
PRENTSAGIRIA
2021-eko Apirilaren 1a

2021eko PAC laguntza galdeak

Télépac kanpaina berria idekia da. Laborariek Euskal Herriko Laborantza Ganbararen zerbitzueri dei
egiten ahal dute beren desmartxetan lagunduakl izaiteko.
Heien  teledeklarazioan  laguntzen  ahalko  ditugu,  Ainiza  Monjoloseko  egoitzan  edo/eta  gure
permanentzietara etorriz.

Bi kasuetan, hitzordu bat aitzinetik finkatu beharko da 05 59 37 18 82 zenbakira deituz.

PAC PERMANENTZIAK

2021 Api. 21, asteazkena Senpere (Herriko etxea) 9.00 – 17.00

2021 Api. 22, osteguna Urruña (Herriko etxea) 9.00 – 17.00

2021 Api. 28, asteazkena Maule (Zerbitzu gunea) 9.00 – 17.00

2021 Api. 29, osteguna Atharratze (Zerbitzu gunea) 9.30 – 17.00

2021 Mai. 6, osteguna Atharratze (Zerbitzu gunea) 9.30 – 17.00

------

AGENDA : EGUNALDI TEKNIKO & FORMAKUNTZAK

Aste hastapen honetan etxalde ideki batzuen berri emaiten ginautzuen. Bainan barda jakinaraziak
izan zauzkigun neurri berriek gure ekitaldiak zalantzan ezartzen dituzte. Ondorioz, etxalde idekiak
gibelatuak dira.

 Erretretarako dretxoak
2021eko apirilaren 6a, asteartea, 9.30-13.00, Ainiza Monjolose

Laborarien  erretreta  hartzearen  inguruan  antolatu  jardunaldien  karietara,  Euskal  Herriko
Laborantza Ganbarak erretreta-dretxoak aipatzeko goizaldian parte hartzera gomitatzen ditu
erretretatik hurbil diren laborariak, 2021eko apirilaren 6an, asteartean.

Karia hortara, Isabelle LACLAU, MSAko aholkularia Ainiza Monjolosera etorriko da, gai hauen
aipatzera :
– erretreta hartzeko adina, erretreta kalkulatu, segitzen ahal diren aktibitateak
– zein baldintzetan (ze heinetaraino lanean segitu, zonbat lur atxik dezaket ene izenean ?)
– urrats administratiboak, etab.

Vivea formakuntza
Izen emaitea : Maël Béril-Heim, 05 59 37 18 82
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 Ogi-irina egiteko garia landu
2021 api 14, asteazkena, 9.30 – 17.30, Ainiza Monjolose

Ogi-irina egiteko garingintzaren oinarriak (Vivea formakuntza) : 
– garigintzako etapa nagusiak ezagutu
– alor-ibilbide eraginkorra plantan ezarri
– ibilbidea tokiko traba berezieri moldatu

Izen emaitea : Manue Bonus, 05 59 37 18 82, 07 82 47 15 24

 Alha aldizkatzea plantan ezarri ardi hazkuntzan
2021 api 20, asteartea, 9.30 – 17.30, Ainiza Monjolose

Alha aldizkatze dinamikoaz Vivea formakuntza, ardi esnedun hazkuntzan : belar pusatzearen
eta pentzearen diagnostikak, alha aldizkatzearen prinzipioa...

Izen emaitea : Manue Bonus, 05 59 37 18 82, 07 82 47 15 24

 Familia arrañamenduak
2021eko apirilaren 26a, astelehena, 9.30-13.00, Ainiza Monjolose

Laborarien  erretreta  hartzearen  inguruan  antolatu  jardunaldien  karietara,  Euskal  Herriko
Laborantza Ganbarak familia arrañamenduak aipatzeko goizaldian parte hartzera gomitatzen
ditu erretretatik hurbil diren laborariak, 2021eko apirilaren 26an, astelehenez.

Karia  hortara,  Christope  Gourgues  notarioa  Ainiza  Monjolosera  etorriko  da,  gai  hauen
aipatzera : dohaintza, dohaintza partekatze, salmenta, usufruktu, geroagoko saria, alokailu…
Nola xuxenki kudeatu etxaldearen transmisioa, familia baitan bezala familiaz kanpo ?
Arratsaldean, hitzordu indibidualak egiten ahalko dira.

Izen emaitea : Maël Béril-Heim, 05 59 37 18 82

 Bilakaera juridikoak menperatu eta GAEC-aren kontrola prestatu
2021eko apirilaren 29a, osteguna, 9.30-13.00, Ainiza Monjolose

Journée de formation Vivea afin de connaître les obligations liées au statut Gaec, savoir gérer
et tenir à jour les documents juridiques, se préparer au contrôle par la DDTM.

Izen emaitea : Nadia Benesteau, 05 59 37 18 82
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