ZEIN BELAR HALAKO LURRA
Baratze bat lantzen dugunean, ereiten edo landatzen ditugun barazkiak edukitzeaz gain, bere
gisa sortzen diren belarrak ere bertan izaten ditugu: belar txarrak deitzen diegu hauei modu
okerrean. Batzuek inguruko landareen hazietatik etortzen dira; beste batzuek haizeak, txoriek,
e.a. gure baratzeraino ekartzen dituzten hazietatik sortzen dira. Baina lurrera erortzen diren
hazi guztiak ez dira ernetzen eta are gutxiago dira erabat garatzen diren landareak sortzen
dituztenak. Oro har, erortzen diren tokian ingurune ideala aurkitzen duten haziak baino ez dira
garatzen. Horregatik, arretaz begiratzen baduzu zein belar diren behin eta berriz sortzen
direnak zure baratzean, zerbait gehiago ikasiko duzu lantzen duzun lurrari buruz; izan ere,
landare batzuk oso lur mota jakin batzuetan baino ez dira hazten (Irudiak: Pixabay eta
propioak).

DRAINATZE TXARREKO LURRAK:
Drainatze txarreko lurretan, ura geldi geratzen da, batzuetan putzuak sortuz. Drainatze
txarra duten baratzetan landare asko ito eta hil egiten dira; gaixotasunak ere etengabe sortu
daitezke honelako lurretan. Beraz, halako arazoa duten baratzeei konponketa bilatu behar
zaie. Mota honetako lurretan, honako landare hauek ager daitezke, besteak beste:
Basamenda (Mentha arvensis)

Urrebotoia (Ranunculus repens)

Azeri-buztana (Equisetum arvense)

Eztul-belarra (Tussilago farfara)
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LUR TRINKOTUAK:
Lur trinkotuetan sustraiek zailtasunak izaten dituzte behar bezala garatzeko eta, ondorioz,
landareak ez dira ondo hazten. Askotan, trinkotutako lurren arazoa drainatze txarraren
arazoari lotuta dago, baina ez nahitaez. Lur trinkotuetan mota honetako landareak ager
daitezke:
Argentina (Argentina anserina)

Plantain handia (Plantago major)

Matricaria (Matricaria discoidea)

Malba arrunta (Malva sylvestris)

Ezker-aihen beltza edo ezkerte beltza
(Convulvulus arvensis)

Askimotza
(Cynodon dactilon)
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NITROGENO ASKO EDO NITROGENO GEHIEGI DUTEN LURRAK:
Batzuetan, baratzeak abeltzaintzarako erabiltzen ziren lurretan kokatzen dira, eta bertan
bizitutako animalien gorotzak jaso dituzte denbora luzez. Mota horretako lurrak, oro har,
nitrogeno askoko lurrak izaten dira (gogoratu nitrogenoa landareak garatzeko behar diren
makro nutrienteetako bat dela); batzuetan nitrogeno gehiegi ere izaten dute. Horrelako
lurretan ohikoa da belar hauek topatzea:
Osina (Urtica dioica)

Sabi hostozuria (Chenopodium album)

Sabia (Amaranthus retroflesux)

Zorne-belarra (Senecio vulgaris)

Ziabelar latza (Galium aparine)

Kardabera (Sonchus ssp)
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Esne-belarra (Euphorbia helioscopia)

Geranioa (Geranium molle)

Pasmo-belar loregorri (Anagallis arvensis)

Asun borta (Lamium amplexicaule)
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EGITURA TXARREKO LURRAK:
Baratzeko lur batek egitura txarra du harea, lohi eta buztinezko partikulak elkarrekin
elkartzen ez direnean eta beraz, agregaturik sortzen ez duenean. Horren ondorioz, ura eta
airea ez dira behar bezala sartzen eta mugitzen lurrean barna, eta horrek landareak
normaltasunez haztea eragozten du.
Olo gaiztoa (Avena fatua)

Sasi larranbiloa (Anthemis arvensis)

Tuisarra (Alchemilla vulgaris)

Azeri-buztana (Equisetum arvense)

Ihia (Juncus sp.)
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Eta gainera,
Ziperusa (Cyperus rotundus): lurrak oso
materia organiko gutxi duela adierazten du,
porositate gutxikoa dela eta trinkotuta
dagoela.

Faboideae familiako landareak (Lathyrus,
Vicia, e.a.): lur buztintsuak direla adierazten
dute.

Mitxoleta (Papaver rhoeas): lurrak oso
materia organiko gutxi duela adierazten du.

Txikori-belarra (Taraxacum officinale): lurra
sakona eta hezea dela adierazten du. Baita
materia organiko asko duela.

Negakina (Fumaria officinalis): lurra lohitsua
dela adierazten du, potasio askokoa.

Beronika (Veronica persica): lurrak materia
organiko eta nitrogeno asko duela
adierazten du, baina aldi berean, lurra
trinkotuta dagoela eta oxigenoaren falta
duela.
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Basoetako mingotsa (Oxalis acetosella): lurra
kaltzio gutxiegi eta magnesio gehiegi duela
adierazten du.

Bitxilore (Bellis perennis): lurrak pH azidoa
duela eta hezeegia dela adierazten du.

Getozka (Portulaca oleracea): lurrak elikagai ugari duela adierazten du, batez ere, potasio
maila altua duela.

7

