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• Zelan sortzen da proiektua? 

2011. urtean, Azti zentro teknologikoak eta Itsaskordak muskuilu hazkuntzan 
oinarritutako proiektu pilotu bat aurrera eraman zuten, Ondarroa eta Lekeitio artean, 
Itsaso zabalean, kostaldetik milia batera eta Ondarroa eta Lekeitioko portuetatik bi 
miliatara gutxi gorabehera. Proiektu horretan argi ikusi zen itsasoko baldintzak 
gogorrak izan arren, proiektua bideragarria zela, eta behin muskuilua hazten zenean, 
bere zaporea eta kalitatea bereziak zirela. Beraz, esan dezakegu, proiektu pilotu 
horretan bideragarritasun teknikoa eta produktiboa baieztatu zirela.  

• Nortzuk parte hartzen duzue proiektuan? 

Ikerketa pilotuaren ostean, inguruko agente eta erakunde desberdinei enpresaren 
sorkuntzan parte hartzeko aukera luzatu zitzaien. Horrela, 2015. urtearen bukaeran, 
Lekeitioko Kofradiak, Ondarroako Kofradiak, Arrankobak, Itsaskordak, Opeguik, 
Garelak eta Aztik Matxitxako Moluscos SL sortu zuten. Azpimarratu behar da, arrantza 
sektoreak dibertsifikazioaren eta jasangarritasunaren aldeko apustu garbia egin zuela 
enpresaren sorrerarekin. 

Hortik aurrera, ia bi urte eman genituen baimen guztiak lortzen, eta iazko udan 
lehenbiziko ekoizpen-instalazioa jarri genuen. Instalazio horrek urpeko 12 long-line 
ditu, eta bertatik esekitzen ditugu muskuiluak. Urtean 150 tona muskuilu eman ditzake. 
Hala ere, lehen urte honetarako helburua 100 tona ekoiztea da. 

• Zein da zuen produktuaren berezitasuna? Zelan helduko da merkatura 
produktua?  

Gure produktua itsasoko muskuilua da, ez da orain arte merkaturatu den muskuilua 
bezalakoa. Gure kostaldeko uraren kalitateari ezker, itsas-zapore bereizgarria eta 
testura mamitsua ditu. Gainera, uraren garbitasuna dela eta, ez du arazketarik behar; 
beraz, itsasoak ematen dion zapore guztiarekin merkaturatu ahal dugu. Horrez gain, 
gure lan egiteko moduak ekoizpen ekologikoaren estandarrarekin bat egiten du. 
Bestalde, hemengo produktua da: Euskadin jaio, hazi, ugaldu eta biltzen dena, gero 
Euskadin bertan merkaturatzeko. Km 0 kontzeptuaren adierazle garbia da. 

Merkaturatze-marka AMARRA da eta aurten freskoan salduko dugu, batez ere, 
kaxetan edo zakuetan. Aurrera begira, balio erantsiko formatuak bilatuko ditugu eta 
epe motzean kontserba-formatuak plazaratuko ditugu, besteak beste. 

• Zeintzuk dira zuen erronkak hurrengo urteetara begira? 

Hau hasi besterik ez da egin. Itsaso zabaleko akuikultura gauza berria da; beraz, asko 
dago oraindik ikertzeko, egiteko eta ekiteko. 

Momentuz, 13 hektarea bakarrik erabili ditugu Eusko Jaurlaritzak izendatutako 
ekoizpen zonaldean. Ondorengo urteetan itsasoko instalazioak handituko ditugu, eta 
muskuiluen produkzioa handitzeaz gain, beste espezie batzuk ere ekoitziko ditugu. 
Epe motzean Euskadiko ostrak dastatzeko aukera izango dugu, eta bitartean hurrengo 
pausuak zeintzuk izan behar duten aztertzen joango gara. 


