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Galdera batzu.  

 
 
 

 

 

Zer da erosle talde bat ?  

KEMEN edo Kalitatezko Ekoizpenen 
Mahairatzeko Elkarte Nekazaritzazailea izan 
ditaike erdarazko AMAP hizkien itzulpena.  
Laborantxa Iraunkorra sustatzeko Erosleen 
Elkartean biltzen da familia talde bat kontratu 
bat izenpetzeko hurbileko laborari batekin. 
Sasoin hasieran, jendeek laborariaren 
ekoizpenaren parte bat pagatzen diote aurretik 
eta onartzen dituzte ukan lezazkeen 
gorabeherak produzitzeko unean.  

Bere aldetik, laboraria engaiatzen da 
kalitatezko ekoizpenak egitera, laborantxa 
iraunkorraren betebeharrak errespetatuz eta 
argitasun guziak emanez erosleei bere lan 
moldeetaz.   

AMAP edo KEMEN xartak argitzen ditu bata 
bestearen betebeharrak.  

Historikoa.  
60. hamarkadan Japoniako ama familiakoek lehen 
« Teikei » taldeak sortu zituzten. Ikusiz laborantxa 
intensifikazio urratsetan zabiltzala « laborariaren 
aurpegia janarian » ikusi nahi zuten. Laborariei uzta edo 
ekoizpenak aitzinetik pagatzeagatik, galdegiten zieten 
produkto kimikorik ez baliatzea. Ideia barreatu da 
geroztik munduan zehar.  

Era berean, Suissia eta Alemanian, etxalde kooperatibeek 
partaidetzak eraiki zituzten hurbileko erosleekin, aste 
guziz ekoizpen freskoak hornituz. 80 . hamarkadan, 
Estatu Batuetan C.S.A., Community Supported 
Agriculture izenaren pean prinzipio bera zabaldu zen, 
Kanada eta Inglaterran ere 90. hamarkadan.  

2001 urtean, Var eskualdeko baratzezain bikote batek, 
Vuillon jaun andereak lehen AMAP edo Laborantxa 
iraunkorra sustatzeko erosle elkartea sortu zuten inguruko 
erosleekin. AMAP-en xarta sortu zuten eta geroztik 
Alliance Nationale elkarteak betebeharrak eta etika 
zaintzen du.  

Gaur egun, Ipar Euskal Herrian 130 familia biltzen dira 
bost AMAP talderen inguruan.  
 

ZER  GATIK  EROSLEEN  

TALDEAK  BULTZATU  EUSKAL  

HERRIAN  ?   
 

Laborantxa iraunkorraren garatzea du helburu AMAP 
erosle taldeak, elkartasuna bultzatuz eta zubiak eraikiz  
baserri eta hiriguneen artean. Halaz, erosleek prezio 
onargarri batean ekoizpen sanoak jaten ahal dituzte.  
 
Erosle eta ekoizleen arteko zuzenezko harremana berriz 
lotzen da AMAP-ren bidez. Laborariek erosleak 
gomitatzen dituzte familiekin etxaldera, bisitatzeko eta lan 
moldeak ezagutzeko.  
 
Geroari begira, Erosle taldeek neurri ttikiko nekazaritza  
atxikitzen etxetik hurbin lagundu behar dute. « Tokian 
bertan erosi, tokian bertan ekoiztu », erronka da janariaren 
merkatua berriz lokalizatzea, nekazaritzarako lurrak eta 
enplegua atxikitzeko eta inguramenari arta emanez.    
 

  

Erosle taldeen ibilmoldea – ikus 2.orrialdea 
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 Erosle taldearen barneko bizia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

Sasoin hastapenean, ekoizleak aurkezten du 
bere lana (etxaldea eta ekoizpenen 
deskribapena, banaketa posibilitateak, prezioa 
besteak beste) eta hitz egiten du erosleen 
taldearekin.  
 

Bi alderdiak saiatzen dira prezio egokia 
finkatzera, bizibide izan dadin ekoizlearentzat 
eta prezioa onargarria eroslearentzat.   
 
 

Erosle taldearen oinarrizko prinzipioa da, 
ekoizpenak aitzinetik ordaintzea, ahalaz lehen 
banaketa eguna baino hilabete bat lehenago. Bi 
parteak adostuta, engaiamendu kontratuak 
izenpetzen dituzte. Familiek bizpahiru xeke 
egiten ahal dituzte, taldeko diruzainak 
laborariari emanen dizkio hilabete guziz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontratuak egin aitzin, erabakitzen da zer 
kantitate eta noiz banatuko diren ekoizpenak.  
 
Baratzezainaren banaketa eguneek erritmatzen 
dute erosle taldearen bizia. Ardura baratzezaina 
aste guziz etortzen da eta eskeintzen du zare 
ttipi bat edo handi bat.  
 
Beste ekoizleak ere banaketa egun eta orduetan 
etortzen dira, bardin ez aste guziz. Adibidez, 
oilasko egilea etorriko hamabostetatik behin edo 
hilabetean behin, erosleen galderaren arabera.  
 
Etxaldearen produkzioak ditu banaketa egunak 
finkatzen, etxalde ttipietan ez haragirik hilabete 
guziz, beraz haragi egilea etorriko da hiru 
hilabetetatik behin. Behikia, ahatsekia, atzarkia, 
axurkia eta xerrikia proposatzen ahal dira erosle 
taldeei, haragia 5 kilo inguruko kartoinetan 
ekarten dute ekoizleek.  
 
 

4444Nola pasatzen da banaketa ?  
Erosle talde bakoitzak hautatzen du banaketaren 
eguna, ordua eta gunea. Banaketa guneak 
ahalaz toki publikoa izan behar du, hurbil 
errexa aparkaleku batekin eta aterbea eskeini 
behar du.  Adibidez, taldeak hautatuko da 
ostegun arratsa, 6ak et’erdi eta 7ak et’erdi artean 
eskola bateko aterbean.  
Banaketa egunean, ekoizleak etortzen da eta 
kesak pausatzen ditu erosle baten laguntzarekin 
eta taula batean 
(edo orrialde batean) 
markatzen du  
jendeak zer  
hartu behar du 
zarean.  
Adibidez, baratze 
-zainak idatziko du 
« 15 euroentzat, hartu kilo bat tomate, 2 entselada, 
tipula,…»  
Aste batetik bestera, sasoinaren arabera ez dira 
ber ekoizpenak izaten baratzezainaren zarean.   
 

Erosleak behar du antolatu hor izateko banaketa 
orduan. Ezin badu etorri, lagun bat, auzo bat 
edo taldeko beste kide batek har lezake haren 
zarea, bestenaz « galdua » da.  
Eroslea aste batzuez falta bada, adiskideek 
ordezkatzen ahal dute eta hala sistemaren 
ezagutzeko aukera badute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekoizleak lan egin behar du argitasun osoz 
erosle taldeari begira, lan moldeak esplikatu 
behar ditu (bizibide ekonomikoa, ekoizpenen 
jatorria, lan moldeak,….). Banaketa egunetan 
ekoizleak erosleen galdeei errantzuten du. 
Etxaldeko bisita egunetan laborariak zehazten 
du nola lan egiten duen, zoin arrangura duen 
eta zer nahi lukeen hobetu. Erosleek etxaldetan 
lanetan parte har lezakee adibidez laguntza 
fisikoa  ekarriz lur sagarrak biltzera joanez edo 
negutegiak altxatuz. Halaz laborari ofizioaren 
errealitatea zoin den menperatzen ahal dute.  
Harreman horri esker, baserri eta hiritarren 
arteko loturak berreskuratzen dira.    
 

 
Mauleko erosleen taldearen banaketa eguna 

 
Visite en famille chez Olivier Millard (Senpere) 
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4444Erosle talde baten parte hartzeak 
denbora ote eskatzen du ?   
 

KEMEN edo AMAP talde batean erosleek dute 
laborariaren ganako urratsa egiten eta ez 
alderrantziz. Halaz, erosleek dute banaketa 
antolaketa haien gain hartzen.  
Hortako lana partekatzen da. Ibilmoldea 
errexteko, lau kargu badira erosle talde batean :  

- Koordinatzaila : ardratzen da erosleen 
taldeko kideei informazioak pasarazteaz 
(bilkurak,…)  

- Diruzaina : kontratuak izenpetzen diren 
egunean jendeen xekeak hartzen ditu eta 
ekoizleari emaiten hilabete guziz,   

- Banaketa arduraduna : Banaketa egunetan 
laguntza ekartera etorriko diren kideen 
zerrenda egiten du. Urtean bizpahiru aldiz, 
kideek laborariak laguntzen duten kesak 
ezarten banaketa tokian.  

- Komunikazio arduraduna : aldizkaritxo bat 
egiten du erosle taldeak (taldeko bizia, 
ekoizlearen berri, sukaldeko errezetak edo 
hitzorduak aipatzen dira). 

Animazio talde bat ere sortzen ahal da bisitak 
antolatzeko etxaldeetan edo beste ateraldi 
batzu.  

 

4444Sortutako erosle taldeek iraun behar 
dute 

Erosle taldearen ardura handiena irautea da.  

Sasoin bukaera, kontratua nola bete den aipatzen 
dute (antolaketa, ekoizpenen kalitatea,…) ekoizle 
eta erosleek.  

Gero kontratuak berritzen dira. Kide batzuek 
haien tokia uzten badute, jende berria atzeman 
behar da taldean sartzeko. Urte osoan, taldean 
sartzeaz interesatuak diren jendeen helbideak 
atxikitzen dira.  

Beste gogoeta batzu eraman ditaizke erosle 
taldeen baitan : elkartasunezko zareak 
antolatzea, laborantxaren errealitateak 
ezagutarazteko urratsak (laborantxako lurrak 
atxikitzea hiri ondoan, laborari gazteen 
plantatzea laguntzea,…) 
 
 

Xehetasun gehiagorentzat, ikus ondoko 
webgunea :  
 

www.amap-aquitaine.org 

 

GALDERA  BATZU   

Nola egin behar da erosle talde batean 
sartzeko ?  

Aski da izena emaitea !!! Izena emaiten ahal da banaketa 

gunean, ikusiko duzue nola igaraiten den banaketa eta hitz 

eginen duzue taldeko kideekin. Taldearen kahierrean bada izen 

emaiteko fitxa, ekoizleak eta ekoizpenak aurkeztuak dira, 

erosleen taldeeri buruzko informazioak egoiten dira. 

Harremanetan jarten ahal zirezte taldeko koordinatzailearekin.  

Ipar Euskal Herriko AMAP bulegoarekin ere harremanetan 

sartzen ahal zirezte. Zurekin harremanetan jarriko gira 

kontratuak berrituko direlarik.  

Erosle talde batean sartzen nizanean, 
ekoizpen guziak hartu behar ditut ?  

EZ. Adibidez, astean baratzeki zare bakarrik hartzen ahal duzu 

edo alderrantziz, hartzen ahal duzu haragai baratzekirik hartu 

gabe. Haatik, gehienetan igurikatu behar da baratzezainaren 

taldean sartzeko, aldiz beste ekoizpenerentzat ez da arrazorik.  

Beste erosle talderik sortuko ote da Baiona-
Angelu-Miarritze aldean ?   

Ez oraindik. Gaur egun, hiru erosle talde bada eskualde hortan 

(Baiona, Angelu, Hiriburu) eta helburua da sortutako erosle 

taldeak indartzea eta finkatzea behi betikotz.  

Gure eskualdean, baratzezain guti izanki ez da errex talde berria 

eraikitzea, zaila da erosle taldeak harremanetan jartea 

baratzezain batekin. Jadanik erosle taldeekin lan egiten duten 

baratzezainek ez dute ahalik talde berriekin harremanetan 

sartzeko. Gehiago ekoizteak prestaketa lan luze bat galdegiten 

beit die..  

Haatikk beste ekoizle guziek (haragia, gazna,…) familia 

gehiagorekin sar ditaizke harremanetan.  

Nahi dut erosle talde bat sortu, nola egin 
behar dut ?  

HARREMANETAN SARTU ZAITEZ EROSLE TALDEEN 

BULEGOAREKIN - RELAIS AMAP PAYS BASQUE –  

Zerbitzu honek erosle taldeak laguntzen ditu egituratzen eta 

zaintzen du xartaren betebeharrak errespetatzen direla.  

Erosle talde baten sortzeko, behar da lehenik jende multso bat 

bildu, ikusi zoin ekoizpenetaz interesatuak ditaizkeen gehienak 

eta horren arabera tokiko laborariekin harremanetan sartzen da.  

Ondotik banaketa antalotzen da : banaketa tokia atzeman eta 

taldean bakoitzaren ardurak finkatzen dira. Erosle talde baten 

sortzeak hiru hilabete eta urte baten artean hartzen ahal du.  
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BOST  EROSLE  TALDE  BADIRA   

I PAR  EUSKAL  HERR IAN   

BAIONA.  Banaketa eguna – asteazkenez arratsaldeko 6ak 

et’erdi – 7ak et’erdi Polo Beyris-en.  

30 kide. Tokia bada.  
3 ekoizle  :  

♣ Baratzeki / arroltze  

♣ Ardi gazna / atzarkia-axurkia / xerrikia  

♣ Behikia / Ahatxekia  
Kontratuak arraberrituko dira abenduan. Izena eman aitzinetik.  

Harremana :  Nathalie CASSAR ( 05 59 64 30 49) –
f.cassar@wanadoo.fr 

 

HAZPARNE. Banaketa eguna – ostegunez arratsaldeko 6ak 

et’erdi eta 7ak et’erdi artean – Laborari Gazteen Eskolan.  

5 ekoizle : Baratzeki / Esnea – gurina – krema / Oilaskoa / Ardi 

gasna / ahuntza gasna / ogia / arroltze.  

30 kide. Kontratuak arraberrituko dira 2007-ko apirilan. Izena 

eman aitzinetik.  

Harremana : Régine Blanc Elosegi ( 05 59 29 47 81) 

(euskara badaki) elorrixu@free.fr 

 

MAULE. Banaketa eguna – ostegunez arratsaldeko 6ak et’erdi 

eta 7ak et’erdi artean – Maule Gaineko Merkatu Estalian.  

Ekoizle bat : Baratzekiak. Kontratua arraberrituko da urtarrilan. 

(30 kide). Zerrenda idekia, izena eman aitzinetik.  

Ekoizpen berriak sartuko dira urtarrilan.  

Harremana : Allande Etxart ( 05 59 28 11 26) –  

(euskara badaki) allande.etxart@free.fr 

 

ANGELU. Banaketa eguna – ostiralez 6ak et’erdi eta 7ak et’erdi 

artan – Quintaou plazan.  
3 ekoizle : baratzeki / ardi gasna, atzarkia-axurkia, xerrikia / 
behikia-ahatxekia.  
20 kide.  Zerrenda idekia, izena eman aitzinetik.  

Harremana : Arnaud Bernard ( 05 59 25 59 31) – 
abernard64@mageos.com 

 

HIRIBURU. Banaketa eguna – ostegunez 7ak laurden guti – 8ak 

laurden guti, Ourrouspoure eskolan.  

3 ekoizle :  

Baratzekiak : kontratuak arraberrituko dira azaroan.  

(20 kide) Tokirik ez, zerrenda idekia da, izena eman.  

Arroltze / oilaskoak / xerrikia : kontratua arraberrituko da 

azaroan. Izena eman aitzinetik.  

Behikia / Ahatxekia : kontratua arraberrituko da abenduan. Izena 

eman aitzinetik.  

Harremana : Jean-yves Guyonnet ( 05 59 44 11 18) 

jean-yves.guyonnet@wanadoo.fr 

Baserritar eta hiritarren 

arteko harremanak berriz 

sortu : diru edo jenteren 

arteko harremana ?  

Janari sailean, harreman berriak finkatu 

nahi dira erosle eta ekoizleen artean. 

Zergatik ? Norat arte ? Zer ote dira 

merkatu « berriak » ikertu nahi edo 

ekoizpenak hobeki saldu nahi dira 

jendearen eskaera kondutan hartuz ? edo 

zuzenezko harremana honekin beste 

molde batean lan egitea eta erostea nahi 

da, hiri eta baserri munduaren arteko 

harreman berriak bultzatuz ?  

Zuzenezko salmentan abiatzen diren 

guziek ez dute ber helburua baina 

batzuek (berek jakin gabe) 

amankomunitatea eta kooperatibaren 

ispirituan dabiltza. Kultura eta jendeen 

arteko loturak asmatzen dituzte, bata 

bestearen ezagutzetik, elgar-ikasten dute 

hiritar eta baserritarrek : ekoizpenak, 

gostua, biziaren kalitatea, bizibidea eta 

autonomia… bezalako gaiak aipatuz.  

Pratika berri hauek ez dute oraindik 

oiartzun handirik baina alternatibaren 

ekarleak dira. Eredugarritzat hartzeko, 

urratsak eman behar dira geroari begira, 

argitasuna ekarriz bakoitzaren 

engaiamenduan (lan molde 

errespetagarriak, kalitatea, prezioa,…) 

Serge Cordelier-ren artikuluaren zatiak  

TRANSRURAL Initiatives n° 313 

 

 

Lettre Info N° 2   

AMAP Pays Basque 

Automne 2006 

 

R e l a i s  AM A P  P a y s  B a s q u e  

E r o s l e  T a l d e e n  Z e r b i t z u a  

3 2 ,  L a p i t z  H o t z a  k a r r i k a  

6 4  1 2 0  D o n a p a l e u  

T e l .  0 5  5 9  6 5  8 5  4 7  

e h . a m a p@ y a h o o . f r  
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