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Ongarri berdeak 

GAI TEKNIKOAK

Lurraren emankortasuna 
garatzeko baliabiderik erabi-
liena abere ezberdinen kaka 
da. Nutrienteez gain, materia 
organikoa ere ematen dio 
lurrari. Honen bitartez, lurraren 
estruktura hobetzen doa eta 
are garrantzitsuago, aktibi-
tate mikrobianoa (lurraren 
emankortasunaren “gakoa”) 
indartzen da. 

Baina ganorazko sahatsa ez dago 
beti eskuragarri eta freskoegi erabiliz 
gero arazoak eman ditzake. Badago, 
ordea, lurraren emankortasuna na-
turarekin bat garatzeko beste modu 
bat. Baztertuta egonagatik ahaztuak 
ez dauden zenbait landare aspalditik 
erabiliak dira lurra hobetzeko. Ongarri 
berdeak dira, lurra bera elikatuko 
duten uztak.  Abonu berdeek ez dute 
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lurra lantzen, hori ongarri berdeak 
hazteko erabiliko ditugun teknika 
mekanikoek egingo dute. 

Ongarri berde modura erabili dai-
tezkeen landareak eta familiak asko 
dira, gehienbat lekariak, kruziferoak 
eta gramineoak. Epe laburrean 
ongarri berdeek, lurraren emankorta-
suna era bizkor, merke eta orekatuan 
hobetzen doaz, gehiegizko lankarga 
suposatu gabe. 

Naturaren bide ugariak

Ongarri berdeak ortuaren ekosistema 
“klimax” egoerarantz eramateko era-
biltzen diren laboreak dira. Baina ortu 
guztiak ez dira berdinak, horregatik, 
erabili beharreko ongarri berdea ere 
ez da beti berdina izango. Bakoit-
zak berezitasun batzuk dauzka, guk 
ortuaren onerako erabiliko ditugunak: 
lekariek lurrean horren iheskorra den 
nitrogenoa fi nkatzen dute atmosfe-

ratik, kruziferoak lur konpaktatuetan 
hazteko gaitasun handiagoa dute 
eta beraien sustrai sakonek hondoko 
fosforoa mobilizatzen dute (baina ez 
dute konpaktazioa apurtzen!) 

Zein da helburua, zeintzuk aukerak?

Lurra hainbat zentzutan hobetu daite-
ke. Helburuaren arabera, ongarri bat 
edo beste aukeratuko dugu. Hona 
hemen lan-ildo batzuk:

· Lurraren aktibitate biologikoa biztea. 
Askotan, humus kantitate handiak 
daude, baina oso egonkortuta ego-
nik, aktibitate biologikoa oso apala 
da; ongarri berdeak errazki minerali-
zatzen diren gai organikoak gehitzen 
ditu, hazkuntza fasean sartzen delako 
lurrean eta orduan azukre eta nitro-
genodun suztantzia sinpleetan abe-
ratsa da (justu mikroorganismoek lan 
egiteko behar dutena). Txirta eta oloa 
nahaste ezin hobea dira honetarako.

· Lurraren lehenengo kapa zenbait 
elikagaitan aberastea: nitrogenoa 
gehitzea bada helburu zehatza, 
orduan lekariak dira aukera; fosforoa 
mobilizatzea bada helburua, kruzife-
rak azpira joandako elikagaiak azalera 
ekartzeko gai dira, espinakek nitro-
geno nitrikoa txupatu eta azalean 
gordetzen dute. 

· Belarrak kontrolatu: nahi ez ditugun 
belarrez josita dagoen edo landu 
gabe utziko dugun alor bat garbitze-
ko edo garbi mantentzeko. Erraz eta 
arin hazten diren espezieak behar dira 
honetarako, eta nahiko hestu erein, 
dosi handiagoetan. Ongarri berdeak 
ito egingo ditu bestelako landareen 
haziak. Alpalpa, oloa, errefaua. 

Oloa

1   Injeniari agronomoa eta Biolurreko ortugintza eta frutazaintza aholkularia



2010 UDA EKOLURRA 13

· Lurraren mikroorganismo pato-
genoen oreka zaindu: kruziferak 
erabiltzen dira lurreko onddoen 
oreka zaintzeko (patogenoak direnak 
kontrolatuta eukitzeko), izan ere, 
dauzkaten azufredun konposatuek 
“biofumigazio” lana egin dezakete.

· Lur oso kalkerretan (kaliza aktiboak 
blokeoak eragiten dituen lurretan): 
kruziferoak oso egokiak dira, dauzkaten 
konposatu azufratuak sulfatoak ematen 
dituztelako eta honek lurraren lehen 
geruza pixkat azidifi katzea baimentzen 
du, elementuen blokeoak arindu dai-
tezkeelarik (ziape zuria, oria, olio-arbia 
edo koltza, bazkarako arbia)

Kontutan izan behar da ere ongarri 
berde guztiak ez direla lur mota guz-
tietara moldatzen, espezie bakoitzak 
lur mota eta klima batzuk nahiago 
ditu beste batzuk baino. Ongarri 
berde batek beste ezaugarri hauek 
izatea ere komeni da: erraz eta bizkor 
hazteko gaitasuna izatea (inolako 
ongarriketarik gabe); hazia topatu 
erraza izatea; hazia eta orokorrean 
ereintza merkea izatea.

Ongarri berdea lurrean geratzen da

Komenigarria da lursailetan gutxie-
nez lau urtero honelako labore bat 
sartzea, eta planifi kazioak ahalbidet-
zen badu, sarriago. Izan ere, onga-
rri berdeek lurrari deskantsua eta 
osasuna ematen dizkiote. Ohikoena 
rotazioaren barruan ongarri berdea 
sartzea da, udazkenean edo uda-
berriaren hasieran libre geratu diren 
sailetan. Lurra beste edozein ereintza-
rako landuko litzakeen eran lantzen 
da, baina bilatzen ari garen efek-
tuaren arabera ereintza hestuagoa 
(belarrak kontrolatzea bada helbura) 
edo bakanagoa izango da. 

Landarea loratzear dagoenean moztu 
egiten da. Momentu horretan landa-
reek nutriente kontzentrazio handie-
na daukate eta aldi berean haziak ez 
dira oraindik sortu, ongarri berdea 
nolabait “kontrolpean” mantentzen 
delarik (nahi ez dugun lekuan dagoen 
ongarri berdea belar gogorra izan 
daiteke!). Orokorrean 20- 25 zenti-
metroko garaiera dutenean moztu 
beharko lirateke, ondoren pare bat 
astez sikatu eta lurrera inkorporatzen 
da edota “mulching” moduan utzi.

Ez da komenigarria materiala oso ber-
dea dagoelarik lurrera sartzea. Ume-
legi badago, ondoratzean fermetazio 
anaerobioak emango dira, lurraren 
bizitza mikrobianoarentzat (eta gure 
landareentzat) kaltegarriak. Sakonegi 
ondoratzea ere ez da komeni, desko-
posaketa egokia izateko, oxigenoak 
parte hartu behar du prozesuan, 15-
20 cm inguru nahikoa eta sobera da.

Ongarri berdeak labore elkarketan 
ere topatzen ditugu, batez ere ziklo 
luzeko laboreetan (adb. alkatxofak, 

frutarbolak). Kasu hauetan, hirusta 
edo alpalpa zuria aukera ona izan 
daiteke, lekaria da eta hortaz nitro-
genoa atmosferatik lurrera jeisten du, 
erraz irabazten du lekua (mozketa 
bidez beste belarrak hasieran apur 
bat kontrolatuz gero) eta “mulching” 
ederra uzten du moztutakoan. Gai-
nera, behin eta berriro bueltatzen da 
berez. Ziklo laburreko laboreentzat 
hau ez da komeni, Gertrud Francken 
sistemak espinaka edo hazkunde 
bizkorreko antzeko beste landareren 
bat erabiltzen du, lerro artean erein-
da. Behin tamaina bat hartutakoan, 
moztu eta han geratzen dira lurra 
estaltzen eta laborea elikatzen(2).

Kontutan hartzeko beste gai bat 
lurraren egoera da. Ongarri berdea 
“prozesatzeko” gai izango den 
aktibitate biologiko nahikoa egotea 
beharrezkoa da, beraz, lur bat oso 
motela badago (aktibitate mikrobiano 
gutxirekin), alperrik da abono berdea 
oso handia egitea (biomasa asko 
egitea). Sekulako mahaikada izana-
gatik ere, dauden mikrobio apurrak 

Gai Teknikoak. Ongarri berdeak 

Oloa eta errefautxoa, lur buztintsuari materia organikoa emateko

Ongarri berdeak labore elkarketan ere 
topatzen ditugu, batez ere ziklo luzeko 
laboreetan (adb. alkatxofak, frutarbolak) 
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Honelako landare indartsuak, ordea, 
erraz “ihes egin” dezakete: Facelia 
oso ongarri berde ona da, biomasa 
asko garatzen duena, baina hazitara 
joaten uzten badugu gureak egin du. 
Zaindu ezkero, ez dago arazorik.

Ongarri berdeak ez dira bakarrik 
lekariak. Naiz eta atmosferatik nitro-
genorik fi nkatzeko gai ez izan, beste 
familiek ere badituzte beraien berezi-
tasunak. Are gehiago, gomendagarria 
da ereinketan familiak nahastea, 
bakoitzak bere lana egingo du. 

Zoldabelarra (Symphitum offi cinale) 
landare interesgarria da. Bere osto 
zabal eta xamurretan nitrogeno eta 
beste nutriente batzuren kantitate 
esanguratsuak gordetzen ditu. Lan-
dare hau ortuaren baztar (on) batean 
jarri behar da ordea, indar asko dauka 
eta hori gutxi balitz, sustrai satitxoeta-
tik landare berriak sortzen dira.

ez dira gai materia organiko guzti 
hori “prozesatzeko”, eta azkenean 
kontrako efektua lor dezakegu, lan 
larregi eman.

Beste kuestio batzuk

Beranduagoko arazoak ekidin aldera 
badira zenbait kontu buruan gorde 
beharrekoak. Ongarri berde asko 
ortuko landareak edota lehengusu 
hurbilak dira, horregatik, plangintza 
egiteko orduan, ongarri berdea eta 
gero beste familia bateko landareak 
sartu beharko dira. Kruziferoekin 
nahasmenak egon daitezke: errefaua 
edo mostaza familia honetakoak dira, 
baina baita, aza, azalorea, brokulia, 
lonbarda edota rukula. Argi ibili 
errotazioekin.

Ongarri berdeak garatzeko izango 
duen denbora ere garrantzitsua da. 
Estu bagabiltza, bizkor erne eta bizkor 
hazten den landare bat behar dugu. 

Hazia topatzeko: Euskadiko nekazarit-
za ekologikoaren gidan agertzen dira 
labore extentsiboak egiten dituz-
ten baserritarrak (Araban), beraiek 
ongarri berdeak erabiltzen dituzte eta 
saltzeko hazia izango dute. Blasenea 
(Zarautz) eta Zaira del Río-k (Laudio) 
ere badute hazirik beraien minte-
gietan, Semillas Clementek ongarri 
berde bezala erabili daitekeen hazi 
ekologiko dauka katalogoan, bestela, 
Nafarroako gidan begiratu. Frantziako 
Essem Bio elkarteak katalogo zabala 
dauka. 

Zoldabelarraren ostoek nutriente 
asko biltzen dituzte, baina zaindu 
beharreko landarea da, bizkor 
zabaldu bait daiteke.

Zoldabelarra (Symphitum offi cinale) landare 
interesgarria da. Bere osto zabal eta xamurretan 
nitrogeno eta beste nutriente batzuren kantita-
te esanguratsuak gordetzen ditu. 

Gai Teknikoak. Ongarri berdeak 
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