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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários em Ajuda Técnica prover
um introduçăo para tecnologias de estado-de-o-arte específicas de interesse para
pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes ajudar para as pessoas a escolher thechnologies que é
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. que năo é pretendida que Eles provęem
construçăo ou implementaçăo săo urgidas para as Pessoas de details. que
contatem VITA ou organizaçőes semelhantes para informaçăo adicional e ajuda
técnica se eles acham que uma tecnologia particular parece satisfazer as
necessidades deles/delas.

 

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por Voluntário de VITA peritos técnicos em uma base puramente
voluntária. Uns 500 voluntários eram envolvidos dentro o produçăo dos primeiros
100 títulos emitiu, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do tempo
deles/delas. Pessoal de VITA incluiu Suzanne Brooks que controla typesetting e
plano e Margaret Crouch como + editor e gerente de projeto.

Co-autor Fred Weber, um pioneiro nos conceitos de silvicultura de comunidade
apresentou aqui, aconselhou projetos para mais de 20 years. Ele escreveu a ediçăo
original do VITA publicaçăo Reflorestamento em Terras Áridas baseado em um
treinamento manual ele preparou para Corpo de exército de Paz oferece no Níger.
Carol que Stoney colaborou com Sr. Weber nas revisőes para a ediçăo nova de
Reflorestamento, que é a base para as técnicas neste paper. Frederick J técnico.
Holman, uma paisagem, arquiteto, contanto as ilustraçőes neste papel que é levado
de Reflorestamento.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Understanding Agrosilvicultura Técnicas De

mailto:VITA@GMUVAX.GMU.EDU


2 / 11

VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas que trabalham em
problemas técnicos dentro countries. VITA em desenvolvimento oferece
informaçăo e ajuda apontadas a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e
tecnologias de instrumento destinam ao situations. VITA deles/delas mantém um
Serviço de Investigaçăo internacional, um centro de documentaçăo especializado,
e uma lista computadorizada de voluntário os consultores técnicos; administra
campo a longo prazo projeta; e publica uma variedade de manuais técnicos e
documentos.

 

I. INTRODUÇĂO DE 

Agrosilvicultura recorre ŕ integraçăo de árvores e arbustos como elementos
essenciais de agrícola e outros sistemas de uso de terra, com a idéia de melhorar a
fertilidade e produtividade da terra. Neste conceito, podem ser administrados
árvores e arbustos deliberadamente (quer dizer, estabelecido, tendeu, protegeu,
colhida, etc.) e considerou como um dos elementos de recurso usada pelas
pessoas ou o gado deles/delas, embora as árvores possam parecer ser dispersadas
fortuitamente nas Árvores de landscape. e arbustos, entăo, năo precise
especialmente ser florestas, woodlots, pomares, ou outros postos discretos fixadas
aparte para um único propósito ou produto. Rather, eles podem ser plantados
onde quer que as pessoas năo alocassem + espaço para algum outro uso. Em
muitas situaçőes isto faz muito mais senso que fixando aparte áreas específicas de
terra de fazenda utilizável para woodlots--onde o problema mais agudo é falta de
comida, por exemplo, năo falta de madeira. Certas espécies de árvore podem
prover comida (fruta, folhas, sementes comestíveis, etc.) năo só para pessoas mas
também para gado, particularmente durante estaçőes quando materiais de comida
de outras fontes é baixo.

Além de madeira produtora para combustível, construçăo, instrumentos,
ferramentas, e arte contesta, outro importante e localmente apreciou subprodutos
de agrosilvicultura incluem fibra para tapetes, cestas, e laça, ou materiais de planta
para medicinas, tinturas, tanino, cosméticas, e glue. Estas matérias-primas era
facilmente alguns geraçőes alcançáveis atrás quando bosques extensos ainda
existiram ao longo de regions. Today seco eles estăo escassos porque muito da "
escova " inútil foi convertida cultivar campos ou plantaçőes de espécies de
crescimento rápidas, o uso de qual normalmente é limitada só para um único
produto.

Agrosilvicultura ou técnicas de conservaçăo de terra, freqüentemente combinou,
pode ajudar estabilizar cultivo em um determinado pedaço de land. Certain destes
métodos ajude previna ou inverta dano ambiental em áreas onde alqueivam
semeando é nenhum mais longo prático. Adding árvores e arbustos como
permanente características na paisagem na forma de árvores de campo, borda e
plantaçőes de alinhamento, quebra-ventos, e esgrima ao vivo pode proteger a terra
contra erosăo e pode melhorar cycling. Proper nutriente manutençăo de árvores
em agrosilvicultura ou sistemas de conservaçăo de terra pode permitir cultivo
permanente de campos de fazenda que previamente só poderiam ser baldios
semeados.
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Muitas das técnicas descritas neste papel estăo baseado em cultivar sistemas que
evoluíram permitir sistemas de produçăo sustentáveis a longo prazo para
acontecer de cultivation. inconstante a Maioria pode ser usada por qualquer um
que deseja fazer melhor para uso de árvores e arbustos restabelecer ou melhorar +
land. deles/delas As técnicas foram em grande parte tiradas do Reflorestamento de
publicaçăo de VITA dentro Terras áridas por Fred Weber e Carol Stoney.

 

II. AGROSILVICULTURA TÉCNICAS

Um sortimento largo de técnicas de agrosilvicultura diferentes está sendo today.
usado Muitos săo baseados em práticas tradicionais que foram continuadas para
generations. Outros é relativamente novo, " inventada " por técnicos trabalhando
com fazendeiros locais ou pastoralists e ainda sendo adaptada para local variado
conditions. que Os métodos descreveram aqui provęem um guia prático para uso
dentro o campo, em lugar de cobertura extensa de informaçăo de fundo, teoria, e
fontes de referęncia. Como uma medida prática eles foram divididos em duas
categorias: on-fazenda que inclui esses relacionaram diretamente a operaçőes
agrícolas, e fora-fazenda que inclui non-agricultura técnicas.

TÉCNICAS DE EM-FAZENDA

Podem ser integradas árvores com colheitas de vários modos. pelo que Eles podem
ser dispersados fortuitamente um campo, plantado em filas cuidadosas entre filas
de outras plantas, ou plantou como postos separados para também podem ser
usadas pomares ou Árvores de woodlots. para marcar bordas ou como esgrima ao
vivo.

Árvores dispersadas

Interaçăo intensiva entre colheitas e árvores acontecem quando eles forem
together. crescido O clássico farm/park ajardinam que cobre partes grandes do
Sahel é um exemplo perfeito de um tradicional arranjo de agrosilvicultura onde
sobe em árvore dispersado em campos de fazenda forma uma parte integrante de
um semear system. que săo achadas espécies Diferentes nestes espalhado, parque-
como postos, que depende de condiçőes de local. Os melhor conhecidas săo
albida de Acácia, parkii de Butyrospermum, biglobosa de Parkia, e Borassus
aethiopum.

Em sistemas tradicionais regeneram estas árvores naturalmente, e assim eles săo
mais ou menos homogeneously distribuída por campos em padrőes fortuitos.
Onde eles foram regenerados por humano esforços eles săo plantados em linhas
(normalmente 10m x 10m). espaçamento Regular é particularmente importante se
mecanizou cultivo, como traçăo animal, é practiced. A característica principal desta
aproximaçăo é que as árvores săo dispersadas mais ou menos uniformemente ou
em um padrăo natural, irregular ou mais sistematicamente em um padrăo de grade.

Alguns problemas fazem arise. As mudas săo difíceis de proteger de pastar quando
eles forem jovens (até cinco anos) . Brush cercas ou tecida podem ser colocadas
cestas ao redor de árvores individuais, mas isto é também săo Pássaros de
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expensive. ŕs árvores, especialmente quando eles săo estabelecidos próximo rios e
lakes. Os pássaros podem causar problemas para fazendeiros se eles comerem
colheitas e semente.

Esforços para introduzir albida de Acácia em campos de fazenda no Sahel tiveram
particularmente ęxito, porém, porque isto gotas de espécies suas folhas durante a
estaçăo chuvosa e năo folheia fora novamente até bem na estaçăo seca. Podem ser
crescidas Cereal colheitas debaixo das árvores desfolhadas durante + season.
chuvoso que As coroas de quase todas outras espécies de árvore competem com
luz-exigente colheitas para espaço, assim năo podem ser usadas as áreas
obscurecidas pelas árvores para colheita production. Even árvores pequenas
podem criar bastante sombra durante a estaçăo chuvosa levar uma parte
significante de um fazendeiro terra-segurando fora de produçăo.

<FIGURA; 1>

Ruela Semeando

Árvores pequenas ou arbustos, freqüentemente podados para lhes impedir de
produzir muita sombra, săo crescida em filas relativamente compactas (entre 2 e
4m, nunca mais que 6m separadamente) Colheitas de . săo crescida no espaço--o "
alley"--entre as filas de trees. Este método foi desenvolvido dentro áreas mais
úmidas dos trópicos, e está sendo experimentado em regiőes mais secas de África,
Ásia, e latim America. O Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) tem
experimentado com ruela que semeia na Nigéria durante vários anos, como tem o
Centro Agronomico de Tropical Investigaçăo y Ensenanza (CATIE) em Turrialba,
Costa Rica, em America. Central a Maioria pesquisa é focalizada em obter a
combinaçăo de espécies certa, mas a pergunta sobre a qual colheitas respondem
melhor para qual espécies de árvore também variam de acordo com condiçőes de
local.

Leguminous sobe em árvore, como calothrysus de Calliandria, leucocephala de
Leucaena, espécies de Mimosa, Cinerária de Prosopis, e Acácias, é freqüentemente
usado em ruela que semeia esquemas porque o nitrogęnio-fixando deles/delas
habilidade enriquece o soil. Tais colheitas diversas como milho, millet, cowpeas,
inhames, e manioc pode ser crescida no alleys. que O trees/shrubs săo podados
tăo freqüentemente quanto cinco vezes por ano. O recortes săo colocados ao
redor como um mulch árvores e colheitas, decompondo gradualmente e ficando
incorporado na terra como assunto orgânico. A sombra e mulch das filas de árvore
também reduza erva daninha Rendimentos de growth. de algumas colheitas săo
mais altos entre as filas de mulched que em campos comparáveis que năo estăo
sendo nenhuma ruela semearam. que O IITA achou que isso rende de milho seja
tręs vezes maior depois de quatro anos de mulching com Leucaena leucocephala
recortes (IITA, 1986).
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<FIGURA; 2>

Fazendeiros podem querer usar as filiais podadas para postes ou firewood. Os
recortes também podem seja usada como forragem para gado. Se năo săo usadas
as folhas e filiais a mulch as colheitas, ruela semeando podem năo ter o efeito de
rendimentos de colheita crescentes, mas ainda será um efetivo técnica por
controlar erosăo de terra, aumentando a disponibilidade de produtos de árvore, e
manter sustentabilidade agrícola.

Além da complexidade aumentada de emparelhar colheita compatível e espécies de
árvore para específico local condiciona, vários outros problemas podem limitar a
adoçăo difundida de ruela semear. Uma consideraçăo principal de fazendeiros que
estăo considerando esquemas de intercropping vários é a quantia de terra
cultivável para cima a que as árvores levarăo. Fazendeiros de tendem a favorecer
métodos que levarăo como pequeno pouse fora de produçăo de colheita como
possível. Ruela semeando requer colocaçăo bastante íntima de árvore filas que
podem reduzir a quantia de terra substancialmente deixaram para a colheita rows.
Onde pousa entăo, escassez é um problema ruela semeando provavelmente năo é
o melhor método para usar.

Ruela que também semeia requer aderęncia bastante rígida a plantar e podar
horários em ordem para a técnica dar resultados bons. Se as árvores năo estăo de
volta cortadas a intervalos regulares, eles, crie muita sombra para as plantas de
intercropped. Para colheitas sensíveis claras como milho, também, muito obscureça
em cima de um período de só alguns dias pode interromper processos florescendo
e frutificam. Outras colheitas simplesmente năo prosperam em sombra de excesso.
Trained de pessoal de extensăo é precisado trabalhe de perto com fazendeiros em
colheita e seleçăo de espécies de árvore e em montar plantando e horários
podando.

Revista Plantaçőes

Outro arranjo de fila revezado envolve plantaçăo árvores maiores a um
espaçamento mais largo (7 a 10m) com colheitas plantadas entre as filas. Neste
sistema, espécies que provęem fuelwood, e madeira, Robusta de Grevillea, ou
fruteiras como abacate e cítrico, é freqüentemente used. até 60 por cento da
composiçăo de espécies das plantaçőes de linha shrubs. pode ser Outras
possibilidades como Platycalyx de Markhamia, vera de Inga, orientalis de Trema, e
eminii de Maesopsis săo ser estudado em locais de ensaio onde eles servem como
árvores de sombra para café plantations. Várias espécies de Acácia ou Cacao e
arborea de Gmelina também podem contribuir a mel production. que A mistura de
espécies deve inclua árvores que provęem produtos diferentes como também
nitrogęnio que fixa plantas.

<FIGURA; 3>

Á



6 / 11

Árvores incertas

Borderlines consistem em árvores, arbustos, e gramas estabeleceram para delinear
campos de fazenda individuais. Eles servem como marcadores de propriedade
enquanto eles proverem madeira e outros produtos para propósitos vários. Eles
năo ocupam muito espaço, nem eles obscurecem áreas grandes do fields. Porque
o filas de árvore năo estăo de fato nos campos, eles năo interferem com operaçőes
de agricultura regulares. Como em plantaçőes de linha, podem ser colhidos
madeira e outros produtos das árvores.

A promoçăo de espécies adicionais para plantaçăo incerta tem potencial, se
seleçăo de espécies objetos pegados em consideraçăo preferęncias locais.
Proteçăo de de árvores jovens é necessária a menos que as espécies sendo usado
săo sem sabor a gado. Issues de terra e posse de árvore deveria ser pesquisado
cuidadosamente e discutiu com uma comunidade antes desta técnica é tried. Se as
árvores săo plantadas em um incerto entre a propriedade de dois fazendeiros, a
quem pertencem as árvores e as propriedades colhendo? Pode haver várias
aproximaçőes de alternativa para solucionar esta pergunta, mas todas as festas
envolveram deva concordar com antecedęncia como a situaçăo será controlada.

<FIGURA; 4>

Esgrima ao vivo

Esgrima ao vivo normalmente consiste em cercas vivas densas ou moitas plantadas
ao redor de um jardim ou campo de fazenda proteger isto de gado percorrendo
grátis. Eles também săo plantados ao redor de combinaçőes de família e outro
buildings. que Esta técnica difere de plantaçőes incertas naquelas espécies de
shrubbier săo usado, săo espaçadas os arbustos ou árvores firmemente (0.5-1m), e
eles săo podados para manter intensivamente um pó compacto, barrier. denso Esta
é uma alternativa muito importante a cercas tradicionais que săo construídas e
anualmente consertou usando filiais espinhosas entrelaçadas.

Várias espécies mostraram que eles adaptam bem para usar como Sócios de
fences. ao vivo do A família de Euphorbia é especialmente boa porque animais năo
os comerăo (as pessoas também devem ser cuidadoso--quando Euphorbias
estiverem cortados, a seiva láctea pode causar irritaçăo severa se tocar o pele) .
vários Acácia e espécies de Prosopis como também Leucaena, sepium de Gliricidia,
e Cajun de Cajanus, também é útil para este propósito.

<FIGURA; 5>

Freqüentemente, a funçăo principal de uma cerca viva é manter animais out. Se este
for o caso, plantas devem seja espaçada firmemente e manteve bem podada.
espécies Seletas que săo:

*Thorny* Easily coppiced (brote atrás) * Relativamente sem sabor * crescimento
Rápido

Ninguém espécies satisfarăo para todas estas exigęncias. Intercâmbios de săo
inevitáveis embora uma mistura de espécies pode prover o a maioria proteçăo. que
escolha Final depende muito de condiçőes de local específicas. Se proteçăo de
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animais năo for uma preocupaçăo primária, o espaçamento entre plantas pode ser
mais largo. Cercas vivas podem ter muitas outras vantagens e funçőes além de
manter animais do lado de fora:

* Demarcaçăo de de limites de propriedade * Proteçăo de contra vento * Adiçăo de
de assunto orgânico de lixo de folha * Fruit e forrageia, quando combinou com
árvores incertas * Privacidade de

Como cercas de jardim, ou onde quer que irrigaçăo seja possível, árvores para uma
cerca ao vivo podem ser começadas por seeding. direto As sementes deveriam ser
plantadas em sulcos ou em bolsos pequenos colocados a intervalos ao longo da
fila de cerca.

<FIGURA; 6>

Também podem ser estabelecidas cercas ao vivo de cortes, especialmente de
algumas espécies como Gliricidia, sepium, sócios do Euphorbia e genera de
Commiphora, e algum legumes. Freshly perene corte filiais destas espécies é
provável para fazer raiz e broto se eles săo plantados ao começando do rains. Estas
espécies săo entăo, particularmente útil por estabelecer cercas ao vivo.
Normalmente, a pessoa năo esperaria até o começo da estaçăo chuvosa para
construir cercas, mas isto poderia ser feita quando usando materiais de poste que
podem tomar Cuidado de root. deveriam ser levadas para năo danificar + latido ou
madeira ao prender arame para a cerca.

<FIGURA; 7>

TÉCNICAS DE FORA-FAZENDA

Em a maioria das áreas rurais como também em cidades e áreas urbanas, há
espaços novos ao longo de estradas e cursos de água, e ao redor de casas e
buildings. público Enquanto eles podem atravessar agrícola pouse, estes espaços
abertos năo săo usados para Árvores de production. agrícolas plantadas nestes
espaços possa aumentar o ambiente provendo controle de erosăo e possa abrigar
do sol e vento para as pessoas e animais.

Estrada e Alinhamento de Rastro

Uma tradiçăo existente há muito em muitas áreas tropicais é revestir estradas com
árvores, principalmente para sombra, mas também para madeira e outros produtos
de árvore. Esta prática pode ser estendida para incluir pé caminhos e trails. Certas
espécies como lebbek de Albizia e cumini de Syzygium săo árvores de rua comuns
em Índia, grandiflora de Sesbania é achado freqüentemente na Filipinas, e alba de
Prosopis em Sul América.

Um engano freqüentemente feito foi plantar árvores também perto do road. Em
estradas principais, bastante quarto deve ser deixado para dois veículos para
passarem com espaço adicional na margem de estrada para veículos para tirar em
cima de em uma emergęncia. UM espaço de menos de sete metros entre filas de
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árvore cria tráfico hazards. do que é precisada largura Adicional ao redor de
curvas, porque as árvores reduzem o distancie ŕ frente que os motoristas podem
ver.

<FIGURA; 8>

Árvores também săo estabelecidas ao longo de gado e rastros de bicicleta e trilhas,
ŕs vezes em combinaçăo, com esgrima ao vivo ou paredes de pedra estăo controlar
acesso a fields. Shade adjacente e fruteiras favorecida para trilhas.

<FIGURA; 9>

Molhe Alinhamento de Curso

Freqüentemente săo clareados os bancos de fluxos para cultivo de colheitas de
cereal ou jardins irrigados. Eles săo uma vez extremamente suscetíveis a erosăo a
vegetaçăo natural foi removed. Estes áreas podem ser protegidas restabelecendo
árvore e cobertura de arbusto ao longo do fluxo banks. Water curso alinhamentos
também criam hábitats bons para vida selvagem.

Podem ser estabelecidos árvores e arbustos ao redor de fontes de água dentro
muito o mesmo modo como alinhamento plantaçőes ao longo de Rios de roads.,
lagoas, ou canais de drenagem em esquemas de irrigaçăo provęem excelente
condiçőes crescentes para árvores. Fruteiras de (mangas, cítrico) deveria ser dada
consideraçăo especial por causa do valor deles/delas como fontes de comida.
camas de rio Secas (wadis) proveja um local satisfatório para espécies como
Tamarix, leiocarpus de Anogeissus, spp de Prosopis., ou outras variedades mais
seca-resistentes

<FIGURA; 10>

 

<FIGURA; 11>

Árvores de sombra

Árvores de sombra plantaram em lugares de público ao redor de edifícios de
governo, escolas, feiras, igrejas, e mesquitas servem uma funçăo importante. Estas
săo áreas durante onde as pessoas congregam o dia, e sombra é uma parte
essencial do ambiente. Estes também săo lugares onde lata de árvores seja
estabelecida e manteve bastante facilmente por pessoas locais eles com ajuda
mínima de fora de.

A maioria da rua e árvores de estrada mencionada acima é sombra excelente trees.
Outros săo Pithecellobium dulce, indica de Azadirachta (neem), e robusta de
Grevilla.
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Árvores normalmente plantadas em lugares de público precisam de cercas de
árvore individuais para os proteger até o deles/delas filiais estăo fora de alcance de
livre-percorrer animais. Even depois que eles já năo sejam ameaçados por gado, é
precisada cooperaçăo local boa impedir as pessoas em cima de-colher o trees. Para
exemplo, os ramos da árvore de neem săo muito populares na África para
toothpicks. UM aparentemente prática inofensiva como rompimento fora uma lata
de ramo ocasional, porém, retarda o crescimento de jovem neems se os talos săo
tirados continuamente por passers-por.

Embora os fazendeiros geralmente tentam restringir a quantia de sombra em áreas
onde colheitas săo crescidas, săo usadas árvores de sombra para proteger gado de
intenso calor durante as day. Sombra árvores é particularmente necessário onde
quer que animais sejam corraled ou cercaram dentro, e ao redor de molhar
manchas.

<FIGURA; 12>
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INFORMATION FONTES

As organizaçőes seguintes trabalham em silvicultura árida, administraçăo de gama,
ou agricultura, e pode ser contatada para informaçăo sobre problemas específicos:

Pesquise Organizaçőes

Centro Agronomico de Tropical Investigacion y Ensenanza (CATIE) De de
departamento Recurses Naturale Turrialba, Costa Rica,

Técnica de centro Forestier Tropical (CTFT) 45 bis la de de de Avenida Belle
Gabrielle 94 Nogent Sur Marne França

Grupo consultivo em Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR) 1818 Rua de H
Washington, DC 20433 E.U.A.

Ambiente e Instituto de Política Centro de leste-oeste 1777 Estrada de leste-oeste
Honolulu, HI 96848 E.U.A.

Pesquisa de Colheitas internacional Insitute para os Trópicos Semi-áridos P.O. DE
PATANCHERU Andhra Pradesh 502 324 Índia

Academia nacional de Cięncias Suba a bordo em Cięncia e Tecnologia para
Desenvolvimento Internacional (BOSTID) 2101 Avenida de Consitution, NW,
Washington, DC 20418,

Fixaçăo de nitrogęnio através de Legumes Agrícolas Tropicais (NifTal) Projeto P.O.
Box 0 Paia, Havaí 96779 E.U.A.

Recursos naturais de Desenvolvimento ultramarinos Instituem (ODNRI) 56/62
Estrada de Hospedaria cinza Londres WC1 X8LU Reino Unido
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