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urte

jolas
kooperatiboa

jolas honen oinarrian baserriko ortua-
riaren egutegia dago. urtean zehar, hil 
bakoitzean zer ereiten edo landatzen den, 
eta, noiz jasotzen den. hortik dator 
jokoaren izenburua: uzta batzera!

euskal herrian nekazaritza burutzeko bi 
isuri nagusi daude, batik bat gure 
erliebeak eta kokapen geografikoak bi 
ingurune nagusi bereizi dituelako, kantau-
riar isurialdea eta mediterraneo isuria. 
arrazoi honegatik bi nekazaritza mota 
ezberdin ezagutzen dira gure herrian, biak 
ala biak bertako ingurune eta baldintzeta-
ra egokitzen jakin dutenak, eta biak 
kontuan izaten ahalegindu gara.

egutegi hau orientagarria da. izan ere, 
ortuari kontuetan, oso normala da hilabe-
te batzuetako gora-bera izatea ereite-
landatzeetan. baba, esaterako, urrian,
azaroan, nahiz abenduan erein daiteke..

ortuaria erein edo landatzeko, baserritarrak 
berak jasotakoen artean izan behar du fitxa 
hori. horrela bada, zuzenean jarriko du taulan 
fitxa gorria,  dagokion tokian, eta bigarren 
aldiz bota ahal izango du dadoa.

baserritarrak berak ez badauka behar duen 
ortuariaren hazia edo landarea, ortuaria daukan 
baserritarrarekin trukatu ahal izango du. 
horretarako, beste baserritarrak ortuariaren 
egutegiari buruzko galdera bat egingo dio: “noiz 
batzen da patata?”, esaterako. erantzun behar 
duen baserritarrak 10 bat segundo izango ditu 
taulan bilatzeko erantzuna.

baserriko zaintzarekin lotutako lana egiteko 
ere baserritar horrek berak jasotako fitxen 
artean izan behar du, lan horretarako behar den 
tresna. horrela bada, zuzenean jarriko du fitxa 
horia taulan, eta dadoa botako du berriro.

baserritarrak ez badu fitxa hori, daukan 
baserritarrarekin trukatu ahal izango du, baina, 
horretarako, beste baserritarrak jarritako 
proba dibertigarri bat egin beharko du: pertsona-
ren bat imitatu, zerbait kantatu, txistea kontatu, 
korrika egin…

baserritarra egokitutako hilean ortuarien uzta 
jasotzeko aukera badago, zuzenean jasoko du 
baserritarrak, lehendik berak ortuari hori erein 
edo landatu badu. bestela ere jaso ahal izango 
du, hala nahi izanez gero, baina horretarako 
dado berezia bota, eta otzararen irudia atera 
beharko du. basurdea ere atera daiteke!

baserritarra egokitutako hilean fruituak 
jasotzeko aukera badago, zuzenean jaso 
ahal izango du, baldin eta dado berezian 
otzara ateratzen badu. basurdea ere atera 
daiteke! 

lauki bereziak

izoztea, satorra, harria edo sikatea egokituz 
gero, otzaran jasota dagoen uztatik 2 kenduko 
dira. 

jaso gabe dagoen uztatik 10 jasoko dira, ortuari 
eta fruituen artean.

jaso gabe dagoen uztatik 20 jasoko dira, ortuari 
eta fruituen artean.

ortuari batzuk erein egiten dira, eta ez dute 
landatzerik behar izaten (baba, ilarra, 
patata...). gehienek, ordea, hazia erein ostean, 
behin landarea lortuta, landatzea eskatzen 
dute, landareak hazteko duen tokia izan 
dezan (uraza, tomatea, piperra…).

ereindako hazitik landarea hartzeko bi bat 
hilabete behar izaten dira.

arrazoi honengatik euskal herriko 
baserrietako nahiz bestelako baratzetan 
oso ohikoa izaten da, lanak bizkortze eta 
errazte aldera, prozesua landareak 
jartzetik hastea, (landareak erosita edo 
beste batek emanda), ereitetik hasi ordez. 

jolas honetako egutegian egoera erreal hau 
islatu nahi izan dugu. horrexegatik, 
batzuetan, gure jolaseko baserritarrek 
haziak ereingo dituzte, eta, beste batzuetan, 
landareak jarri, horrelaxe egiten baita, 
baserrietan nahiz hirietako baratzetan.

satorra

harria sikatea

izoztea

prakagorriak
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helburua
jolasaren helburua da hiru baserritarren 
artean, kooperazioan, ahalik eta uzta 
gehien jasotzea. baratzeko lanak ere egin 
beharko dituzte bide naturalak erabiliz, 
gainera! eta naturaren egoerei eta basur-
deari aurre egin! ez da lan erraza! 

uzta batu baino lehen basurdeak bere 24 
zatiko puzzlea osatzen badu, baserrita-
rrek galdu dute jolasa!

“urrezko baserritarra” titulua lortzeko 
ortuarien eta fruituen artean 20 eskuratu 
behar dira, eta lurraren zaintzarekin 
lotutako 5 lan egin, guztien artean.

“zilarrezko baserritarra” titulua esku_
ratzeko ortuarien eta fruituen artean
13 eskuratu behar dira, eta lurraren 
zaintzarekin lotutako 3 lan egin, guztien 
artean.

hasiera
jolaskide bakoitzak (bikotea edo taldea 
izan daiteke) baserritar bat hartuko du, 
eta, beste batek, basurdearen ardura 
izango du. fitxa gorriak (haziak eta 
landareak) eta fitxa horiak (lanak), zoriz 
banatuko dira, hiru baserritarren artean. 
zein baserritar hasiko den, zoriz aukera-
tuko da.

garapena
hiru baserritarrek taulan dauden lauki 
guztietatik pasatu beharko dute, irailean 
hasi eta abuztuan amaitu. horretarako, 
dado zenbakiduna botata, ateratzen den 
zenbakiari dagokion kasilara helduko dira, 
arauei erreparatuta hil horretako eginbe-
harrak egiteko.

bitarte horretan, basurdearen figura 
agertzen denean, bere 24 iruditik 1 hartuko 
da eta puzzlea osatzen joango da. 

bukaera
hiru baserritarrak azken kasilara 
heltzen direnean edo basurdearen puzzlea 
osatuta dagoenean amaitzen da jolasa.

hiru baserritarrak azken kasilara heltzen 
direnean egiten da azken uzta biltzea. 

fruitu eta ortuari batzuk otzaran 
egongo dira jada, bidean jaso dituztelako, 
baina izan daiteke, zoriaren eraginez, 
baserritarrek ereindako ortuari batzuk 
jaso gabe egotea. une honetan jasotzen 
dira.

arauak
dado bi daude, zenbakiduna eta dado berezia. 
dado bereziak otzara eta basurdearen 
aztarnak ditu.

lauki bakoitzean bakarrik baserritar bat 
egon daiteke. bigarren datorren baserrita-
rrak berriro botako du dadoa, libre 
dagoen kasila bat egokitu arte. gehienez 
birritan bota daiteke dadoa.

nola jolastu
baserritar bakoitzak berari egokitutako 
hilean dauden lan guztiak egingo ditu 
(dagokion ortuaria erein edo landatu, egin 
behar duen lana egin, eta, dagokion fruitua 
batu)

hona hemen taulako egutegia oinarritzeko erabili dugun egutegia:

iraila

iraila

iraila

urria

urria

azaroa

azaroa

abendua

urtarrila

otsaila

martxoa

martxoa

martxoa

apirila

apirila

maiatza

maiatza

maiatza

ekaina

ekaina

ekaina

uztaila

abuztua

erein

ziazerba

baba

ilarra

baratxuria

uraza

patata

tomatea

piperra

indaba

lekak

zerba

kalabazina

azenarioa

batu

abendua

maiatza

maiatza

maiatza

ekaina

ekaina

maiatza

uztaila

uztaila

abuztua

abuztua

uztaila

urria

abuztua

azaroa

abendua

abuztua

abendua

mahatsa

hurra

pikua

intxaurra

sagarra

perretxikoa

gerezia

madaria

fruituakortuariakhilak

landatu

(ez du landatzerik behar)

(ez du landatzerik behar)

(ez du landatzerik behar)

marrubia

(ez du landatzerik behar)

tipula

(apirila)

(ez du landatzerik behar)

(apirila)

(maiatza)

(ez du landatzerik behar)

(ez du landatzerik behar)

(ekaina)

(ez du landatzerik behar)

aza

azalorea

(ez du landatzerik behar)
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