Xabier Garitano: Erabakiak ez dira zeruari begiratuz hartzen,
teknologiak ematen dizkigun datuei begiratuz baizik
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HAZI GIS arloko Xabier Garitanok geoEuskadi II. Biltzarrean parte hartuko du. Bertan, irudi horiek
NPBk (Nekazaritza Politika Bateratuak) bere laguntza-politikan egiten duen monotorizazioan nola
erabiltzen diren azalduko du. “Irudi hauek laborea bereizteko gai dira, 5 egunean behin “argazki” bat
ba.
Duela bi urte arteko laguntza edo diru-laguntzen politika in situ egiaztatzen zen, landara joanez eta
aitortutako laborantza egiaztatuz. Sateliteek lurralde osoari buruzko informazioa ematen dutenez,
kontrola automatikoa da. “Orain, NPBk nahiago du nekazariari esatea ez datorrela bat errealitatearekin
komunikatu duzunarekin”
Irudi bakoitzetik, deklaratutako lurzati bakoitzaren informazio guztia ateratzen da, xehetasun guztiekin
definitzeko, adimen artifizialeko tresnak (IA) aplikatuz. Horrela, berdez, horiz edo gorriz kalifikatzen da,
lurrean benetan dagoena berresteko: garia, erremolatxa edo patata. Administrazioak nekazariak
aitortzen duena baliozkotzen du. Oraingoz ez dago labore guztien maparik, baina edozein nekazariren
zerbitzura bildutako informazio guztia zabaltzen da, PAC laguntzetatik kanpo. Kontua da datu guztiak
irakurtzen edo interpretatzen jakitea.
HAZI sektoreko eragileekin lankidetza estuan ari da, nekazariak barne, eta doitasun-proiektuak egiten
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ditu teknologia horiek erabiltzeak beretzat dituen aukerak erakusteko. “Bere landako zein eremu diren
emankorrenak erakutsi daiteke, edo ongarri gutxiago edo ur gehiago behar dutenak zeintuk diren.”
Nekazariak bere landari buruz dakiena datuen bidez frogatzen du teknologiak. Ikus dezake badela beste
eremuek duten indarra ez duen eremuren bat, adibidez. Azken batean, irudiak eta, hala badagokio,
behar bezala jarritako sentsoreen datuak oinarri hartuta, hazkuntzan aurrezteko eta planifikatzeko
estrategiak osatu daitezke. Erabakiak ez dira zeruari bakarrik begira hartzen, baizik eta
teknologiari esker bost egunean behin argazki batek ematen dizun hainbat esparrutako
informazioari begira.
2017-18az geroztik, gure lurraldeko Sentinel satelite-irudiak ditu HAZIk. Irudi horiek lehendik dauden
ortofotografiei gehitzen zaizkie, eta etorkizunean beste batzuekin osatu ahal izango dira, hala nola
ordainketa-sateliteek eskain ditzaketenekin. “Azkenerako, egunean argazki bat baino gehiago egin
daiteke, eta, beraz, gertatzen ari denaren bideoa lortu daiteke”
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