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Klimatologia eta landareen zikloa. 

Negua ohi baino lehorragoa da inausketa baldintza onak. Udaberria goiz hasi zen, azken 

urteetan egin ohi dan bezala, otsailaren amaierarako mahastirik bero eta babestuenen kimuak 

kimatu ziren jada. Eguraldi epel eta eguzkitsuarekin udaberria, mahastiak lore erakustaldi 

onarekin aurketzu ziren. Loraldia ekainaren lehen astean hasi zen, orokorrean eguraldi 

onarekin eta nahiko azkar gertatzen zen. Ekainaren 16ko kazkabarrak kalteak eragin zituen 

Basigo eremuaren ekialdekoeneko mahastietan, eta zorionez ondo sendatu ziren. Data 

horretatik abustuaren 20ra arte, eguraldi freskoa, hodeitsua eta hezea izan zen nagusi, baina 

paradoxikoki prezipitazio gutxirekin, lursail batzuetan begetazio-zikloa atzeratu egin zen eta 

abuztuaren 15etik irailaren 5era bitartean berbaorrera modu irregularrean iritsi zen. Heltze 

garaia eguzkitsua izan zen lehen fasean eta freskoagoa azken zatian. Uzta hiru fasetan banatu 

zen irailaren 24tik urriaren 16ra bitartean, lursailen heldutasun mailaren arabera eta garaiko 

eguraldi oso freskoarekin. 

Aukeratutako uzta Irimingorrieta izeneko mahastian. 2009an landatua, Zumetxaga inguruan 
kokatua, 250 m-ko altuera du, hego/hego-mendebaldera begira. Eremu oso aireztatua, lurzoru 
konplexu eta pobreekin eta konposatu azido nabarmenarekin. Hareharriz osatutako muturreko lurzorua, eskisto eta 
kareharri eta marga ferruginosoen mailarekin. 

Mahats barietatea. 

100% Hondarrabi zuri. 

Lekua. 

Irimingorrieta mahastia. 

Uzta. 

Urriaren 13tik 15era bitartean. Eskuzko bilketa eta kutxean. Mahatsa upategira sartzen da gehienez 3 orduko 
epean. 

Elaborazioa. 

Lurzoruen eta barietatearen adierazpenaren esparrua bideratua. Bertze hotzean zurtoina eta laburra. Lore 

muztioarekin egina. Hartzidura mahastiko legamiekin. 

Letan ontzea deposituan. Hartzidura malolaktiko partziala espontaneoa deposituan. Ardoa prozesu osoan 

suferik gehitu gabe egin da. 

Gradu alkoholikoa: 12,9% vol.  Azidotasun tartariko osoa: 9,5% g/l.  Ph: 2,92    

Azukre murriztea: 0,9 g/l.  Guztiz sulfurosoa: 16 mg/l (mahastiaren tipikoa). 
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Ekoizpen bolumena: 75 cl-ko 5.100 botila. 

Aurkezpena: Bordeleko 75 cl-ko 6 botiletako kartoizko kaxak.  

 

 

DASTAKETA 

Ikusmena: Limoi horia zurbila. 

Sudurra: Hurren usain zorrotzak, belar eta zitriko leunen oinarrian. Udarea eta sagar gorria bezalako fruituak. 
Itsasoaren eta artile hezearen nota freskagarriak. 

Ahoa: Ardo konplexu eta kurruskaria, amaiera luzearekin eta freskotasun iraunkorrekin. Gorputz zabala eta 
untuosa leguekin egindako lanari esker, baita okindegiko nota argiei esker. Zitriko bigunen presentzia. 
Azidotasun azke nabarmena, gazitasuna eta azido karboniko arina. 

Gomendatutako kontsumoa: 2023-2026 

Gomendatutako tenperatura: 8-10º C. 

 

 

 


