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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários dentro Técnico Ajuda para
prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse para
pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes para ajudar pessoas escolhem tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. Năo é pretendida que eles provęem
construçăo ou implementaçăo săo urgidas para as Pessoas de details. que
contatem VITA ou uma organizaçăo semelhante para informaçăo adicional e ajuda
técnica se eles achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as
necessidades deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente basis.
voluntário Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do time.
deles/delas o pessoal de VITA incluiu Maria Giannuzzi como editor, Julie Berman
que controla typesetting e plano, e Margaret Crouch como gerente de projeto.

O autor deste papel, VITA Volunteer Dr. Glen M. Wood, é O agrônomo e Professor
de Planta e Cięncia de Terra na Universidade de Vermont. Os revisores săo também
o VITA Volunteers. Charles Um. Francis, diretor de programa internacional ŕ
Pesquisa de Rodale, Centre na Pennsylvania, trabalhou em intercropping para o
passado 10 years. Ele previamente era um cientista de pessoal ao Centro De de
Internacional Agricultura Tropical (CIAT), perto de Cali, Colômbia, e professor na
Universidade de Nebraska. ARMIN R. Bas de Grunewald 33 anos experimentam
como um cientista de terra com o Agęncia norte-americana para Desenvolvimento
Internacional e o Departamento norte-americano de Agriculture. Ele executou
consultorias vários desenvolvendo países.
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VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. ofertas de VITA informaçăo e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e tecnologias de
instrumento destinam o deles/delas situations. VITA mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, um centro de documentaçăo especializado, e uma lista
computadorizada de voluntário os consultores técnicos; administra projetos de
campo a longo prazo; e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

EU. INTRODUÇĂO

Múltiplo semear, simplesmente definido, é o crescimento de dois ou mais colheitas
no mesmo campo durante o mesmo ano. Quando as colheitas săo cultivada a
pessoa depois outro o termo " semear " seqüente é aplicado. Se o segundo ou
colheitas posteriores săo o resultado de regrowth de a primeira colheita, entăo o
termo " ratoon semear " é Açúcar de used.

cana (spp de Saccharum.), sorgo (spp de Sorgo.), e arroz plano (SATIVA DE ORYZA
L.) possa ser ratoon semeados. Colheitas de que produzem nenhum regrowth,
como no caso da maioria dos anuários, năo pode ser ratoon semeada.

Quando dois ou mais colheitas săo simultaneamente crescidas no mesmo enredo
de terra o termo " intercropping " é appropriate. que Tais colheitas podem seja
misturada plantada, quer dizer, as plantas de colheitas diferentes săo se misturada;
ou eles podem ser exclusivos (puro posto) plantou alternando filas, quer dizer, as
plantas de cada colheita săo crescidas dentro separe filas ou tiras (filas largas) .
Quando uma colheita é interplanted com uma segunda colheita como a primeira
maturidade de aproximaçőes de colheita, o prática é termed " retransmitem
semeando ". Todas estas práticas semeando venha debaixo do título geral de
múltiplo semear.

Tudo formam de múltiplo semear tenha o potencial para utilizar o suje mais
eficazmente, enquanto resultando em maior produçăo de um determinada unidade
de land. Isto é especialmente verdade dentro tropical ou subtropical áreas do
mundo com estaçőes molhadas e secas. Onde molha para irrigaçăo está
disponível, exploraçăo do abundante solar energia na estaçăo seca é possível.
Double, triplique, e até mesmo quádruplo semeando aumentou produçăo de
comida dramaticamente dentro alguns países--lhes fazendo os exportadores em
vez de importadores de comida crops. que aumentos menos dramáticos também
podem resultar de outro formas de Feijőes de multicropping. (vulgaris de Phaseolus
L.), por exemplo, possa completar o ciclo de vida deles/delas em períodos secos, se
fertilizou e revezamento plantou em milho ou milho (mays de Zea L.) para o fim da
estaçăo molhada.

A populaçăo mundial explodindo continua colocando uma tensăo severa em
recursos de terra existentes e a habilidade deles/delas para prover bastante food.
Qualquer tecnologia que pode resultar em produçăo de comida aumentada de
propriedades de terra de presente grande potencial tem por aliviar fome ao redor
do world. Alguns investigadores consideram semeando múltiplos o mais
importante das práticas agrícolas de hoje. Ambos alto e baixas sociedades de
tecnologia podem ganhar de maior uso de múltiplo semeando.
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Multicropping năo é uma técnica agrícola nova. Evidence de a prática foi achada
em Egito que data atrás a 300 B.C. O Índios de Maya na América Central e o Incas
na América do Sul praticada ambos seqüente e intercropping.

II. SISTEMAS DE MÚLTIPLO SEMEAR

SEMEANDO SEQÜENTE

Semeando seqüente, ser usada efetivamente, requer o uso de fertilizantes,
variedades de planta rendendo altas, controle de peste, taxas de plantaçăo altas,
mecanizaçăo, e, onde apropriado, irrigaçăo. Semeando seqüente de plantas com
crescimento relativamente curto estaçőes oferecem uso anual total melhor de terra
que faz um única colheita system. é particularmente importante usar o melhorada,
enquanto amadurecendo cedo, variedades rendendo altas. Unlike tradicional
variedades, estes tipos melhorados năo hospedam, ou cai em cima de para o chăo,
quando pesadamente fertilizou e também produz mais granule por unidade de
fertilizante aplicada. Peste controle, como também irrigaçăo e fertilizantes, lhes
permite mais quase render a + potencial cheio deles/delas.

Mecanizaçăo, ou o uso de equipamento mecânico apropriado, permite o
fazendeiro para executar todas as operaçőes de terra prontamente preparaçăo--
plantando, controle de peste, e colhendo--de forma que o próxima colheita năo
está em seqüęncia atrasada e uma porçăo do crescimento tempere wasted. Nos
Estados Unidos e outro mais temperado regiőes do mundo onde estaçőes
crescentes săo mais curtas, notillage, plantar é amplamente especialmente used.
Com o uso de projetou equipamento e amadurecendo variedades cedo, colheitas
podem ser plantada no restolho de uma colheita prévia sem qualquer adicional
suje preparation. Isto assegura um mínimo de demora e uso cheio de a estaçăo
crescente disponível. Leaving o restolho em lugar também minimiza água e erosăo
de vento e dispőe proteçăo para o mudas recentemente emergindo.

O uso de variedades dia-neutras--esses que năo requerem um específico
comprimento de dia para florescer e semente de jogo--permite o fazendeiro para os
cultivar a qualquer hora do ano, embora latitude, se crescendo condiçőes săo
favorable. A disponibilidade de água por irrigaçăo licenças uso cheio da estaçăo
seca.

Amadurecendo variedades cedo também podem sofrer menos dano de pestes.
Como regra geral, a perda de colheita mais séria devido a ervas daninhas acontece
durante o primeiro terço do ciclo de vida. que Uma exceçăo acontece onde
amadurecendo variedades tarde competem melhor com grama de curral
(CRUSGALLI DE ECHINOCHLOA L. Beauv.). Embora rotaçăo de colheita com
colheitas diferentes geralmente resultarăo em controle de peste melhor, isto, possa
ser possível para girar variedades diferentes da mesma colheita doença diferente
tendo e resistęncia de inseto e habilidade melhor competir com weeds. Sometimes
predadores naturais de pestes (controle biológico) construa níveis mais efetivos
quando mesmo colheita segue mesmo crop. A formaçăo das pestes com contínuo
semear é talvez mais provável acontecer, porém, e assim rotaçăo com colheitas
diferentes é preferida.
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RATOON SEMEANDO

Os princípios envolveram ratoon semeando, uma forma de seqüente semeando, é
diferente de outros tipos de múltiplo semear por causa de tal fatora como a
presença de uma raiz bem desenvolvida maturidade de sistema, mais cedo, e a
natureza perene da planta. Embora o termo pode ser aplicado a plantas de pasto
perenes, isto, é considerada usada com respeito a colheitas de campo mais
adequadamente como cana-de-açúcar, sorgo, banana (o Musa sapientum, M.
caven-dishii), afague, millet de kodra (scrobiculatum de Paspalum), abacaxi
(Comosa de Ananas), e arroz.

As vantagens de ratoon semear incluem o seguinte:

1. custo reduzido de produçăo por poupanças em preparaçăo de terra e quer
a planta;

2. ciclo de colheita reduzido: colheita plantou menos freqüentemente,
enquanto replantando assim Ciclo de é mais longo;

3. uso melhor de cultivar estaçăo;
4. rendimento mais alto por área de unidade em um determinado período de

tempo;
5. menos uso de água de irrigaçăo e fertilizante que principal (original)

semeiam por causa de um período crescente mais curto; e
6. modo simples e efetivo para prover quebra-ventos para legume Produçăo de

.

Por outro lado, ratoon semeando tem várias desvantagens. Estes incluem:

1. colheitas posteriores tęm mais baixos rendimentos que a primeira colheita;
2. formaçăo de pestes de inseto;
3. formaçăo de ervas daninhas prejudiciais;
4. problemas de doença aumentados;
5. maior custo por unidade produzida;
6. onde equipamento pesado é usado, a terra pode ficar dura, que causa

drenagem pobre e falta de oxigęnio por raízes;
7. perda de densidade de colheita (número de plantas por unidade de terra); e
8. crescimento de mudas voluntárias inferior a variedade de sown.

INTERCROPPING

Intercropping exige para só 60-80 por cento da terra igualar a produçăo de
sistemas de monocropping. os fazendeiros Tradicionais em muitas partes do
praticou intercropping dentro vários formas para muitos centuries. Esta forma de
múltiplo semear, o qual, geralmente envolve o crescimento de colheitas chuva-
alimentadas em misturas, usos recursos disponíveis e permite para os fazendeiros
manter baixo mas freqüentemente produçăo adequada e relativamente fixa.

Intercropping pode levar quaisquer de tręs formas--tira plantando, fila, plantando,
ou plantaçăo misturada. baseado no que A forma escolhida deveria ser colheitas
crescidas e tal fatora como facilidade de plantar, enquanto capinando, e harvesting.
Yield também pode ser affected. Intercropping é particularmente servida a essas
situaçőes onde trabalho é abundante e terra é not. Se é ter economicamente ęxito,
a soma do competiçăo das espécies de interplanted deveria ser menos que quando
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as espécies săo só crescidas. Crops de maturidades diferentes tęm exigęncias de
cume variadas para água, fertilizante, luz, e space. Thus, pode haver menos
competiçăo entre diferente colheitas que há em uma plantaçăo exclusiva de plantas
idęnticas. Além disso, doença e infestaçăo de inseto de plantas de intercropped
tende a ser por exemplo less., doenças de vírus podem esparramar mais facilmente
por plantas adjacentes que para esses separadas por distinto, e plantas
freqüentemente non-suscetíveis, vizinhas. Insetos de que esparrame doença
também ou pelo menos é contrariada reduzida a velocidade. Insetos tenda a ser
menos a plantas com as que săo se misturadas outras espécies que para esses em
postos sólidos das mesmas espécies.

Porém, Interplanting de algumas espécies de colheita pode ser prejudicial por
causa de efeitos de allelopathic. Allelopathy está definido como " qualquer dirija ou
efeito prejudicial indireto aquele que planta está usando outro pela produçăo de
combinaçőes químicas nas que escapam o ambiente ". (*) A combinaçăo
prejudicial pode levar variado forma tal como substâncias químicas voláteis
produziram através de raízes, ou lixiviou de folhas. Morto ou se deteriorando
tecidos de planta também podem ser uma fonte de allelopathic Nota de
substances. que o nitrogęnio libertou de legumes năo é considerada uma forma de
allelopathy.

Um pouco de combinaçőes comuns săo milho-feijăo, milho-feijăo-soja (Glycine
MAX L. Merr.) , milho-arroz, milho-sorgo, sorgo-millet, docemente batata (batatas de
Ipomoea Lam.) em cana-de-açúcar (officinarum de Saccharum L.), e algodăo (sp de
Gossypium.) com amendoins (hypogaea de Arachis L.) . do que O resultado líquido
de tais combinaçőes pode variar amplamente produtivo para improdutivo
comparou para solar plantaçăo do mesmo crops. Factors como horário de
fertilizaçăo, semeando taxa e espaçando, seleçăo de variedade e tipo de planta, por
exemplo, anăo contra normal (milho), arbusto contra poste (feijăo), como também
muitos outros fatores culturais podem influenciar resultados notadamente. <veja;
figura>

 

As vantagens globais de
intercropping incluem o seguinte: 1.
provę proteçăo aumentada contra
erosăo;

1. assegura contra fracasso de colheita;
2. expansőes trabalham e colhendo

mais uniformemente durante o
crescimento temperam e ajudas
minimizam problemas de
armazenamento;

3. ajudas alocam espaço para colheitas
requeridas em quantidades

pequenas, e facilita produçăo de muitos artigos dentro um limitado Área de ;
4. resultados em uso eficiente de recursos através de plantas de diferente

Alturas de , arraigando sistemas, e exigęncias nutrientes;
5. onde legumes săo crescidos com gramas (ou outros non-legumes), Gramas

de podem beneficiar do nitrogęnio fixado pelo legume companheiro
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colheita; e
6. inibe a expansăo de doenças e pestes desde năo tudo semeia envolvida é

suscetível ŕ mesma extensăo para o mesmos problemas.

* B.R. Trenbath, Interaçőes de " Planta em Comunidades de Colheita Misturadas,"
Múltiplo Semeando, Editada por M. Stelly (Madison, Wisconsin,: Sociedade
americana de Agronomia, 1976).

Por outro lado, desvantagens săo:

1. plantaçăo mecanizada e colher săo difíceis;
2. é mais difícil de aplicar fertilizantes precisados e outro Substâncias químicas

de como em sola que semeia; e
3. experimentaçăo com intercropping é mais complexa e difícil para

administrar que com sola semear.

REVEZAMENTO SEMEANDO

Intercropping de revezamento é uma prática comum dentro molhado-seque climas
onde a estaçăo molhada năo é suficientemente longa para dois estaçăo cheia
crops. Generally milho é a colheita de estaçăo molhada, com interplanted de
feijőes, como a maturidade de aproximaçőes de milho. Com plantaçăo de
revezamento, maior densidade de colheita e proteçăo contra vento e erosăo de
água é achieved. Desde que a primeira colheita alcançou maturidade, seu
demandas em umidade de terra e fertilidade săo mínimas como natural
envelhecendo e deterioraçăo de folhas acontece. O interplanted de revezamento
colheita de muda igualmente lugares demandas pequenas mas crescentes no soil.
Como a primeira colheita diminui gradualmente do quadro e é finalmente removida
completamente por colheita, a colheita seqüente continua avançando e a transiçăo
é completada.

III. RESUMO

Múltiplo que semeia em alguma forma pode ajudar adquira a colheita de máximo
produçăo de propriedades de terra fixas, particularmente em subtropical e áreas
tropicais do mundo. Ambos baixo e alta tecnologia sociedades podem ganhar
adotando um ou mais do vários multicropping techniques. Even fazendeiros
pequenos que faltam o capital comprar contribuiçőes (por exemplo, equipamento,
fertilizantes, herbicida) mas geralmente tem trabalho de măo abundante, pode
achar a prática de alguns formam de multicropping para ser ao benefício
deles/delas.

Múltiplo que semeia lugares demandas pesadas na terra e năo pode ser próspero a
menos que a colheita seja provida com fertilizante adequado. Onde o fertilizante
extra năo é baixo alguns colheitas disponíveis com podem ser plantadas
necessidades de fertilizante (como mandioca [sp de Manihot.] e musa [sp de
Plantago.]). Muitos fazendeiros marginais acham o compra de fertilizantes
inorgânicos além dos meios deles/delas, até mesmo se alcançável, e năo deveria
considerar sistemas de multicropping intensivos. Podem ser praticados
multicropping mais limitado onde significativo quantias de adubo animal ou
composted plantam materiais é Minerais de available. providos queimando terra
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clareada tęm só value. temporário por outro lado, muitos sistemas de multicropping
originada debaixo de subsistęncia que cultiva e pode ser feita trabalho que usa
fontes disponíveis de fertilizante. Placing fertilizante em faixas entre plantas ou
diretamente no buraco de plantaçăo é dois modos de fazer uso mais eficiente de
fertilizante a hand. Onde possível, deveriam ser plantados legumes para a
habilidade deles/delas para obter nitrogęnio do ar e converte isto em formas
disponível para raízes de planta.

As vantagens de multicropping incluem maior uso de disponível energia solar na
estaçăo seca, controle de peste melhorado, maior, seguro contra fracasso de
colheita, melhor equilíbrio nutricional para famílias porque uma variedade mais
larga de comidas é produzida, e um mais renda de fazenda estável.

Como em qualquer partida de métodos tradicionais, algumas precauçőes e podem
ser encontrados perigos trocando de mono - para multicropping. Os fazendeiros
deveriam considerar as opçőes deles/delas cuidadosamente e deveriam buscar
ajuda se necessário de agęncias de extensăo locais ou de técnico ajuda conserta
como VITA.
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