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Lesotho Estatua gaur egun munduko elikagai-laguntzaren 
mende dago. Lursail handiko monolaborantzaren porrotaren 
adibide esanguratsua da, konponbide baten hasiera 
bertako sortzaile batek garatu zuen arren. Garapenaren 
kontzeptua birpentsatzeko balio digu: industrializazioaren eta 
urbanizazioaren sinonimo ote da, edo elikadura burujabetzari eta 
ezagupenen partekatzeari toki gehiago egin beharko genieke?

L esotho munduan gutien ezagutzen 
diren estatuetarikoa da. Hego Afri-
karen barneko enklabea da, Malo-
ti mendikatean kokatua. 30.000 

km2 eta bi milioi biztanle ditu, horien 
%80ak lehen sektorean lan egiten due-
la. Herri menditsua da, hain zuzen bere 
lurralde osoa 1.400 metrotik gora za-
baltzen da. Bitxiki, Lesothoko klimak 
eta bazterrek Euskal Herriko isurialde 
Atlantikoa oroitarazten dute: bazter 
menditsu eta berdeak, klima ozeanikoa 
(ozeanoa urrun izan arren, eremu tro-
pikaletako altitude handiko zonaldeetan 
ematen da ere), soroetan artoa nagusi 
eta abelzaintzan behiak. Gurean bezala, 
Erdi Aroan artatxikia hazten zuten, eta 
Ameriketatik ekarritako artoa bertako 
laborantzan integratuz joan ziren. Aldiz, 
gurean ez bezala, artoak ez du gosete 
arriskua urrundu Lesothon, batez ere 
eurite ziklo aldakorrei ez baitzaie ongi 
egokitzen: behar duen euri maila iza-
nez gero, artatxikia edo basartoa baino 
gehiago ematen du artoak –horregatik 
nagusitu zen gurean– aldiz lehortea pai-
ratzean ekoizpena erortzen da, basar-
toarekin alderatuz.

Hain zuzen, egoera horretan egon 
da Lesotho azken urteetan hainbat al-
diz, eta 2021-2022 udan eurite gogorrek 
dituzte uztak kaltetu. Horren ondorioz, 
Lesothoarren %22 elikadura segurtasun-
eza larrian bizi da eta elikaduraren zati 

handi bat Nazio Batuen laguntza progra-
metatik dator. Lehorteez gain, lurzoruen 
higadura arazo larria da. Gainera, popu-
lazioaren osasun egoera ez da ona, hiesa 
dutenen proportzioa %25 eta %30ren 
artean izanik munduko bigarren tasarik 
handiena dute.

MACHOBANE, LABORANTZAREN 
ZAHARBERRITZAILEA
Agronomian ikertu baino lehen James 
Machobane (1914-2007) idazle gisan 
ezaguna zen. Bere eleberri batean konta-
tu zuen haurtzaroan pairatu zuen gosea, 
eskolako zerriei jaurtiriko ogi zaharra 
ebastera bultzatu zuena. Bizipen horiek 
bultzatu zuten Mantsa Tlala (“Gosea Kan-
poratu”) izeneko laborantza eskola sor-
tzera 1957an, ingelesen agintea ahultzen 
ari zen garaian. Hamahiru urtez garatu 
zuen sistemak hiru ardatz ditu: denbora 
eta espazioa hobeto erabiltzea, landare 
aniztasuna eta emankortasuna etxaldean 
bertan sortzea.

Ohartu zen artoaren monolaborantza 
urteko hilabete gutitan egiten zela eta gai-
nontzeko hilabeteetan lurra baliatu gabe 
zegoela. Gainera, arto lerroen arteko hu-
tsuneak hobeto baliatzeko moduak ikertu 
zituen, baita sistemaren emankortasuna 
era jasangarrian hobetzeko modua ere, 
simaur eta egur errautsean oinarrituz. 
Sistema horretan, tipikoki udazkenean 
garia eta ilarrak ereiten dira, gero udabe-

rri hasieran patata, udan biltzeko. Udan 
elkarrekin hazten dira artoa, babarru-
nak, kuia, basartoa, aza edota zerba, eta 
kakahuetearen hurbileko landare bat. 
Horrez gain, etxe bakoitzean abere bat 
izatea aholkatzen zuen, haragiaz gain so-
berakinak baliatu eta simaurra ekoizteko.

 Sistema hori bereziki laborari txiroenei 
bideratua zaie: lur saila ttikientzat ego-
kia izateaz gain, ongarri sintetikorik edota 
makinarik erosi ezin dituztenentzat pen-
tsatua da. Horrez gain, Machobanek eta 
formatzen zituen laborariak “letsema” –ja-
kintza auzolanez zabaltzea– praktikatzera 
bultzatzen zituen, eta bere formakuntzan 
ahalegin berezi bat egiten zuen emakume 
eta haurrengana. Bere sistema probatu 
duten laborariek hiru abantaila nagusi 
ikusten dituzte: azalerako produktibitate 
handiagoa (bortz kideko familia baten eli-
kadura seguritatea bermatzeko hektarea 
erdi bat nahikoa da, ohizko sisteman aldiz 
1.2 hektarea behar dira); patatak saltzeko 
adina bildurik, irabazi bat lortu dezake-
te; eta urte lehorretan ere ekoizpen ona 
lortzen dute. Gainera, landare aniztasuna 
emendatuz etekinen gorabeherak leuna-
goak dira, nutrizio aldetik laborari horien 
egoera hobetzen da eta lurzoruen ezauga-
rri mikrobiologiko eta fisikoak hobetzen 
dira –klima aldaketari aurre egiteko gaita-
suna emendatuz–.

Letla Mosenene agro-oihangintza in-
geniariak dioenez, orokorrean emaku-
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mezkoak gizonezkoak baino interesatua-
goak dira sistema horretan, bere ustez 
elikadura segurtasuna senezkoagoa zaie-
lako, gizonezkoek aldiz makineria gehia-
go balioesten dutelako.

PRAKTIKA ZABALTZEKO 
ZAILTASUNAK
Emaitza baikor horietan oinarrituz, iru-
dika dezakegu herrialde osora zabaldu 
dela Machobane sistema. Zoritxarrez 
ez da hala izan, nagusiki arrazoi politi-
koengatik. Administrazio kolonialaren 
pean izan arren Machobanek egindako 
lana eta lortzen zuen fama begi txarrez 
ikusten zituen independentzia lortu on-
dorengo Moshoeshoe II erregearen in-
guruko lehen administrazioak. Horren 

ondorioz 1966tik 1986ra Machobane 
isilpean bizi behar izan zen eta bere es-
kola itxi zuen. 1986an izandako estatu 
kolpearen ondotik, bere sistemaren in-
guruan probak egiten berriz hasi zen 
laborantza ministeritza, eta laster for-
makuntzak ere abiatu zituzten.

Alta, gaur egun Lesothoko laboran-
tzan erabakiak bideratzen dituen ere-
duak artoaren monolaborantza izaten 
jarraitzen du: 3.000 laborari inguruk 
praktikatzen dute Machobane sistema, 
eta beraz milioi bat baino gehiagok ez. 
Arte telebista kateari emandako elka-
rrizketa batean Lits’oane laborantza mi-
nistroak argi azaldu zuen zein den bere 
ustez Lesothoko laborantzaren behar 
nagusia: ongarri sintetikoak erosteko 

ahalmena sustatzea. Machobane sistema 
ezagutzen duela eta baratzeentzat ego-
kia iduritzen zaiola zioen, baina berea 
bezalako azalera handiko etxaldeetan 
ezin dela ongarririk gabe egin. 

Herri baten garapenaren adierazlea 
izan ohi da laborari portzentaje txikia 
izatea, laborantza industrializatu den 
seinale delako. Aldiz, argi dago para-
digma horrek Lesothon garapena baino 
gosea eta dependentzia sustatzen ditue-
la, gehiago ere higadura eta lehorteak 
larritzen dituen klima aldaketarekin. 
Lesotho ikurritza Khotso, Pula, Nala da 
(“Bakea, Euria, Oparotasuna”) eta hori 
betetzeko tresnak badaude, baldin eta 
ez badute eredu desegokiek bidean oz-
toporik ezartzen. 

ANIZTASUNA
Machobaneren sistema landu 
duen laborari bat bere soroan 
2015ean. Landare aniztasuna da 
sistema horren ardatzetariko bat. 


