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ZURAREN PREZIOAK EUSKADIN: ANALISIA 

Honako informazio honetan Euskadin baso-aprobetxamendu handiena duten bi 

espezieen prezioak aztertzen dira: alde batetik, intsinis pinua, zutik, bai laurdenean, 

zein errealean metro kubikoari ematen zaizkion balioak; eta bestetik, eukaliptoa, 

azalik gabeko estereoetan aurreikusitako prezioekin. Bi kasuetan, prezioa zuhaitza 

zutik dagoela kalkulatzen da eta BEZa barne (% 12). Prezioak Euskadiko Basogintza 

Elkarteen Konfederakundeak (info@basoa.org, 94 456 6212) EAEko hiru 

lurraldeetarako zabaldu ditu. 
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OHARRAK 

 

*** Azterketa honetan ematen diren bolumen-unitateko prezioak zutik 

dagoen zurarenak dira, hau da, moztu gabekoak. Zenbateko hori osatzen 

dute fabrikan jarritako produktuaren balioak, ustiapen-kostuek eta garraio-

kostuek. Prezioa zutik lortzeko, lehenengoari hurrengo biak kenduko zaizkio. 

 

*** Hiru faktore horiek aldakortasun handia izan dezakete, eta, beraz, azaltzen 

diren balioak erreferentziatzat hartu beharko dira; hala ere, balio horiek gure 

bazkideen bidez iristen zaizkigun eskaintzen datuekin, aztertutako enkanteekin 

eta fabrikako produktuaren balioaren prezioekin alderatzen dira. 

 

*** Intsinis pinuari buruz ematen diren datuak beste konifero batzuentzako ere 

balio dezakete, baina beste edozein zehaztasun nahi baduzue, deitu elkartera. 

Berdin-berdin, hostozabalen espezie batzuen prezioei eta beste zalantza batzuei 

buruz informatzeko. 

 

*** Zuraren prezioak nabarmen igotzen ari dira azken hilabeteetan, eta 

eskaladan jarraitzen dute. Eskaria handia da. Txinatik Europako zur asko 

erosten ari baitira. 

 

*** Defendatu zure eskubideak. Egin zure tasazioa. Eta neurketa duela urte 

batzuk egin bazenuen eta saltzeko asmotan bazaude, eguneratu tasazioak. 

2020ko azaroko buletinean tasazioen garrantziaz ohartarazi genuen. Gure 

ustez, azken hilabeteetan, errematatzaile batzuk azken neurketarako salmenta 

orokortzen saiatu dira eta era horretan, basojabeak beti galtzen du. Zuraren 

egoera da aitzakia, eta elkarteak gaizki neurtzen duela ere berriro esaten ari 

dira batzuk. Eutsi. Gogoan izan, GEBE beti dagoela prest bere tasazioak 

mendian defendatzeko. Orduan ere, gure bazkideei ohartarazi genien erne 
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ibiltzeko. "Tasazioa oso tresna indartsua da. Jabeak kontziente izan 

behar du. Pinuak banda marroiagatik orain ezer balio ez duela dioen mezutik 

ihes egin behar dugu. Pinuak balio du. Bestela, ez lukete eramango", ohartarazi 

zuen duela hilabete batzuk Jone Maioz Gipuzkoako Baso Elkarteko teknikariak. 

 

 

*** Zuraren salerosketa ez da maiz ematen eta jabearentzat bere biziko 

garrantzia du. Horregatik,  lurralde-elkarteei aholku eskatzea gomendatzen 

dizuegu. Hala ere, aldez aurretik, eskaintza ezberdinak eskatzea gomendatzen 

dizuegu. Horretarako, webgunean egurra erosten duten enpresen zerrenda 

duzue:  https://basoa.org/dmdocuments/WEB_Maderistas_CONFE.pdf 

*** Bestalde, akordio batera iritsitakoan, garrantzitsua da zuraren 

salerosketa-kontratu sinatzea. Eredu bat duzue gure webgunean:  

https://basoa.org/dmdocuments/WEB_Modelo_contrato_compraventaMadera_C

ONFE.pdf . Oso garrantzitsua da, halaber, baso-ziklo berriaren birpopulatze 

eta mantentze-lanak kontratuz ondo lotzea. Eredua: 

https://basoa.org/dmdocuments/WEB_contrato_plantacion_2021.pdf 

*** Zuraren merkatuari buruzko beste lotura interesgarri batzuk: 

FORESNA: http://www.foresna.org/actualidad/mercado-de-la-madera/ 

CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA: https://www.forestal.cat/web/mercats 

ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS FORESTALES DE ASTURIAS: 
https://www.profoas.com/mercado-de-la-madera-en-asturias/ 

MADEREA: https://www.maderea.es/ 

CNPF (Frantziako Basojabeen Elkarte Nazionala): https://nouvelle-
aquitaine.cnpf.fr/n/le-prix-des-bois/n:2396 

https://basoa.org/dmdocuments/WEB_Maderistas_CONFE.pdf
https://basoa.org/dmdocuments/WEB_Modelo_contrato_compraventaMadera_CONFE.pdf
https://basoa.org/dmdocuments/WEB_Modelo_contrato_compraventaMadera_CONFE.pdf
https://basoa.org/dmdocuments/WEB_contrato_plantacion_2021.pdf
http://www.foresna.org/actualidad/mercado-de-la-madera/
https://www.forestal.cat/web/mercats
https://www.profoas.com/mercado-de-la-madera-en-asturias/
https://www.maderea.es/
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/le-prix-des-bois/n:2396
https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr/n/le-prix-des-bois/n:2396

