produkzioa hasten joan da denbora guztian, biztanleriaren 
hazkundea gainditu arte.  

Hazkunde hau lortu dute, ez laborantza lur berriak lantzen, baizik eta 
errendimendu gehiago gehitzen lurzoru bakoitzean, hau da, produkzio 
gehiago lortzen da landutako hektarea bakoitzetik. Honi deritzo diogun 
iraultza berdea. 

Produktibitatearen hazkundea errendimendu altuko laborantza barietate 
berrien difusioari esker lortu da, eta  ongarrien, pestiziden, traktoreen eta 
horrelako makinariaren erabilpenari esker.  

 

Iraultza berdearen lorpen garrantzitsuenak artoa, arroza eta gariaren 
garapenarekin hektarea batean lortu ahal zen produktibitatea bikoiztu 
dela da. 

Iraultza berdeak onura asko ekarri ditu baina baditu ere bere arazoak. Bi 
garrantzitsuenak energia kontsumoa eta ingurumenarekiko kalteak dira.  

Energia kontsumoaren arazoa, traktoreak eta nekazaritzarako beste 
makinariak mugitzeko erregaia behar da; Presak, ubideak eta ureztatzeko 
sistemak eraikitzeko energia gastatu behar da; ongarriak eta pestizidak 
ekoizteko petrolioa behar da; nekazaritzatik ateratako produktuak mundu 
osotik garraiatzeko eta saltzeko erregai fosilak erabiltzen dira. Baina honek 
ez du bakarrik energia kontsumoan eragiten, ingurumen kalte asko 
eragiten ditu ere.  
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LURSAILEN KONTZENTRAZIOA: 

Lursailen kontzentrazioa prozedura administratibo berezi bat dela esan daiteke, 

zona bateko propietate ruristikoan antolatuta, eta jabe bakoitzari lurrak ematea 

zeukan terrenoaren proportzioan baina sakabanatuta zeuzkan partzela guztiak 

biltzen. 

Lursailen kontzentrazioa posible izan zen intentsitate berdinarekin aplikatzeagatik 

eskualde guztietan. Oso sakona izan zen larre irekiak zeuden tokietan  baina askoz 

zailagoa izan zen lurralde menditsuetan. 

Lursail kontzentrazioak posible egin zuen traktoreen erabilpena eta kapital gehiago 

erabiltzea eta lan gutxiago  egitea. Horri esker produktibitatea hazi egin zen. 

Honen eraginak onuragarriak dira propietate berriek baldintza onuragarriak 

dituztelako. 

a)Ondo behatu alboko argazkia eta joan deskribatzen eta 

ateratzen elementu horiek, bistan daudenak eta bistan ez 

daudenak. 

 
Argazkian ikusten diren larreak gizakiak landurikoak dira eta 

zuhaixkekin daude bananduta. Larre berdeetan landareak hasita 

daude eta marroietan landatzeko prestatuta daude. Larreen ondoan 

baserriak ikusten dira eta baserriak bata bestetik sakabanatuta 

daude. Argazkiaren atzealdean hiri bat ikusten da. Honek esan nahi 

du nekazaritza espazioa dela. 
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NEKAZARITZA SISTEMA TRADIZIONALA 

Nekazaritza ibiltaria Klima ekuatorial eta tropikaleko lekuetan ematen da, 

adibidez: Afrika ekuatorialean, Amazonan, Indian.  

Urteko urtarorik lehorrenean basoaren parte bat moztu eta erre egiten da. 

Gelditzen den basoaren argiunea erretakoaren errautsekin ongarritzen da 

ondoren bertan lanabes xumeen bidez ereiteko. Zelai hau lau urtez 

aprobetxatzen da eta ondoren utzi egiten da berriztatzeko. Hori dela eta 

nekazaritza ibiltaria izena hartzen du. Ñame, batata, zerealak, artoa, 

mandioka eta artatxikia ematen ditu. 

Iberoamerikan eta Afrikan burutzen da oso antzinatik eta lurra ustiatzeko 

modurik zaharrena dela esan daiteke. Tenperatura altuak, eurite 

etengabeak eta zoru pobreak dauzkaten guneetan oso ohikoa den 

praktika dugu, Afrikako oihanean edo Amazonaseko basoetan adibidez. 

 

Ongarririk erabiltzen ez duen eta produktibitate eskasa duen gutxi 

garatutako teknika da, batzuetan baserritarren beharrak asetzeko nahikoa 

ez dena. Normalean modu komunitarioan burutzen da, lurrak zein 

betebeharreko lanak taldearenak izanik. 
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NEKAZARITZA SISTEMA GARATUAK  

 

Herri berriak europarrek Ipar Amerikan, Hego Amerikan eta Australian XVI. 

eta XIX. mendeetan kolonizatutako espazioak dira. Teknologia garatua 

erabiltzen hasi ziren lana murrizteko eta  handitzeko helburuarekin. Baina 

horrek ondorio nahiko larriak ditu: 

Kontaminazioa, desertizazioa eta baliabideen agorpenak 

 

Nekazaritza paisaia garatua munduko leku hauetan ematen da: 

 

-Nekazaritza estentsiboa, zerealak nagusi direla: 

Estatu batuetako ekialdean, Europako eta Asiako erdialdean eta 

Argentinako, Mexikoko, Hegoafrikako, Turkiako eta Australiako zenbait 

lekutan. 

 

-Polilaborantza mediterraneoa: Nekazaritza tradizionalarekin loturik, 
polilaborantza sistema batean lur sail berean landare mota ezberdinak 
azaltzen dira, elkarri onura ekartzen dioten ekosistemak sortuz: espezie 
begetal batzuek beste batzuengan eragiten duten intsektu izurriak uxatzen 
dituzte eta landatutako landare bakoitzak mantenugai ezberdinak hartzen 
ditu substratutik edo lurra aberasten laguntzen duten beste batzuk 
ematen dizkio hari. 

Mediterraneoko kostetan batez ere, Chileko erdiguneko kostan, 
Hegoafrikako beheko kostan eta estatu batuetako mendebaldeko kostan. 

-Fruten eta barazkien nekazaritza intentsiboa: 

Miamin eta Miamiren inguruan, estatu batuetako zenbait lekutan, 

Kazakhstaneko zenbait lekutan sakabanatuta eta Argentinako erdialdean. 

-Okelatarako abeltzaintza estentsiboa: 
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Australiako kosta osoan, Hegoafrikan,  Kazakhstanen eta bere inguruan, 

Argentinan, Brasileko hegoaldean, Venezuelan eta estatu batuetako 

mendebaldean. 

-Esnetarako abeltzaintza estentsiboa: 

Ipar itsasoko kostetan eta estatu batuetako ipar-ekialdean. 

-Plantazio nekazaritza : 

Erdialdeko Amerikan, Brasileko hego-ekialdeko kostan , Afrikako zenbait 

lekutan sakabanaturik, Indonesiako zenbait lekutan eta Australiako 

ekialdeko kostan. 

 

-Basogintza ehiza eta arrantza: 

Kanadan eta Alaskan,eta Europa eta Asiako iparraldean. 
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ARROZA 

Asian ematen den arrozaren aprobetxamendua oso antzinatik ematen 
da, Txinan orain dela 7000 urte eman zen lehen arroz laborantza, eta 
elikagai bat baino gehiago da. Haren inguruan kultura oso bat garatu 
da. Arrozetik papera, likoreak, kosmetikoak eta baita etxebizitzaren 
ormak sendotzeko materiala ere ateratzen da. Haren ustiaketak 
Asiaren hazkunde demografikoa ahalbidetu zuen eta bere paisaiarik 
tipikoena irudikatu.  

 

          

 

  

Arrozaren produkzioaren %30 Txinan ematen da, hala eta guztiz 

Vietnamen eta Indian ere egiten da. Arrozaren produktibitatea 

Klimaren araberakoa da, eta urte batean 4 uzta arte bildu ahal dira.  

 Arroza landatzeko lau era daude: Uholde laborantza, laborantza 
sikua, ureztatutako laborantza eta ur sakoneko laborantza. 

-Uholde laborantza: Ur geldietako larretan lantzen da, presa txikiz 
inguratuta dagoen inguruan eta 25cm-ko sakonerara heldu ahal da. 
Laborantza nota hau euriarekin edo presa baten korrontearengatik 
elikatzen dira. 
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-Arroz laborantza sikua: Lurra sikuan landatzen da beraz hezetasun 
gutxi dauka eta lurrak emankortasun gutxi du. Ondorioz 
errendimenduak baxuak dira. 

-Ureztatutako arroz laborantza: Lurra hezea dagoenean lantzen da, 
ura presa txikien laguntzaren bidez mantentzen da. 

 

-Ur sakoneko  arroz laborantza: Uraren sakonera bost metro arte 
heldu ahal da. Ura ibaietatik eta delten mareetatik dator.  

 

Gaur egun mendi mazelak ere aprobetxatzen dira arroza hazteko 
baratze-maila edo terraza landagarriak eratuz, ondoren, ibaiak urez 
betetako beheko lurretara eramateko. 
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PRESIZIOSKO NEKAZARITZA  

Preziziosko nekazaritza, teknologia erabiltzen da zehaztasun gehiagorekin 

lan egiteko landatzerakoan, intsektizidak botatzeko orduan eta uztaren 

emankortasuna jakiteko.   

Nekazaritza teknika honek beharrezkoa du teknologia aurreratuko 

makinaria, gune produktibo bakoitza tratatzeko bere potentzialaren 

arabera intsumoen erabilpenen arabera optimizatzeko eta 

errendimenduak handitzeko. 

Bere prozesua hau da: 

Area baten barruan   errendimendu dispareak dituzten zonak detektatu 

behar dira. Zenbat eta informazio gehiago, prezisio handiagoa, SIG-

aren(sistema de informacion geografico) erabilera, GPS-aren erabilpena 

arrazoiak ezagutu, erabilpen aldagaia, preskripzioko mapa landako lana 

egiten duen makinariara  transferitzen da landaketa edo ongarri banaketa 

dosifikatzeko eta azkenik, inguruneko dosia gordetzen da. 

Horrela etengabeko hobekuntza zikloa bukatzen da, eta hurrengoko aldian 

berriro hasten da hasieratik. 
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MERKATARITZA NEKAZARITZA 

Produktua merkatuan saltzen da. Izan ahal da nekazaritza intentsiboa edo 

estentsiboa bere ezaugarriak makineriaren erabilera eta laborantza 

teknika modernoen erabilera. Bere produkzioak oso handiak dira merkatu 

nazionaletan edo internazionaletan saltzeko. Herrialde garatuetan ematen 

da eta bertan nekazaritza negozio moduan ikusten da. Garraiobide azkar 

eta egokien menpe dago bere produktuak azkar banatzeko. 

Merkataritza nekazaritza hiru mota daude: 

-Nekazaritza espezializatua: Europan eta Estatu Batuetan ematen da eta 

latifundioak dira eta monolaborantzan espezializatuta dago, adibidez: 

artoa, kotoia eta tabakoa. 

-Nekazaritza mediterraneoa: mediterraneoko kostaldean eta Kaliforninan 

ematen da. Garia, mahatsa, oliba, barazkiak eta frutak dira nagusi.  

-Plantazio nekazaritza: monolaborantza plantazio handienetatik bereizten 

da. Eskulan handia behar da makinaria sartzea oso zaila delako eta kafea, 

kakaoa, azukrea eta tabakoa produzitzen dute.  
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PLANTAZIO SISTEMA 

Plantazioak tropiko aldeetan dauden kolonizazio garaian sortutako modu 

kapitalistan ustiatutako nekazaritza paisai oso bereziak dira. Plantazioa 

gehienbat klima tropikal hezeetan eta  kostatik hurbil aurkitzen dira, 

adibidez erdialdeko eta Hegoamerikan, ekialdeko Asian eta Gineako 

golkoan. Bertako uztarik garrantzitsuenak azukre kanabera, kotoia, 

bananak,kakaoa, kafea, kautxua, etabar dira. Plantazioen ezaugarri 

nabarmenena ekoizpena masiboa eta herri garatuetan eskari handia duten 

produktuetan espezializatuta dagoela da, eta langile ez kualifikatuak eta 

merkeak kontratatzen dituztela. 

Plantazio sistemak kolonia natiboen ustiapena, triskantza eta sarraskiak 

ekarri zituen. Esplotazioa eta umeen esklabutza jarraitzen du gaur egungo 

plantazioeatan.  

Adibidez Kongon gertatu zena, Leopoldo 2.arekin. Apurka-apurka 

Kongoren jabea egin zela eta jendea torturatzen eta bahitzen zuen 

kautxuaren truke. Edo Nestlek kakaoa produzitzen zuten ume esklaboak 

kontratatzen zituen eta orain baloiak kanpora botatzen ditu produktu 

bakar bat produzitzen ( 8500 produktu artean, eta ez da txokolatea ) “ Fair 

trade “ iniziatibara gehitzen dena baina ez dakigu zergatik ez duen egin 

bere marka tradizionalekin. 
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      Aisia          Nekazaritza espazioa 

LEHEN SEKTOREA 

LANDA EREMUA 

       Komunikazio bideak        Egoitza espazioa 

       Nekazaritza         Abereentzako larreak 

 

     Basoa  

      Partzelak 

      merkatua       tradizionala 

     mekanizazioa      Produkzioa  

      handitzea 

     Prezioa  

      jaistea 

      Mediterraneo 
merkataritza 

       Uretalurra        Sekain lurra        Negutegia       Garraio 
egokia 

A    Intentsibo       Estentsibo 

     Nekazaritza 
paisaia 

POLITIKOAK 

      Nekazaritza 
erreformak     eta 
garapen politikak 

  EKONOMIKOAK 

     Polikultibo eta 
monokultibo 

SOZIALAK 

     Jabego pribatua eta 
kolektiboa 

FISIKOAK 

    Erliebea, klima eta 
lurzorua  

     NEKAZARITZA 
PAISAIAN 
ERAGITEN DUTEN 
FAKTOREAK 


