
Elikadura Ekologikoarentzat aurrerapausoa 
Gaur, abenduak 15, euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak ekolurra bereizgarria 
aurkezten du. Pauso honekin kontseiluak ziurtatutako elikagaietan bereizgarri hau erabiltzeko aukera 
zabaltzen da.   

EKOLURRA bereizgarriak elikagaien etiketatu ekologikoak ezartzen dituen 
gutxieneko baldintzei beste batzuk gehitzen dizkio, elikagai horiek 
bereiztu eta balioan jarriz. 

Honela, EKOLURRA bereizgarria daraman elikagaia ekologikoa da, lurrari 
lotua, nekazaritza-ekoizpen ekologikoaren onura guztiak eta kalitate-
berezitasuna ematen dioten bestelako ezaugarriak dituena. 

Aldi berean, EKOLURRA, ekoizpen eredu ekologikoa landa garapenaren 
mesedetan jartzeko ariketa bat da, koherentziaz betea eta bertako 
elikadura sistemara bideratua. 

Baina, zer dira elikagai ekologikoak? 

- Ekoizpena modu ekologikoan gauzatzen den lurretan lortutako elikagaiak dira, landare- zein animalia-
jatorrikoak, freskoak zein eraldatuak.

- Ekologikoki ekoizteak lau printzipio hauek kontuan hartzea esan nahi du: osasuna, ekologia, arreta eta
berdintasuna.

- Elikagai ekologiko, biologiko edo organiko izenarekin merkaturatzen dira, edota eko/bio aurrizkiekin.

Kontseilua, bereizgarriaren bultzatzaile 

Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua, erakunde ofiziala da, eta elikagaietan 
zigilu ekologikoaren erabilera kontrolatzeaz eta baimentzeaz arduratzen da. Bere funtzio nagusietako bat 
zigiluaren ezagutza sustatzean datza. 



Ibilbidea 

2019ko otsailean, hiru helburu zehaztu zituen Kontseiluak 2019-2022 komunikazio plan estrategikoaren 
barruan:  

1) Ekoizpen ekologikoa handitzea

2) Eraldaketa eta merkaturatze sareak sustatzea

3) Hurbileko produktu ekologikoen eskaera handitzea

Horiek lortzeko, ezinbestekoa zen komunikazio-jarduera hobetzea eta marka-arkitektura bat eraikitzea, 
sinplea eta logikoa, indarrak sakabanatzea eragozteko eta sinergiak handitzeko. 

Horren harira, urte bereko irailean, «EKOLURRA» aipamena atxiki zuen Kontseiluak, Europako logo 
ekologikoarekin batera, Kontseiluaren beraren irudi korporatiboaren barruan. 

Irudi berriak elikadura ekologikoaren EBko logoa atxiki zuen haren inguruko ezagutza sendotze aldera. 

Baina sektoreak haratago joan nahi izan zuen eta bereizgarri honekin hemengo elikagai Ekologikoa 
bereiztea eskatu zion Kontseiluari. 2021eko irailean EKOLURRA kontseiluaren gomendio-bereizgarri gisa 
onartzen da, eragileei Kontseiluaren marka berria euren produktuetan erabiltzea errazteko, eta 
kontsumitzaileek Euskadiko elikagai ekologikoak erraz identifikatzea ahalbidetzeko. 
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EKOLURRA bereizgarriaren balioa 

Bereizgarri hau daraman produktu batek honakoa transmitituko du: 

a) Onura funtzionalak: tokikoa da, ona da, zaporetsua da, kalitatekoa da eta eskuragarria da.

b) Onura emozionalak: gurea, benetakoa, hemengoa, osasungarria, ingurumena zaintzen duena,
zirkularra.

c) Autoafirmazio-onurak: ondo egiten ari gara eta pozik gaude; koherenteak gara, osasuna lehenesten
dugu eta mundua hobetzen laguntzen dugu.

d) Tokikoak burujabetzaren aldeko apustua baino zerbait gehiago izan behar du; lurraldeari lotutako
ekoizleak eta ekoizpenak daude atzean. Ekoizle horiek, ahal den heinean tokiko baliabideak erabiltzen
dituzte, zaindu egiten dituzte eta, gainera, beren produktuaren zatirik handiena eremu hurbilean
merkaturatzen saiatzen dira, landa-eremua bizirik iraunarazteko.

Neurri anitz Ekolurra balioa bermatzeko 

Nekazaritzako elikagai ekologikoen ekoizpena Europako Nekazaritza Ekologikoaren araudiak erregulatzen 
du (Regulation (EB) 2018/848). Araudi horrek elikagaien ekoizpen eta elaboraziorako eskakizunak 
ezartzen ditu, baina, horrez gain, ikuskapen, ziurtapen eta etiketadunak izateko betebeharrak ere azaltzen 
ditu. Euskadin egiaztaturiko produktuek Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologiko Kontseiluaren 
kodea daramate: ES-ECO-026-VAS 

EKOLURRA zigiluaren balioak bete daitezen, beharrezkoa izan da araudi espezifiko bat garatzea, EBko 
erregulazio horretan jasotakoari ekarpen berriak eginez. Mota desberdinetako neurriak ezarri dira: 

a) Kalitate eta nutrizio irizpideak gehitzen dituzten neurriak : eztiaren lore-jatorria etiketatzeko edo
lehentasunezko kontsumo-datak ezartzeko bete beharreko parametroak; ogia egiteko amaorea erabili
beharra; eraldaketa-prozesu batzuetan denborak, tenperaturak eta errendimenduak mugatzea; biltzeko
heltze-irizpideak ezartzea, besteak beste.

b) EAEko lurraldera egokitzen diren neurri zorrotzagoak: Sagardo-sagar sail berrietan barietate
tradizionalak erabiltzeko betebeharra; fruta-laboreetan landare-estaldura eskatzea; ardi arrazak Latxara
eta Karrantzara mugatzea, besteak beste.

c) Xehetasun haundiagoarekin ezarri nahi izan diren neurriak: Eska daitekeen gutxieneko laboreen
txandaketa zehatzago definitzea; langileen gutxieneko prestakuntza; biodibertsitatea mantentzeko eta
hobetzeko neurri zehatzak; eskualdean bertan animalientzako elikagaiaren zati bat lortzera behartzen
duen betekizuna gehiago zehaztea, besteak beste.

d) Nahiz eta ekoizpen ereduarekin lotura zuzena ez izan, garrantzitsuak diren bestelako neurriak:
ontziratzearekin lotutakoak, hondakinen kudeaketarekin edota plastikoen erabilerarekin.



Informazio gehigarria 

EKOLURRA bertako produktuen aldeko apustua da, tokiko merkatuari zuzendua merkaturatzeko zirkuitu 
laburrak erabiliz. Eta Kontseiluaren jarduera-eremua EAE denez, EKOLURRA bereizgarria duten 
produktuak “Euskadiko elikagai ekologikoak” gisa aurkeztu ahal izango dira.  

Gaur egun, 707 eragile daude Euskadin eredu ekologikoan lanean. 

- Ekoizpen ekologikoa zabaltzen ari da, dudarik gabe.
- 2001 373Ha EKO, 61 profesional, nekazaritzarako lurren % 0,15
- 2011 2722Ha EKO, 274 profesional, nekazaritzarako lurren % 1,43
- 2021 7420 Ha EKO, 707 profesional, nekazaritzarako lurren % 4,04

2010eko uztailaz geroztik, Europar Batasunean ontziratutako elikagai ekologiko guztiek 
nahitaez ,“eurohostoa”, Europako zigilua daramate. 

Oraindik, Euskadin, Europar Batasunaren ITUN BERDEaren (Green Deal) Farm to Fork estrategiaren 
barne 2030erako jarritako erronka betetzeko (EBko nekazaritzako lurren % 25 ekologikoan lantzea) asko 
geratzen den arren, EKOLURRAre-kin pausu irmoak ematea espero da erronka hori betetzeko ibilbidean. 

Tel.: 946 271 594 · info@ekolurra.eus  
Komunikazioa: sustatu@ekolurra.eus 

www.ekolurra.eus 


