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Euskal Autonomia Erkidegoko esne-sektorean
sortutako esne-gazuraren aprobetxamendu
integrala.
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Aurrekariak
Gaztak fabrikatzeko prozesuan, 7-9 litro esne-gazur
sortzen dira fabrikatutako gazta-kilo bakoitzeko;
beraz, azpiproduktu horren kantitate handia sortzen
da munduan (190 milioi tona inguru) eta, bereziki,
Europar Batasunean (100 milioi tona inguru).
Esne-gazur horren zati handi bat (% 70) lehengai gisa
aprobetxatzen da animalien edo gizakiaren elikaduran. Dena den, gaztandegi handiek bakarrik sortzen
dute prozesatzeko edo lehortze-instalaziora bidaltzeko behar beste kantitate. Hori dela eta, esne-gazuraren hondarra zuzenean animaliak elikatzeko edo
ongarri gisa erabiltzen da, edo hondakin gisa deuseztatzen, eta horrek ingurumen-inpaktu handia izan
dezake, kontuan hartuz gero zama organiko handia
duela (OEK: 70-80 g/L inguru), eta azkar deskonposatzen dela.

Euskal Autonomia Erkidegoan (Espainiako iparraldean), 130 gaztandegi daude gutxi gorabehera, eta
32 milioi litro esne-gazur sortzen dituzte.
Gaztandegi horien % 97 baino gehiago txikiak edo ertainak dira, geografikoki oso sakabanatuta daude, eta
ekoizpena urte-sasoiaren araberakoa da neurri handi
batean (urtean zazpi bat hilabetez jarduten dute),
ardi-gaztaren ekoizpena baitute ardatz.
Hori guztia dela eta, esne-gazuraren hondarra etxeko
edo kanpoko ganadua elikatzen erabiltzen dute
gehien bat, eta, horrekin batera, lursailetara isurtzen
edo araztegira eramaten dute.

Helburuak
Arazo hori ikusirik, helburu hauek izan ditu LifeVALORLACT proiektuak:
- Ekintza-plan bat diseinatzea eta baliozkotzea,
aukera emango duena Euskal Autonomia Erkidegoan sortzen den esne-gazura kudeatzeko eta gutxienez % 80 osorik aprobetxatzeko.
- Frogatzea bideragarritasun tekniko, ekonomiko, sanitario eta merkatukoa duela gazura
kontzentratu, lehortu eta anaerobikoki digeritzeko teknologia konbinatuak aplikatzeak;
horrekin lortuko baita esne-gazura modu
integral batez kudeatzea eta balorizatzea, bai
animalien eta gizakiaren elikadurarako, bai
erabilera energetiko eta agronomikoetarako.

Proposatutako teknologiak
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Jarduera nagusiak
Hauek izan dira VALORLACT proiektuan
garatutako zeregin nagusiak:
- Egoeraren diagnostikoa (instalazioetara
bisitaldiak egitea laginak eta informazioa
jasotzeko, galdetegiak bidaltzea,
kontsultak…).
- Iragazketa-probak, lehorketa eta biogasekoizpena.
- Instalazio pilotu bat muntatzea eta martxan
jartzea teknologiak erakusteko.
- Elikagai- eta eskalatze-prototipoen garapena.
Bizitza erabilgarriari eta kontsumitzailearen
onarpenari buruzko azterketak.

- Pentsuen garapena eta animalien
elikaduraren gaineko probak.
- Esne-gazura gaztandegiaren neurriaren eta
instalazio-motaren arabera (banakakoa edo
zentralizatua) balorizatzeko proposamenak
zehaztea.
- Esne-gazuraren bilketa erakustea.
- Proposamenen ebaluazio tekniko, ekonomiko
eta ingurumenekoa.
- Ezagutzera ematea eta komunikatze:
emaitzak nazioarteko kongresuetan
eta jardunaldietan aurkeztu, eta eragile
interesdunekin bi kontraste-mahai antolatu.

Transferi daitezkeen emaitzak
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Esne-gazuraren eta proteinaren (WPC35)
kontzentratuak batera nola lortzen diren
eta biogasa nola ekoizten den erakustea,
Zamudioko VASCOLAC gaztandegiko instalazio
pilotu batean (Bizkaia, Espainia).

metanotan aberatsa da, eta ekoizpenaren
emaitzak espero bezalakoak dira: biogasaren
% 50-55 inguru da metanoa, eta egunero 0,26
eta 0,29 metro kubiko metano lortzen dira
kilogramoko (lehenengo datua iragaziaren
kasuan, eta bigarrena, esne-gazuraren kasuan).

Erakusketa-instalazioa 48 hilabetez egon
da martxan; denbora horretan, optimizatu
egin da alderantzizko osmosi (AO) bidez eta
ultrairagazpen (UI) bidez kontzentratuak
lortzeko prozesu konbinatua. Halaber, biogasa
ekoitzi da UI prozesuan sortutako esnegazura eta iragazia erabiliz. Lortutako biogasa
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2.

Esne-gazurarekin elikagai berriak lortzea
Lau produktu berri garatu dira esne-gazur
kontzentratu likidoarekin. Konposizioan % 21
eta % 62 bitarte dute. Elikagai hauek lortu dira
- Esne-gazurezko edaria laranja-zukuarekin,
haurrentzat.
- Xerratan moztu daitekeen gaztaren analogo
bat, sandwichetarako edo san jakoboetarako.
- Gazta-zaporeko saltsa, entsalada edo
haragietarako.
- Kakao-disolbagarria, uretan edo esnetan
disolbatzeko, “vending” makinetarako edo
banaketa handirako.

Elikagai horiek baliozkotuak izan dira ikuspuntu
sanitariotik, eta bizitza erabilgarria aztertu
zaie (50 egun baino gehiago, hozkailuan
gorde beharreko produktuetarako, eta
bederatzi hilabete baino gehiago, kakaodisolbagarrirako). Egindako dastaketek ere
erakutsi dute badutela kontsumitzailearen
onarpen organoleptikoa.

Transferi daitezkeen emaitzak

3.

Bederatzi pentsu garatzea, ganadua
elikatzeko eta elikagai-probak egiteko oilo
erruleekin, haragitarako broiler oilaskoekin eta
edoskitzaroan dauden ardiekin.
Emaitzek adierazten dute pentsuan esne-gazura
sartzeak hobetu egiten duela aztertutako
parametro guztien errendimendua: erruteko
tasa, eguneroko ingesta, konbertsio-indizea
eta egunero pisua irabaztea. Zehazki, oiloek
% 9 handitzen dute errute-indizea, arrautzen
kalitateari eta tamainari eragin gabe; broiler
oilaskoek egunean % 28 eta % 48 gehiago
irabazten dute, esne-gazuraren eta WPC35
proteinaren kasuan, hurrenez hurren; eta ardiesnearen kalitatea hobetu egiten da, koipeeta proteina-mailak handitu egiten baitira,
errendimendu produktiboa murriztu gabe.

Elikagaiak eta pentsuak esne-gazurean
oinarrituta garatzeak aukera ematen du
produktuak dibertsifikatzeko jarduera
berriak planifikatzeko, gaztaren eta pentsuen
fabrikazioaren sektorean lehiakortasuna hobetu
dadin.

4.

Ekintza Plana. Hainbat balorizazioproposamen ditu esne-gazura aprobetxatzeko
eta eszenatoki nagusien bideragarritasun
ekonomiko eta ingurumenekoa aztertzeko.
Esne-gazura aprobetxatzeko proposamen
horiek aukera ematen dute EAEko esnegazuraren % 90eraino balorizatzeko, eta
barnean hartzen dute gaztandegi txiki eta
ertainek sortutako gazuraren % 53 instalazio
zentralizatu batera bidaltzeko aukera (EAEko
gazura bakarrik, edo Kantabriakoaren parte
batekin batera).

Hona hemen proposatutako bilketa-aukera
nagusiak:
- Gaztandegi handiek EAEko 22 gaztandegiren
esne-gazura jasotzea.
- Esne-gazura jaso eta prozesatzeko instalazio
bat sortzea, hauts-produktuak ekoizteko
(esne-gazuraren eta WPC35 proteinaren
kontzentratuak) eta elikagaiak egiteko EAEko
22 gaztandegietako eta Asón inguruko
(Kantabria) 7 gaztandegitako esne-gazura
erabiliz.
Aukera bakoitzean, bilketaren ibilbideak,
maiztasuna eta ibilbideko gaztandegi-kopuru

5.

posible bat planteatu dira.
Ganadua elikatzeko proposamena
hobetzea, esne-gazur likidoa erabiliz
(ardiena barne) higiene-baldintza
kontrolatuetan (pasteurizatuta).
Ganadu-motaren arabera zer
kantitate hartzea gomendatzen den
proposatu da, bai norberaren ganadua
elikatzeko —bereziki, gaztandegi
txikiei gomendatua—, bai esne-gazura
kanpoko abeltzaintzetara bidaltzen
denerako.

Espero diren onurak
Inplikatutako eragileek onura hauek lortzea
espero da:
Gaztaren sektorea
• Ingurumen-jasangarritasuna hobekuntza:
ekosistemen eutrofizazio impaktu gutxiago
esne-gazura isuria ekiditzeagatik.
• Legeria betetzea.
• Lehiakortasuna hobetzea: produktuen
dibertsifikazioa.
• Isurpen-kostuen murrizketa; isunak ekar
litzake.
• Enplegua handitzeko aukera: 1-2 lagun
gaztandegi ertainetan elikagaiak
fabrikatzeko, eta bost-zazpi lagun, instalazio
zentralizatu batean.
Pentsuen eta ganaduaren sektorea:
• Kostu baxuko proteina- eta karbohidratoiturri berriak.
• Prebiotikoen ordezkoa.

Administrazioa:
• Legeria gehiago betetzea.
• Jardunbide egokiak eta kontrol sanitario
handiagoa.
• Lehiakortasun eta enpresa-dibertsifikazio
handiagoa;
• enpleguari eustea edo handitzea.
Beste sektore batzuk
• Negozio-aukerak esneki-ekipoen
hornitzaileentzat eta logistika- eta
garraio-enpresentzat, eta azpiproduktuak
balorizatzeko eta energia berriztagarriak
ekoizteko sektorearentzat.
• Lehengai berriak elikagai-fabrikatzaileentzat
(esnekiak, haragia, zizka-mizkak…).

Impaktua
Lortutako emaitzak luze eta zabal jakinarazi dira
Espainiako eta nazioarteko hainbat ekitalditan:
- Ahozko aurkezpenak egin dira Progress in
Biogas III 2014, ORBIT 2014, WASTE 2015 eta
AIDA-ITEA 2015 kongresuetan.
- Posterrak aurkeztu dira WASTE 2013,
CONAMA 2014 eta Annual Meeting of the
European Federation of Animal Science
(EAAP) 2015 kongresuetan.
- Artikuluak aldizkari teknikoetan: Industrias
Lácteas Españolas, Alimentación Animal.
- Proiektuak dibulgatzeko jardunaldiak egin
dira: SAVECROPS (2014), COOLSWEEP (2015),
REGEN FARMING (2015), Innovación para
empresas (2015)
- Irratiko elkarrizketak (bost), bi telebistasaiotan agertzea.
- Bi kontraste-mahai antolatu dira emaitzak eta
proposamenak aurkezteko (2012ko abendua
eta 2015eko abendua).
- Berrogei erakunde edo enpresarekin
harremanetan jartzea, emaitzen berri
emateko eta lankidetzan aritzeko (liburuxka,
proiektuaren bideoa).

Euskal Autonomia Erkidegoko esne-sektorean sortutako
esne-gazuraren aprobetxamendu integrala.

Aurrekontua: 1.727.071€
48,53 % EBren finantziazioa
Jarduera-Aldia: 2012/07/01 - 2015/12/31
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