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GLOSSÁRIO

PREFACE

The manuscrito original para este manual era uma idéia criativa que desenvolvida
durante uma conferęncia em 1977, patrocinadas pelo Mohonk, Preserve que
trouxe nongovernmental ambiental junto para o EUA organizaçőes (NGOs) com
esses grupos com os que trabalham ajuda de desenvolvimento no Terceiro World.
Peter Freeman, Robert Tillman e Ann LaBastille criaram um documento que proveu
o base para o edition. Paul original e Marilyn Chakroff trabalhou em um desenho
subseqüente e Laurel Drubin, antigamente com VITA, e Pessoal de CODEL editou o
manuscrito para publicaçăo em 1979. Desde aquele tempo CODEL publicou
quatro volumes adicionais em silvicultura, água, energia, e livestock. nas que Cada
volume confiou pesadamente introduza dos peritos técnicos e usuários de
potencial no campo.

A ediçăo revisada do manual de agricultura está endividada para muitas pessoas
para comentários construtivos e úteis em uma revisăo desenho preparado por
Miguel Altieri. CODEL reconhece com obrigado contribuiçőes do seguinte:
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Sra. Becky Andrews, Rodale Press, Pennsylvania, Sr. William R. Austin, Van
Wingerden International, Inc., Carolina do Norte Sr. Fábio Bedini, Sociedade de
Undugu de Quęnia, Quęnia, Sra. Joan Brinch, Instituto de Quęnia de Agricultura
Orgânica, Quęnia, Sr. Richard Carpenter, Centro de Leste-oeste, Ambiente e Política
Instituto, Havaí, Professor Gordon R. Conway, Instituto Internacional para
Environment, e Desenvolvimento, Inglaterra, Sra. Margaret Crouch, Voluntários em
Ajuda Técnica, Washington, D.C., Professor Peter F. Ffolliott, Universidade de
Arizona, Arizona, Sr. Peter Freeman, Desenvolvimento Ecologia Informaçăo Serviço,
Washington, D. C. Sr. George Gerardi, Hermandad, República dominicana, Sr. Terry
Gips, Aliança Internacional para Agricultura Sustentável, Minnesota Sr. Matthias
Quepin, Instituto de Quęnia de Agricultura Orgânica, Quęnia Sr. Lawrence
Hamilton, Centro de Leste-oeste, Ambiente e Política Instituto, Havaí, Sra. Susanna B.
Hecht, Universidade de Califórnia no Los Angeles, Califórnia Sr. John Michael
Kramer, SE PREOCUPE, Nova Iorque Dr. Bede N. Okigbo, Instituto Internacional de
Agricultura Tropical, Nigéria Rev. John Ostdiek, OFM, o franciscano Uniăo
Missionária, Tennessee Sr. W.J. Pape, Suazilândia Fazendeiro Fundaçăo de
Desenvolvimento, Suazilândia Sra. Caroline Pezzullo, Pezzullo Associates, Nova
Iorque, Sr. Coen Reijntjes, centro de Informaçăo para Baixa Contribuiçăo Externa,
Agricultura de , O Países Baixos, Sr. Raniari Sabatucci, Liberdade de Quęnia de
Conselho de Fome, Quęnia Rev. Kenneth F. Thesing, MM, Maryknoll, Nova Iorque,
Dr. Norman Ulsaker, Instituto para Agricultura Alternativa, Maryland Sr. Napoleon T.
Vergara, Participatory Silvicultura Desenvolvimento, Por Extensăo, FAO Tailândia Sr.
Peter der de von Lippe, o Fundo de Crianças Cristăs, Virgínia, Sr. Fred R. Weber,
Desenvolvimento de Recursos Internacional e Conservaçăo Serviços, Idaho, BRO.
Andrew Winka, Conferęncia de Irmăos Cristă, Nova Iorque, Sr. Ben Wisner,
Faculdade de Hamshire, Massachusetts, Dr. Timothy Wood, Wright Estado
Universidade, Ohio, Sr. Charles S. Wortmann, CIAT Feijăo Regional Programme de
África Oriental, Uganda,

Miguel Altieri, com ajuda de Helen L. VUKASIN, CODEL, Ambiente e Programa de
Desenvolvimento, muitos horas integrando gasto, + útil técnico e sugestőes de
usuário para fazer o texto mais útil ao pessoal de campo para o qual é endereçado.

além das anteriores pessoas nomeadas há algum especial reconhecimentos que
deveriam ser mentioned. os estudantes Internacionais em uma classe de silvicultura
na Universidade de Arizona cada escreveu extenso comentários no capítulo de
Agrosilvicultura que proveu o habitante útil exemplos e perspectives. Terry Gips,
autor dos recentemente publicaram, reserve, enquanto Quebrando o Hábito de
Praguicida, comentou helpfully no Administraçăo de peste chapter. Os comentários
sinceros de colegas em África ajudou reduzir a perspectiva Do norte do texto.

Finally, uma palavra especial de gratidăo está devido a Debra Decker que
contribuída os talentos dela ŕ preparaçăo do texto por imprimir com dedicaçăo - do
desenho inicial do autor por todos o mudanças subseqüentes.

Nós damos boas-vindas comentários de leitores do book. UM questionário é
incluso para seu convenience. Please compartilhe suas reaçőes.

Rev. Boyd Lowry, Diretor Executivo, SR. Mary Ann Smith, Ambiente & Programa de
Desenvolvimento
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ABOUT CODEL

Coordenaçăo em Desenvolvimento (CODEL) é um privado, năo-para-lucro
consórcio de quarenta desenvolvimento agęncias trabalhar Cristăo-relacionado em
countries. CODEL em desenvolvimento funda atividades de desenvolvimento de
comunidade isso é iniciada localmente e implemented. Estas atividades inclua
agricultura, água, silvicultura, saúde, tecnologia apropriada, e treinando projetos.

O Ambiente e Programa de Desenvolvimento de saques de CODEL o comunidade
de desenvolvimento privada e voluntária provendo seminários, informaçăo, e
materiais projetaram para documentar a urgęncia, viabilidade, e potencial de uma
aproximaçăo para desenvolvimento em pequena escala isso acentua a
interdependęncia com o humano e recursos naturais. Este manual é um de vários
materiais desenvolvida debaixo do Programa ajudar os trabalhadores de
desenvolvimento levar o ambiente físico em conta durante planejamento de
projeto, implementaçăo, e avaliaçăo. Para mais informaçăo, contato CODEL,
Ambiente e Programa de desenvolvimento a 475 Passeio Beira-rio, Se aloje 1842,
Nova Iorque, Nova Iorque 10115 E.U.A..

SOBRE VITA

Voluntários em Ajuda Técnica (VITA) é um non-lucro privado desenvolvimento
internacional organization. faz disponível para os indivíduos e grupos em países em
desenvolvimento uma variedade de informaçăo e recursos técnicos apontaram a
nutrir ego-sufficiency: necessidades avaliaçăo e apoio de desenvolvimento de
programa; por-correio e em-local serviços consultores; sistemas de informaçăo
que treinam; e administraçăo de campos projects. VITA promove o uso de
apropriado em pequena escala tecnologias, especialmente na área de energy. VITA
renovável, centro de documentaçăo extenso e lista mundial de voluntário peritos
técnicos permitem isto a responder a milhares de técnico investigaçőes cada year.
também publica uma revista trimestral e um variedade de manuais técnicos e
bulletins. Para mais informaçăo, contate VITA a 1815 N. Rua de Lynn, Apartamento
200, Arlington, Virgínia, 22209 E.U.A.. PART EU: INTRODUÇĂO DE

CAPÍTULO 1

OS USUÁRIOS DE E USOS

OS PROPÓSITOS DO MANUAL

Este manual é projetado para ajudar esses que planejam e instrumento projects.
agrícola em pequena escala promovendo conscięncia de preocupaçőes
ambientais, o manual pode aumentar o desenvolvimento a habilidade de
trabalhador para projetar projetos que săo ambos o environmentally som e
potencialmente mais sustentável.

Este manual tem dois objetivos:

1. para promover bem-planejou e environmentally soam em pequena escala
projetos agrícolas.

2. para introduzir conceitos ambientais em desenvolvimento de tecnologia e
técnicas de administraçăo de alternativa, e encoraja a transferęncia em
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treinar programas.

Environmentally planejamento săo requer mais que achando o tecnologia certa e
uma fonte de funds. Planejar envolvem consideraçăo dos ambientes sociais,
culturais, econômicos, e naturais em

qual o projeto occurs. O desafio é desenvolver sustentável sistemas de
comida que tęm produçăo razoável mas năo degradam o recurso-base e
transtornou os balance. Desenvolvimento trabalhadores ecológicos está em
uma posiçăo passar em conscięncia de preocupaçőes ambientais para
comunidade se agrupa, planejadores de governo, residentes de aldeia,
fazendeiros, e students. por exemplo, um trabalhador de desenvolvimento
pode usar isto manual em um curso de treinamento aumentar a conscięncia
de estudantes de erosăo controle métodos e alternatives. Como planejador
de projeto ou implementor, um trabalhador de desenvolvimento pode
desejar usar o livro por planejar ou treinamento no serviço de trabalhadores
de projeto ou para treinamento técnico de fazendeiros e os residentes
locais.

provendo diretrizes a planejar, este manual pode ajudar trabalhadores de
desenvolvimento para ver projetos como parte de maior ambiental sistemas.
oferece uma perspectiva que pode ajudar os usuários para perguntar o perguntas
de direito e procurar e achar informaçăo sobre habitante disponibilidade de
recurso e usa, métodos tradicionais, padrőes de tempo, tradiçőes sociais, e
culturais.

Muitos assuntos de importância para projetos agrícolas em pequena escala aquela
necessidade a ser considerada está além da extensăo deste manual. Estes incluem:
padrőes de uso de terra; inabilidade de fazendeiros de landless pequenos levar
riscos; falta de crédito e dinheiro; e acesso para técnico pessoal e expertise. Finally
agrícola apropriado, isto, manual năo pode endereçar tudo das condiçőes
ambientais ou implicaçőes associada com projeto individual sites. O uso do
conceitos gerais e princípios esboçados aqui deveriam habilitar desenvolvimento
trabalhadores para reconhecer assuntos ambientais e considerar eles no processo
de planejamento.

QUE DEVERIA USAR ESTE MANUAL

Este manual esteve preparado para esses que săo ativamente se ocupada
planejando e implementando em pequena escala agrícola projetos. será muito útil
para esses para que desejam:

- aprenda mais sobre consideraçőes ambientais e o deles/delas Relaçăo de para
projetos agrícolas em pequena escala

- aproximaçăo projetos agrícolas, embora pequeno, de um Environmentally de
perspectiva atenta pela promoçăo de Tecnologias de destinam ŕ situaçăo

- integre fatores ambientais e socio-econômicos em atividades de planejamento
agrícolas, de forma que tecnologias indicadas, ajustou a base de recurso,
percepçőes, e necessidades de habitante Fazendeiros de .
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O QUE O MANUAL PROVĘ

As coberturas manuais os assuntos seguintes:

* Introduçăo para conceitos ecológicos importantes pertinente para o
Desenvolvimento de de projetos agrícolas.

* informaçőes Técnicas relacionaram a assuntos ambientais.

* Algumas sugestőes por planejar em pequena escala agrícola projeta.

* Diretrizes por usar conhecimento de efeitos ambientais para determinam positivo
(benefícios) e negativo (custos) fatores em um dado esforço agrícola em pequena
escala.

Consideraçăo de destes fatores pode conduzir a decisőes bem informado em
projeto de alternativa designs. além disso, este fundo podem ser usadas
informaçőes como a base por planejar environmentally projetos de som nas áreas
de provisăo de água e administraçăo, nutriente administraçăo, conservaçăo de
terra, administraçăo de peste, e relacionado assuntos.

CAPÍTULO 2

A RELAÇĂO DE AGRICULTURA E AMBIENTE

Agricultura de está definida como a cięncia, negócio, e arte de crescer colheitas e
criando animais para produzir comida, forragem, fibra, e outros produtos útil a
people. UMA meta habitual de agrícola projetos săo aumentar produçăo de comida
para populaçőes crescentes. Também deveriam ser interessados tais projetos com
a fazenda como um múltiplo-use sistema que inclui animais e plantas diferente de
comida colheitas. However, este manual enfatiza colheita production. Other
volumes na série se tratam de gado, silvicultura, água, e energia.

Crop produçăo pode ser aumentada antes de um ou mais do seguinte:

- ampliando a área plantada a colheitas - aumentando o rendimento por área de
unidade de colheitas individuais - cultivando colheitas mais por ano (a tempo ou
espaço) no unidade de same de terra

MODIFICA;ÇĂO DO SISTEMA NATURAL RELACIONOU A
SUBSÍDIO DE ENERGIA E ESTABILIDADE

Agricultura é essencialmente um activity. ambiental é um processo de adaptar o
ecossistema natural para encanar energia para pessoas na forma de food. O
processo trabalha modificando o ambiente pela adiçăo de energia e resources. O
maior o grau de modificaçăo do sistema natural, o mais energia pode ser encanada
ao mesmo tempo a humans., modificaçăo pode também diminua a estabilidade e
sustentabilidade do sistema. (ALTIERI 2.1)

sistemas Agrícolas que grandemente modificaram o natural sistema é assim
dependente em energia alta e recurso introduz alcance e mantenha um nível
desejado de yield. No comercial de trópicos colheitas de dinheiro (monoculturas) e
plantaçőes árvore-baseadas requerem intervençăo mais humana que multi-colheita
anuais (polycultures) e combinaçőes de chăo e colheitas de árvore (sistemas de
agrosilvicultura).
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EFEITOS; DE MODIFICAR O ECOSSISTEMA NATURAL

Sistemas de que requerem mais contribuiçăo e intervençăo normalmente é
associada com depleçăo de recurso mais alta e negativo impactos sociais que
baixo-contribuiçăo, Modificaçăo de systems. agrícola diversificada, porém, também
insinua a possibilidade de aumentar o ambiente para humanos além do impacto
negativo no ambiente sendo o resultado de alterar O objetivo fundamental para o
system. natural de desenvolvimento agrícola deveriam ser equilibrar estes dois
possibilidades na procura para environmentally soam e socialmente técnicas de
produçăo agrícolas aceitáveis.

problemas Ambientais em algumas áreas desenvolveram porque do misapplication
de tecnologias de temperado-zona para os trópicos. Rendimentos sustentando
nestes áreas só serăo alcançados por métodos cultivando sem igual ŕs condiçőes
ecológicas e socio-econômicas do tropics. (Dover e Talbot 2.5)

O QUE É SIGNIFICADA POR ECOLOGIA E AMBIENTE

Muitos conceitos ambientais tęm a base deles/delas na cięncia de ecologia.
Ecologia de está definida como o estudo da estrutura e funçăo de natureza, ou as
interaçőes entre e entre o viver e componentes non-vivos do ser de lugar Ecologia
de studied., entăo, inclui aspectos das cięncias de biologia, fisiologia, geologia,
química, meteorologia, e outros no estudo de sistemas naturais ou ecossistemas.

Em agricultura, o nível apropriado de organizaçăo para ser estudada e administrou
é o agroecosystem e o correspondendo disciplina é agroecology. tudo aquilo
ecólogo estudam--como o distribuiçăo, abundância, e interaçőes entre organismos
e dentro do ambiente físico, sucessăo, e os fluxos de energia e materiais--é
importante para uma compreensăo de agroecosystems. Estes processos
ecológicos podem esclarecer o desenvolvimento de technologies. agrícola
sustentável Em estudos agrícolas, o cięncias sociais também săo críticas
entendendo a relaçăo entre systems. natural e social (Altieri 2.1, Rei 2.6)

Por outro lado, Ambiente de define o natural, social, ambientes culturais, e
econômicos de um project. Agricultural projetos influenciam e săo influenciados
através de fatores ambientais.

COMO AGRICULTURA E AMBIENTE ESTĂO RELACIONADOS

Cada projeto agrícola acontece dentro de um sistema complexo de atitudes sociais,
vigamento cultural e práticas, econômico estruturas, e físico, substância química, e
fatores biológicos. Este total sistema é o ambiente no qual um projeto acontece, e
todo projeto agrícola, năo importa isso que seu tamanho ou extensăo, afeta e é
afetada por estes fatores, i.e., por seu environment. O muitas formas de agricultura
achada ao longo do mundo é o resultado de variaçőes em clima local, terra,
economias, estrutura social, e história. Water disponibilidade, radiaçăo solar,
temperatura, e condiçőes de terra săo o determinants principal da habilidade física
de colheitas para crescer e sistemas cultivando para exist. fatores Humanos que
fazem papéis dominantes inclua reuniăo social, consideraçőes econômicas, e
políticas. Entre estes é: práticas tradicionais e religiosas; custo e facilidade de
transporte; existęncia de comercializar canais; tendęncias inflacionárias;
disponibilidade de capital e crédito; e estabilidade do governo, acompanhou por
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continuidade e consistęncia em políticas, programas, e compromisso. Em outro
palavra o ambiente de qualquer uma área consiste do biosfera na área, inclusive o
tempo, alfândegas, e práticas de + people. (Briggs e Courtney 2.2)

Farming que sistemas dependem pesadamente também do caráter de produçăo,
i.e., se as colheitas săo produzidas em uma subsistęncia ou um economy. comercial
O fazendeiro de subsistęncia produz colheitas principalmente para consumption.
Consequently familiar, pode haver resistęncia para mude em métodos de produçăo
porque sustento e sobrevivęncia săo ameaçou se as mudanças se mostram para
ser Comercial de unproductive.

fazendeiros, sujeito a condiçőes de mercado, também podem resistir a mudança
porque eles năo estăo dispostos para levar o risco ou porque eles năo estăo
dispostos sacrificar ganhos a curto prazo.

As colheitas de modo săo mais adiante crescidas depende da disponibilidade e
nível de tecnologia, a disponibilidade de área de terra satisfatória, e outro
resources. que níveis Altos de tecnologia e unidades de terra grandes săo
geralmente acompanhada por um grau alto de mecanizaçăo, e uniformidade de
terra, fertilidade de terra, e genotype. por outro lado baixos níveis de tecnologia e
pacotes pequenos de terra săo normalmente associados com terras variadas,
sistemas semeando intensivos, e menos mecanizaçăo. <RELA;ÇĂO ENTRE
AGROECOSYSTEMS E FATORES DE REUNIĂO SOCIAL>

 

que desenvolvimento Todo agrícola
projeta, se eles envolvem irrigaçăo,
controle de peste, fertilizaçăo, ou a
introduçăo de novo variedades de
colheitas e semeando métodos, tenha
positivo e negativo efeitos no
ambiente.
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Algumas das interaçőes entre partes do ambiente total possa ser facilmente por
exemplo forecast., está claro que o quantia de chuva, o dinheiro disponível para o
projeto, e o envolvimento no projeto de pessoas locais é fatores que podem afetar
+ sucesso de um project. agrícola Outros fatores, porém, tal como o efeito de usar
certos praguicida em cima de um período longo de tempo é muito mais duro
predizer.

Ambiente de na colocaçăo agrícola esteve definido aqui para incluir as pessoas da
regiăo, sujam os animais, as plantas, molhe, nutrientes, o tempo, modos de plantar
e cultivar, e assim em. que Esses projetos em pequena escala planejando e
implementam devem considere tudo destas Interaçőes de influences. entre
agroecosystems e sistemas sociais envolvem trocas de energia, materiais, e
informaçăo entre ambos systems. As decisőes que os fazendeiros tomam usando
um sistema semeando ou tecnologia năo só depende no tecnologia e recursos
locais aspectos disponíveis mas numerosos do sistema social circunvizinho como
bem.

POR QUE CONCEITOS ECOLÓGICOS SĂO IMPORTANTES
PARA DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA

desenvolvimento Agrícola insinua continuando mudança dentro o sistema para um
system. Therefore melhorado, para que desenvolvimento acontecer como
resultado de atividades de projeto agrícolas, as alteraçőes, ou mudanças fizeram
como resultado do projeto tem que ter mais efeitos positivos que negative. Porque
eles săo princípios explicando como ecossistemas funcionam, conceitos
ecológicos podem prover ajuda com julgar como o ambiente natural pode ser
afetado por projects. Moreover agrícola, entendendo o ecológico mecanismos que
estăo por baixo de processos básicos em ecossistemas naturais (como ciclismo
nutriente, sucessăo, e outros), pode prover importante informaçőes por
desenvolver destinam baixas alternativas de contribuiçăo para suje administraçăo,
peste e administraçăo de doença, desenvolvimento de tecnologias para atividades
várias de plantar para poste-colher fase, e outras necessidades.

Ă Ă
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QUE ECOSSISTEMAS SĂO E POR QUE ELES SĂO
IMPORTANTES

UM planejador que vę um local de projeto potencial está olhando a um sistema
ecológico ou natural--um ecosystem. Um ecossistema está definido como o
complexo de organismos que interagem entre eles e com + ambiente non-vivo em
processos como competiçăo, depredaçăo, decomposiçăo, alimentaçăo, hábitat, e
assim on. A estrutura do ecossistema é relacionado a espécies diversity. O mais
complexo o estruture o maior a diversidade de species. A funçăo do ecossistema é
relacionado ao fluxo de energia e o ciclismo de materiais pelo structure. A quantia
relativa de energia precisou mantenha o sistema depende de seu structure. O mais
complexo e amadurece é, o menos energia que precisa manter a estrutura.
Quando um projeto agrícola interfere com o fluxo de energia ou materiais pelo
sistema natural ou ecossistema somando fertilizantes ou erradicando pestes,
podem ser mudados padrőes ecológicos.

Se uma área é gleba cultivado debaixo de cultivo de arroz para muitos anos, ou
uma floresta de virgem, é um system. funcionando Qualquer decisăo feita
introduzir mudança, como substituir o arroz com uma colheita nova, ou reduzindo
a floresta para agricultura, deveria ser feita com um conscięncia das características
do sistema existente e do potencial efetua tal uma decisăo teria.

UM exemplo bom é a substituiçăo de trator para poder de búfalo em campos de
arroz de Sri Lanka. no princípio visăo, a substituiçăo de trator, para búfalo parece
envolver um intercâmbio direto entre mais pontual plantaçăo e economia de
trabalho, por um lado, e a provisăo de leite e aduba, no other. Mas associado com
buffaloes é búfalo se espoja e estes provęem um número surpreendente em troca
de benefícios. Na estaçăo seca estes buracos de lama săo um refúgio para peixe
que movem entăo atrás aos campos de arroz no season. chuvoso Alguns săo
pegados peixes e comidos pelos fazendeiros e pelo landless, valiosa proteína
provendo; outros peixes comem o larvae de mosquitoes isso leva malaria. As moitas
abrigam cobras que comem ratos que coma arroz, e lagartos que comem os
caranguejos que fazem buracos destrutivos no ricebunds. As chafurdas săo
também usadas pelos aldeőes saturar folhagens de coco em preparaçăo para
thatching. Se as chafurdas estăo perdidas por causa de mecanizaçăo, assim é este
benefits. Moreover, o conseqüęncias adversas podem năo parar there. Se săo
trazidas praguicida em matar os ratos, caranguejos ou larvae de mosquito, entăo
poluiçăo ou praguicida, resistęncia ou ambos podem se tornar um problem.
Similarly se azulejos forem substituída para o sapé isto pode acelerar destruiçăo de
floresta desde lenha é exigida assar os azulejos. Em ecossistemas de floresta
também há relaçőes dinâmicas entre as Árvores de components. terras de floresta
protegem servindo como vento-fratura, quebrando e almofadando a açăo de
batida de, podem ser absorvidos pingos de chuva de forma que rainwater
lentamente e podem ser prevenidos runoff. Trees também provęem sombra e
temperaturas mais frescas abaixo a árvore canopy. que Esta proteçăo da terra
permite para morto orgânico importe para decompor, enquanto libertando
nutrientes importantes usados para crescimento pela floresta Florestas de plants.
provęem também hábitat para vida selvagem e certas árvores produzem valioso
fuelwood, materiais de construçăo, e substâncias medicinais--todos os recursos
usados por fazendeiros locais. Quando um trabalhador de desenvolvimento toma a
decisăo para ajudar o fazendeiro para rendimentos de aumento substituindo outra
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colheita para arroz ou reduzindo tudo ou parte da floresta, também é uma decisăo
sobre interagir com + ecosystem. por isso as ramificaçőes ambientais deveria ser
levada em conta.

O QUE ACONTECE QUANDO SISTEMAS NATURAIS SĂO
ALTERADOS

UM olhar ao ecossistema de floresta mostrará para o que pode acontecer

quando a proteçăo das árvores é
tomada e năo substituiu por outra
cobertura:

 

* Vento pode apanhar o assunto
orgânico e pode secar a terra assim
que năo é bom para cultivo.

* partículas de terra Nutriente-ricas podem ser desalojadas através de pingos de
chuva durante tempestades de chuva. partículas de terra e nutrientes em Soluçăo
de pode ser levada fora.
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* Proteçăo contra inundar pode Florestas de disappear. mantęm sujam porosidade,
ajudam a infiltraçăo de chuva, e retardam o se aparecem movimento de água,
enquanto protegendo aldeias assim de inunda e retendo umidade na terra.

* Fontes de lenha, madeira, e árvore semeia para doméstico Necessidades de săo
nenhum mais longo disponível.

* Diversidade de planta e vida de animal é affected. Muitos pássaros, Mamíferos de ,
répteis, anfíbios, e insetos nos que caçam que pestes agrícolas desaparecem com a
perda da floresta Hábitat de .

A Comida Web

Plants, planta-comendo animais, predadores, comedor de carniça e decomposers,
interaja em o que é chamada um " ciclo alimentar " geralmente. Por + ciclo
alimentar, energia de comida move em um direction: de produtores para
consumidores. Com um conhecimento da dinâmica do ciclo alimentar, a
quantidade de comida disponível a nós pode ser aumentada por:

- reduzindo o número de organismos para os que competem o mesmo Comida de

- convertendo florestas e rangelands em cropland - aumentando a eficięncia de uso
de comida por gado melhorando práticas de husbandry animais - colheitas
crescentes nas que puseram mais energia de photosynthetic partes comestíveis -
comendo menos carne e mais frutas, legumes, e cereais

Todos estes esforços estăo limitados pelas ineficięncias de energia que săo inerente
em ciclos alimentares, desde que lá é energia perdida a cada transferęncia de um
trophic nivelam a outro nível de trophic.

COMO ESTABILIDADE RELACIONA A DIVERSIDADE

Quando terra é clareada para colheitas agrícolas, normalmente os números, e tipos
de plantas e animais que vivem há muito reduzido. É freqüentemente melhor para
projetar projetos que manterăo a diversidade das plantas e insofar de animais
como possible. teoria Ecológica cabos que é relacionada freqüentemente
diversidade a estabilidade, enquanto insinuando isso ecossistemas isso contém
muitos tipos diferentes de espécies săo mais estáveis que esses que contęm único
(como em monocultura). Porém, está claro de recente evidęncia que agrícola năo
podem ser feitos ecossistemas mais estável por simplesmente complexidade
crescente. Ao invés interaçőes biológicas com potencial estabilizar efeitos devem
ser por exemplo encouraged., é conhecido que diversificaçăo do componente de
vegetational de agroecosystems com certas associaçőes de planta abaixam
populaçăo de peste freqüentemente significativamente, até mesmo debaixo de
limiares econômicos e resulta em benefícios agronômicos. O desafio é avaliar quais
assembléias de colheita resultarăo dentro tal beneficia. por exemplo, ecossistemas
de floresta tendem a ser muito diverso e normalmente stable. tensăo Severa no
ambiente físico (por exemplo, por seca) é menos provável afetar tal um sistema
adversamente porque numerosas alternativas existem para a transferęncia de
energia e nutrientes pelo system. Similarly, interno biológico ou controles de biotic
(como relaçőes de predador-presa) previna trocas destrutivas dentro populaçăo de
peste numbers. Hence, o sistema é capaz de ajustar e continuando funcionando
com pequeno se qualquer rompimento de detectable. Por outro lado, ecossistemas
Agrícolas (particularmente esses isso promove o uso de monocultura que semeia



18 / 103

sistemas) é provável para seja menos estável porque umas únicas espécies
representam uma proporçăo alta do número total de plantas no site. Tais sistemas,
apesar de os rendimentos altos iniciais deles/delas, leve com eles a característica de
desvantagens de ecosystems. Particularly novo, jovem, e em desenvolvimento, eles
năo pode executar funçőes protetoras como conservaçăo de terra, ciclismo
nutriente, e populaçăo regulation. O funcionando do sistema depende de
intervençăo humana continuada na forma de contribuiçőes químicas,
mecanizaçăo, e irrigation. Nevertheless, monocultura, sistemas podem ser mais
fáceis plantar e menos demorado para tenda, e também empreste eles mais
prontamente a mecanizaçăo, uso de contribuiçőes químicas, manipulaçăo de
modos vários, e as vantagens ofeconomies de scale. por outro lado, alguns
sistemas de polyculture desenvolvida por fazendeiros pequenos ao longo do
Terceiro Mundo também possa requeira menos esforço por exemplo a tend., milho,
feijăo, e mandioca, semeie combinaçőes na Costa Rica foi achada para ser menos
trabalho exigindo por causa de crescimento de erva daninha reduzido nos campos
de multi-colheita.

SEMEANDO; SISTEMAS

MONOCULTURAS; COMPARARAM COM POLYCULTURES

Um das razőes principais que os fazendeiros pequenos escolhem usar sistemas de
multi-colheita (polycultures) é que freqüentemente mais rendimento pode ser
colhida de um determinado sown de área em polyculture que de um sown de área
equivalente em remendos separados de uma única colheita (monocultura). Em
cima do termo longo, únicos sistemas de colheita tendem a ser mais suscetível a
fracasso de colheita principal que um multi-colheita farm. por exemplo, olhe para
uma fazenda de multi-colheita que contém números iguais de ervilha, milho (milho),
e plantas de feijăo compararam com um milho de monocultura fazenda. Se ambas
as fazendas fossem atacadas por uma doença ou inseto que destruída 80 por
cento do milho, o fazendeiro de multi-colheita acalmaria tenha uns 73 por cento
rendimento. que Estas consideraçőes devem ser avaliadas devido a situaçőes
locais, entăo experimentaçăo em pequena escala é recomendada sempre que
fazendeiros estăo considerando presente variável semeia ou semeando métodos.
(Grupo 3.4)

SUCESSĂO DE E AGROECOSYSTEMS

Ecossistemas de tendem para complexidade como eles chegam maturidade.
Ecossistemas imaturos săo menos diversos e tęm um em-fluxo de energia alto por
unidade de biomass. Em ecossistemas maduros que săo mais complexos, há menos
acumulaçăo de energia porque os fluxos de energia por channels. mais diverso
Este fluxo ou mudança é chamada sucessăo. Sucessăo recorre ao processo em
qual planta e animal espécies entram em um local, mudam o local, e săo
substituídas depois por outro tipos de plantas e animals. A invasăo repetida e
substituiçăo continua até o local é dominada por tipos de plantas e animais isso se
substitui e năo está fora forçado através de outras espécies. O fase final é
conhecida como a " comunidade " de clímax pelo local. O espécies de clímax
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permanecerăo relativamente inalteradas até o local está transtornado através de
fogo, mudanças em clima ou mesa de água, ou por humano atividades, como
clarear terra anotando ou por cultivar. (Cox e Atkins 2.4)

SUCESS;ĂO NATURAL

O processo de sucessăo pode levar centenas de anos, mas o podem ser vistas fases
cedo muito mais quickly. Se um campo for alqueive esquerdo para uma estaçăo
crescente, văo ervas daninhas, legumes, gramas, e wildflowers invada o campo,
junto com insetos vários, roedores, e pássaros. Left só por muitos anos, o campo se
tornará uma floresta eventualmente ou alguma outra comunidade de clímax, mas
năo necessariamente semelhante para o comunidade que previamente existiu na
Sucessăo de site. pode ser acontecendo debaixo de condiçőes diferentes que
previamente e produz um climax. diferente que Isto faz para conservaçăo de
ecossistemas existentes até mesmo mais importante. A observaçăo e estudo de
sucessăo em ecossistemas naturais locais guiou muitos fazendeiros tradicionais
aparentemente no desígnio e estruturando por exemplo do systems. agrícola
deles/delas, fazendeiros, na Java Ocidental siga um sistema incluído de tręs fases--
kebun, um mistura de colheitas anuais; kebun-campuran incorpora algum
perennials; e o talun, um clímax dominado por perennials, de perto, imitando a
sucessăo de successional de florestas tropicais vizinhas. (Marten 2.7)

FASES; DE CULTIVAR SISTEMA EM A JAVA OCIDENTAL

Sucessăo de tende a restabelecer locais agrícolas ao original ecossistemas--se năo
preveniu de fazer assim pelo farmer. prevenir sucessăo natural, o fazendeiro tem
que interferir com o processo continuamente capinando (manualmente ou
aplicando herbicida), ou por mulching ou flooding. Em muitos casos, sucessăo
voltaria para um local arborizar, arbusto secundário, bosque, ou vegetaçăo de
moita dentro décadas, ou até mesmo anos, invertendo efeitos negativos assim de
certo, atividades e induziu mudanças no environment. Thus o impacto é reversible.
However, se um projeto esteve usando impactos principais o local, como alterar a
mesa de água ou resultar em erosăo volumosa, de topsoil, sucessăo natural pode
levar séculos ou nunca pode devolver + local para seu condition. prévio O impacto
pode ser irreversível. Por exemplo, locais existem onde os humanos esvaziaram
séculos de florestas atrás só ter o local desprotegido permanecer como um deserto
estéril. O trabalhador de desenvolvimento deveria considerar a magnitude
seriamente de + projeto e se seus efeitos săo reversíveis ou irreversíveis por
processos naturais. Na prática tradicional famosa de golpe e queimadura
agricultura, os fazendeiros clareiam um remendo de floresta e queimam a biomassa
para liberte nutrientes antes de plantar o crops. Once deles/delas a fertilidade de
terra isso foi construída durante muitos anos é exausto por contínuo semeando, o
fazendeiro se muda para um local novo e começa o ciclo novamente. No
uncropped (alqueive) terra, sucessăo assume. Se bastante tempo é permitido
decorrer a terra pode assumir as características novamente da comunidade
original e nutrientes será restabelecida o terra. Populaçăo crescimento e problemas
de posse de terra causaram anos baldios ser reduzida ou eliminou em muitas áreas,
assim, em cima de tempo que diminui a terra fertility. Porque a decisăo cultive um
certa área requer uma provisăo contínua de nutrientes, orgânico ou fertilizantes
inorgânicos terăo que ser acrescentados ao site. Inorganic fertilizantes provęem
nutrientes químicos necessários, mas năo provę assunto orgânico para a terra ou
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contribui ŕ manutençăo ou melhoria de estrutura de terra em cima do term. longo
O uso de adubo e fertilizante orgânico deveria ser considerado no processo de
planejamento do Cuidado de beginning. deveria ser levada que nitrogęnio
suficiente é apresente que pode ter que ser provida através de fontes químicas. Em
áreas de Nigéria onde o período baldio se tornou progressivamente mais curto, um
sistema baldio melhorado foi desenvolvido pelo Instituto internacional para
Agriculture. Tropical (Veja Apęndice B para endereço.) arbustos de Leguminous e
árvores (por exemplo, leucocephala de Leucaena) é plantada em associaçăo com
comida semeia para restabelecer nutrientes de terra. Nestes " ruela que semeia
colheitas de comida de sistemas " é crescida em filas (2-4 m. largo) entre tiras de
Leucaena durante o qual é podado semeando. As podas provęem adubo verde e
mulch para o companheiro semeia, controle de erosăo, forragem, lenha, e
apostando material. Em uma tentativa, filas de Leucaena calcularam a média 100-
162 kg. de terra nitrogęnio por metro, milho crescente rende aproximadamente 23
por cento. Isto foi observada que podas de Leucaena săo um mais efetivo fonte de
nitrogęnio quando incorporado na terra que quando aplicado como mulch.

RUELA; QUE SEMEIA

LIMITING FATORES

săo empreendidos projetos Agrícolas em todos os tipos de ambientes--floresta,
flatland, lado da montanha, ou plain. litoral Em cada área há fatores que
determinarăo distribuiçăo de colheita e desempenho. Em alguns projetos agrícolas,
pode ser melhorada produçăo de colheita aumentando ou diminuindo um factor.
por exemplo, em um determinada área de projeto, clima, disponibilidade nutriente,
e tipo de terra podem esteja perfeito para o crescimento de rice. However, năo há
bastante água para arroz planta a grow. Em outro campo, condiçőes podem ser
bom para milho mas há água que o milho se afogará tanto. Em ambos os casos,
disponibilidade de água é o factor: limitando dita ambos + tipo e a quantidade de
crescimento no local. As condiçőes ambientais físicas de uma área--temperatura
gama, quantia, cronometragem, e intensidade de chuva, características de terra, e
disponibilidade de nutrientes--dite a variedade e densidade de planta e espécies
animais que podem viver em um ecossistema.

 

Em áreas de rainfed, a distribuiçăo e quantia de chuva săo talvez o determinants
mais crítico dos tipos de semear sistemas que podem ser adopted. Em algumas
áreas onde chuva está limitada, irrigaçăo năo é Colheitas de feasible. que requerem
menos água săo o escolha óbvia para tal areas. Water-conserving medidas como
mulching, alqueivando, e terraplenando podem conservar freqüentemente
bastante água fazer a diferença entre lucro e loss. Em áreas onde chuva anual é
mais de 600 mm, enquanto semeando sistemas săo geralmente baseados em
maize. Em áreas onde chuva é mais de 1,500 mm por ano, enquanto semeando
sistemas estăo freqüentemente baseado em rice. Outras colheitas crescidas com o
padrăo de chuva posterior é raízes, cocoyams, tubérculo, musas, e bananas entre
others. por exemplo em Sudeste Ásia, colheita vários, sistemas ajustaram o padrăo
de chuva que é um único anuário chuvoso estaçăo. Desde que arroz precisa de
mais água que outro cereal semeia, e porque é a única colheita principal que tolera
inundaçăo, só arroz é crescida ao cume das rains. Planalto colheitas pode ser
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plantada ao começando ou termina das chuvas para utilizar umidade residual e
intensidades claras mais altas durante a estaçăo seca (Sistema eu) . Mixed sistemas
semeando, como, milho e groundnuts, é freqüentemente melhor reservada até o
fim da estaçăo chuvosa (II De sistema).

locais Naturais podem apoiar várias plantas e animais. Os limites deste apoio săo
determinados pela disponibilidade dos elementos precisados para life. Este limite é
conhecido como o local potencial biológico ou capacity. Obviously levando, o
biológico potencial de uma planície de inundaçăo fértil é muito maior que isso de
árido terras do mesmo tamanho porque mais água, melhor suje, e mais nutrientes
estăo disponíveis a organismos que vivem lá.

que potencial Biológico pode ser aumentado ajustando o limitando fatores. Crop
que produçăo pode ser aumentada limitando somando elementos. Este poderiam
ser fertilizante, assunto orgânico, molhe, ou alguns forma de peste control.
Improved tecnologia pode afetar também limitando fatores.

Ao considerar limitando fatores, se lembre:

* Satisfazendo o fator limitando mais óbvio podem năo resolver o Problema de . na
realidade, satisfazendo um fator limitando podem revelar contudo outro. por
exemplo, quando nitrogęnio está faltando dentro um salgam campo, o fazendeiro
pode somar um nitrogenous fertilizer. Ele pode achar isso nitrogęnio-induzida
entăo crescimento de colheita atrai um maior ataque de peste, revelando um fator
limitando novo assim.

* há limites superiores e mais baixos ŕs quantias de nutrientes planta pode usar.

* condiçőes de presente Variáveis limitando somando fatores podem prejudicam
organismos atualmente adaptados.

Understanding o conceito de limitar fatores e conhecimento de como ecossistemas
funcionam constitua uma base por se aproximar apropriado e ecologicamente
diretrizes săs por planejar projetos agrícolas isso é mais sustentável.

COMO CONHECIMENTO DE CONCEITOS AMBIENTAIS E
IMPACTS PODE SER USADO PARA ASSEGURAR PROJETOS
MAIS PRÓSPEROS

UM estudo de viabilidade de um projeto deveria considerar potencial ecológico
mude, como também fatores econômicos, sociais, e culturais que podem influencie
o project. Se este processo indicar vários possível efeitos bons ou ruins, o
trabalhador de desenvolvimento entăo olhares para alternativas aceitáveis ou faz o
que parece ser aceitável intercâmbios ou acordos baseado no situation. por
exemplo, se as pessoas estăo sofrendo fome e aumentaram produçăo de colheita
parece requerer uso de um praguicida que pode ser prejudicial, a decisăo
dependerá em a urgęncia da situaçăo, mas os planejadores e a comunidade
precise estar atento das implicaçőes de uso de praguicida e objeto pegado
precauçőes. para que esforços agrícolas em pequena escala beneficiem de um
environmentally soam aproximaçăo, os planejadores deveriam estar atentos do
fatores ambientais que encontram no tipo de projeto agrícola sendo considerada, e
entăo utiliza esta informaçăo para projetar administraçăo opçőes que limitam
impactos ambientais.
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PART II: PLANNING PARA AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL

CAPÍTULO 3

O PROCESSO DE PLANEJAMENTO

que Este livro combate que todas as atividades de desenvolvimento tęm que ter um
base significativa de participaçăo local planejando, decisăo fazendo, e
implementation. Planejando é descrita freqüentemente como um processo linear
de identificar necessidades, procedendo projetar objetivos, e projetar um projete
para conhecer esse objectives. Em realidade o processo é e deve seja mais
complex. planejamento Efetivo de um projeto é um dinâmico processo que envolve
os beneficiários, o implementors, e qualquer estranho que săo assisting. O
iniciador pode ser a própria comunidade ou pode ser agente de ajuda de
desenvolvimento externo ou organizaçăo. Em qualquer caso as relaçőes de
sociedade entre a comunidade e fora de ajuda deve ser equilibrada se o
desenvolvimento atividade é pertencer ŕ comunidade.

QUE PLANEJA

Planejando podem ser feitas em um internacional, nacional, regional, ou level. local
no que pode ser iniciado pelas pessoas de comunidade locais a própria iniciativa
deles/delas, através de organizaçőes de nongovernmental, por regional oficiais de
governo, ou pessoal de universidades nacionais ou ministérios. Qualquer o
nivelado ou quem os iniciadores, o sustentabilidade, das atividades será dependa
do envolvimento no planejamento e decisăo que faz desse é pretendida que o
projeto beneficia.

O FIM É O COMEÇO

Meeting as necessidades de beneficiários săo o começo e a meta de fim de
desenvolvimento activities. Se o iniciador é uma comunidade se agrupe, os sócios
de grupo precisam sentar junto e explorar o deles/delas necessidades e os
recursos disponível conhecer esse needs. Se o iniciadores săo externos ŕ
comunidade, eles precisam sentar com o comunidade e identifica necessidades e
recursos da perspectiva local. UM grupo local que organiza um projeto tem que
estabelecer um claro quadro disto e o recurso natural base. agęncias Externas
também tenha que juntar um perfil da comunidade e um perfil do recurso funda da
atividade. O próximo passo é para a comunidade definir as metas e objetivos da
atividade que é empreendida para satisfazer necessidades identificadas. Se há uma
agęncia externa envolvida que o processo deveria ser colaborador. Planos para a
atividade podem ser feitos baseado no último meta e o objectives. específico Esta
parte do processo de planejamento necessidades ser vista com reconhecimento
consciente dos intercâmbios envolveram satisfazendo necessidades com recursos
limitados e as realidades de políticas, valores culturais, e preservaçăo da base de
recurso natural. O projeto pode precisar de contribuiçăo de uma natureza técnica
em desígnio, implementaçăo, monitorando, e redesigning. Se há externo ajuda, a
avaliaçăo năo deveria ser externa mas participatory. podem ser usadas técnicas
quantitativas Várias para ajudar complete as fases básicas do planejamento
process. que Tais técnicas ajudarăo estabeleça uma linha base contra qual medir
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realizaçőes. Algumas destas técnicas quantitativas podem ser detalhadas
totalmente, enquanto requerendo + uso de programas de computaçăo e
simulaçăo techniques. Customarily, um trabalhador de desenvolvimento năo terá
acesso pronto a computador programas e simulaçăo techniques. Naquele caso, é
útil ter uma lista de conferiçăo para um guia como planejando proceeds. Algumas
listas de conferiçăo isso pode ser útil pode ser achada depois neste chapter. UM
vigamento que esboça este processo de planejamento está na página seguinte.

PLANEJAMENTO FLEXÍVEL

planejamento Flexível é a habilidade para usar um vigamento e o informaçăo e
perspectiva providas por isto creatively projetando um projeto.

PLANEJANDO; UM DIÁLOGO

UM framework/methodology de planejamento apresenta um lógico, passo-por--
passo método por definir e integrar variáveis de projeto e para escolhendo entre
projeto opportunities. Porque os passos no processo planejando foi erguido fora
de um " real contexto, " eles podem se apareça limpo e bem ordered. Em realidade,
os passos a ser levados dentro um năo é provável que determinado projeto esteja
claro (pelo menos inicialmente) e o variáveis e componentes podem ser difíceis a
categorize. UM bem metodologia ajuda para o usuário a trabalhar durante a massa
de informaçăo disponível estruturar passos que săo possíveis e possíveis. Para
exemplo, um planejador pode usar esta metodologia para determinar prioridade
entre vários possíveis projetos e decidir quando um projeto projete, talvez por
causa de um desequilíbrio provável em condiçőes de benefits/costs, deveria ser
mudada. A chave para planejamento bom está aplicando uma aproximaçăo
problema-resolvendo flexibly dentro de boundaries. predeterminado Os limites, ou
diretrizes, é coisas que năo deveriam ser mudadas--com exceçăo de mesmo
reasons. bom que podem ser alterados Certos aspectos de um projeto facilmente
porque eles representam métodos diferentes de realizar o projeto dentro das
mesmas Alteraçőes de boundaries. que mudam os limites só deve ser feita com
grande caution. Estas diretrizes, uma vez, fixe, pode prover a base para um som de
environmentally, em pequena escala, projeto agrícola em situaçőes locais várias e
com alternativa desígnios de projeto.

1. IDENTIFIQUE E AVALIE NECESSIDADES E
CONSTRANGIMENTOS

Quando os sócios de comunidade participam em todas as fases de projeto
planejando, execuçăo, e avaliaçăo, eles serăo cometidos mais para + projeto e tem
um senso de ownership. Arousing e mantendo participaçăo de comunidade é um
task. desafiador que năo é difícil comunicar com um ou dois líderes ou um grupo
pequeno. Porém, envolvendo a comunidade inteira e os ajudando a perceber +
que pode ser alcançada é mais difficult. Algumas referęncias no assunto é incluído
em Apęndice UM. Os Planejadores de e sócios de comunidade sempre podem năo
concordar em a prioridade precisa de um community. que Cada está olhando para
o problema do próprio ponto deles/delas de view. Se os planejadores começam um
projeto que se dirige necessidades que năo săo identificadas pela comunidade,
haverá apoio insuficiente do community. Com a participaçăo de pessoas locais, os
planejadores podem aprender quais assuntos săo críticos para o comunidade.
Comunidades de săo grupos de indivíduos que podem ter contraditório metas. Se
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o projeto satisfaz só as metas de certos sócios da comunidade, deveriam ter certeza
os planejadores que o projeto faz nenhum dano para esses que năo săo
participating. UM projeto que satisfaz as necessidades de vários grupos diferentes
dentro da comunidade serăo mais sustentável. Onde vendas comerciais de
produtos agrícolas săo envolvidas, deveriam ser incluídos os atacadistas, varejistas,
e transportadores planejando. Estes grupos săo experientes com comercializar
problemas e com sucessos passados e failures. Se todos os grupos relacionados
săo incluídos no processo de desenvolvimento, eles podem explorar as razőes por
que projeta falhou, de forma que enganos năo está repetido.

2. PERFIL DE COMUNIDADE E NATURAL RECURSO PERFIL

Perfil de comunidade

UM perfil de comunidade pode ser uma ferramenta importante para o
desenvolvimento trabalhador de fora da comunidade como também uma
comunidade planejamento de grupo um project. que O perfil deveria ser
estruturado de forma que isto proveja dados fácil-de-usares em chave social,
econômico, cultural, e características naturais da comunidade ou region. que O
perfil faz năo tenha que estar preparado em grande detalhe, nem deva levar
semanas e meses para complete. Os tópicos sugeriram aqui para destaque de
inclusăo activities. agrícola que O usuário quererá engrenar o perfil assim rende
dados pertinente para a área primária de preocupaçăo.

* Determine a estrutura social e relaçőes de parentesco de a comunidade. Note
estes particularmente como eles pertencem atividades agrícolas como cultivar,
colhendo, comercializando, etc.

* Entenda os papéis tradicionais de homens e mulheres em relaçăo para o sistema
agrícola. Include todas as atividades relacionadas como preparaçăo de terra,
planejando, colhendo, armazenamento, venda, e outros aspectos de administraçăo
de colheita.

* Nota as tradiçőes culturais e folkways da comunidade associou com produçăo de
comida.

* Identifique líderes de comunidade, as esferas deles/delas de influęncia, e como
estes podem ou podem năo afetar atividades agrícolas.

* Analise a economia da comunidade e a área, especialmente, as que relaciona a
fases de produçăo agrícola, tal, como cultivo, colheita e atividades de poste-
colheita.

* Considere oportunidades de marketing ou falta de mercados.

* uso de terra de Nota e padrőes de propriedade.

* disponibilidade de Nota de tal conserta, como mecanismos de crédito, extensăo
agrícola, e informaçăo agrícola.

* Determine a habilidade de pessoas para pôr mais tempo em produçăo de colheita
ou levar riscos.

* Inclua uma gama de perspectivas entre sócios de comunidade em necessidades
agrícolas e pessoais e a prioridade de cada precisam.

* Verifique tudo do anterior com a comunidade.
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que O planejador também quererá estar seguro que a comunidade perfil cerca
toda a informaçăo que é pertinente ŕ comunidade e o projeto.

Perfil de recurso natural ou Inventário

UMA pesquisa do ambiente natural (clima, terra, topografia, chuva, fertilidade de
terra, pestes, etc.) provę informaçăo necessário para viabilidade de projeto
avaliando e por determinar benefícios potenciais e custos como também
modification. exigido Para projetos em pequena escala, a necessidade de inventário
năo seja se transformada em um estudo intensivo, mas bastante uma avaliaçăo
rural rápida method. pode ser uma ferramenta útil que provę um linha base para
qual se referir depois que o projeto seja underway. There săo pelo menos dois
níveis aos quais inventários deveriam ser feita. que O primeiro consiste em criar um
quadro de avaliaçăo da área ecossistema. Como parte deste inventário, o
planejador deveria olhar a tais coisas como características de bacia, significante
topográfico características, padrőes de distribuiçăo de chuva gerais, geral climático
informaçăo. Estas informaçőes podem estar disponíveis por habitante fontes,
através de observaçăo, ou discussăo com pessoas locais. O segundo inventário é
um localizada biofísico e socio-econômico revisăo. A avaliaçăo biofísica requer uma
identificaçăo de tipos de terra, semeando sistemas, cultivando determinants de
sistemas, e o interaçőes entre fazenda components. A revisăo socio-econômica
analisa os recursos precisados para os sistemas de agricultura (o humano
recursos, terra, crédito, capital, etc.) em uma base sazonal.

Aprendendo de Experience. Learning Agrícola Local de habitante experięncia
agrícola é importante porque práticas agrícolas em já săo bem-adaptados muitos
países a prevalecer ambiental condiçőes. Durante muitos anos de tentativa e erro,
os fazendeiros desenvolveram sistemas que work. Como mais pesquisa é
administrado, muitos, práticas cultivando, uma vez considerou primitivo ou
extraviado é agora reconhecida como sofisticado e appropriate. Confronted com
específico problemas de declive, inundaçăo, secas, pestes e doenças, e baixa terra
fertilidade, os fazendeiros pequenos ao longo do mundo desenvolveram sem igual
sistemas de administraçăo apontaram a superar estes constrangimentos.
aprendendo sobre práticas locais, é possível obter mais adiante informaçăo em
(Câmaras 3.5):

- variedades de colheita locais para as que mostraram resistęncia particular Doença
de e pestes

- semeando métodos, como intercropping e múltiplo semear, que é projetado para
adquirir o mais mais exterior de terra pequena Áreas de

- disponibilidade e uso de fertilizantes orgânicos (por exemplo, adubo e Composto
de ) isso năo tem que ser comprada

- métodos agrícolas que conservam água, terra, e nutrientes

- métodos agrícolas que podem requerer menos tempo, dinheiro, e trabalham que
algumas outras alternativas

- ferramentas agrícolas que săo feitas localmente e săo vestidas necessidades locais
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tudo isso que informaçőes podem servir como um ponto de partida para
desenvolver sistemas agrícolas apropriados e tecnologias adaptaram a habitante
condiçőes. Este inventário também deveria cobrir o seguinte entre outro coisas:

Práticas agrícolas

* Que colheitas săo crescidas e por que? * Quem está crescendo o qual semeia
(homens ou mulheres)? * É colheitas crescidas para consumo, troque, medicina ou
outro? * Que recursos locais estăo disponíveis para production? de comida É que
eles usaram eficazmente? * Há escassezes de comida ou excessos? * o que é as
causas principais de perda de colheita? * pestes Săo um problema sério? Que
ones? Que peste controlam métodos săo em uso? * colheitas atuais provęem
nutriçăo adequada para dieta humana? * Faça corrente que semeia sistemas
melhore ou minore o nutriente Conteúdo de da terra? * Faça práticas agrícolas
locais promovem ou caso contrário aumentam bacia administraçăo e conservaçăo
de terra?

Terra

* o que digita de terras domina? * o que é o conteúdo orgânico e nutriente da
terra? * Está lá sinais de degradaçăo, como consolidaçăo, erosăo, iluminam terras
coloridas? * erosăo de vento É um problema? * o que é a topografia e como afeta
qualidade de terra e relaçőes de water/soil? * Que tipos de organismos fazem o
contain? de terra Săo minhocas, Protozoários de , cava presente? * o que
fertilizando práticas săo usados, se any? Que ingredientes estăo disponíveis para
composting?

Água

* o que é as fontes locais principais de water? É o mesmo molham fonte usada por
animais e as pessoas? * a água de qualidade boa É? * o que água-levando métodos
săo usadas para trazer água para semeia? * a mesa de água É relativamente estável?
* Que tipo de vegetaçăo existe a fonte de água ao redor? * a provisăo de água É
círculo de ano fixo? * Está lá muita flutuaçăo em provisăo de água devido a pesado
que inunda ou seca? * Que tipo de administraçăo de bacia é usado?

Clima

* o que é os padrőes de rainfall/sunshine? * inundaçőes e secas apresentam
problemas sazonais sérios? * altitude É um fator importante? * vento É uma
característica predominante?

Posse de terra

* Quem possui a terra na comunidade? * quantos săo landless e se ocupam de dia-
trabalho em outro LAND? * o que é as características da terra disponível para
cultivar, por exemplo tamanho, existęncia de ou potencial para irrigaçăo,
Topografia de , cobertura de terra? * É a terra intitulada ou registrado? * terra
adicional pode ser adquirida? * Quem possui ou controla molhe fontes e direitos
de água? * terra está sendo estimada fora do mercado agrícola? As anteriores listas
de conferiçăo de perguntas deveriam ajudar se encontrar o últimos objetivos da
pesquisa para a qual é:

* Defina o potencial produtivo de cada zona de agroecological.
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* Delineie os fatores limitando (i.e., zonas de excesso de umidade ou déficit) de
forma que técnicas apropriadas de conservaçăo de recurso Săo desenvolvidos .

* Identifique outras áreas com ambientes ecológicos semelhantes e contextos
sociais, de forma que tecnologia desenvolvida em um ambiente, pode ser
transferido.

* Facilite a escolha de contribuiçőes agrícolas apropriadas e Tecnologias de e
quantifica os níveis de riscos associados com eles.

* Promova desenvolvimento de sistemas de agricultura sustentáveis com definiu
bem contribuiçőes, calendários, e produçőes.

3. DEFINE METAS E OBJETIVOS

depois que a comunidade identificasse necessidades com o mais alto prioridade, as
metas e objetivos que endereçam estas necessidades podem ser formulada pelo
group. UMA meta é um propósito global por empreender + project. Os objetivos
ajudam açăo direta para isto purpose. geral Objetivos de săo os objetivos mais
específicos que serăo alcançados pelos Objetivos de project. deveria ser definida
claramente, mensurável, e possível. Um objetivo deveria indicar o que será
alcançada, quando será completado, e como sucesso será measured. O objetivo
deva declarar números atuais, como, o número de hectares envolvido, o tipo de
colheitas ser produzida, o número de poços para ser construída, e assim
sucessivamente. Se os estados objetivos quando săo esperadas realizaçőes, isto
provę a linha de tempo para alcançar o objective. UM valioso resultado de formular
objetivos é aquelas necessidades de informaçăo se tornam clarificada. Once
objetivos de projeto foram estabelecidos, os modos para alcance estes objetivos
podem ser considered. que pode ajudar desenvolver objetivos para a comunidade
para responder as perguntas seguintes.

* o que é o propósito global ou goal? de gama longo (exemplo: aumentam renda,
melhore nutriçăo)

* Quem será responsável para alcançar aquela meta?

* Como faça as relaçőes entre e responsabilidades de ambos Os homens de e
mulheres afetam aquela realizaçăo?

* Quem beneficiará do projeto? Săo eles as mesmas pessoas que é responsável
para alcançar os benefícios?

* Como pode progredir para realizaçăo da meta seja medida?

* Que resultados indicariam que a meta foi alcançada?

* Em que prazo podem ser esperados estes resultados?

* Em cima de que área geográfica estenderá o projeto?

Answers para estas perguntas pode ser combinado em vários objetivos coerentes.

Í Ă
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4. PROJETO DE DESÍGNIO COM CONSIDERAÇĂO DE
INTERCÂMBIOS

Once objetivos estăo definidos, sócios da comunidade em consulta com os
trabalhadores de desenvolvimento e pessoal técnico pode desígnio pretende
alcançar o objectives. Informed e construtivo opiniőes podem ser úteis alcançando
decisions. Alguma da chave săo listados elementos projetando atividades agrícolas
na caixa em esta página.

KEY ELEMENTOS POR PROJETAR ATIVIDADES AGRÍCOLAS

- começo pequeno - inclua participaçăo local em toda fase - começo com
conhecimento e informaçăo da comunidade aumentou com informaçăo técnica -
busque informaçăo técnica sobre terra, água, colheitas e sementes - inclua
treinamento no plano básico - considere integraçăo de terra contraditória usa
(agricultura, silvicultura, Gado de ) maximizar produtividade do sistema de fazenda -
considere alternativas a praguicida químicos e fertilizantes - onde sobe em árvore
plantaçăo é plano envolvido para manutençăo e que colhe das árvores - benefício a
comunidade inteira - construa avaliaçăo no dinâmico de implementar os
planejaram ACTIVITIES/PROJECT DE

Fonte de : WEBER 3.8

preparando cursos alternativos de prediçőes de açăo deveria ser feita de impactos
prováveis, negativo e positivo, dos propuseram atividade. Escolhas de envolvem
freqüentemente intercâmbios. UMA escolha que tem forte benefícios positivos
também podem ter por isto effects. negativo, o săo comparados freqüentemente
custos e benefícios de cada alternativa com cada outro, usando um format.
unificado Isto é chamada um custo-benefício análise. Referęncias de que podem
prover metodologia para analisar podem ser achadas intercâmbios e análise de
benefício de custo em Apęndice UM.

5. IMPLEMENT A ATIVIDADE

Depois que foram examinados desígnios alternativos, o seqüente podem ser
finalizados passos precisados colocar o plano em açăo e um linha secular tentativa
established. Meeting os objetivos do projeto depende de participaçăo de
comunidade contínua, desenvolvimento de liderança local, e consideraçăo de
dinâmica de comunidade. UM plano isso é adaptada ao ambiente local deveria
utilizar materiais locais e expertise. local também deveria incluir treinamento dentro
novo métodos de administraçăo e outras habilidades precisaram para realizaçăo de
projeto, enquanto tirando proveito de conhecimento local do ambiente. Estudos de
caso de mostraram que os fazendeiros e as famílias deles/delas tęm um
entendendo bom do ambiente imediato deles/delas. Farmers ao longo do mundo
calendários tradicionais desenvolveram para cronometrar activities. Thus agrícola
muitos fazendeiros semeiam de acordo com o fase da lua, acreditando que há fases
lunares de chuva. Outros fazendeiros contendem com sazonalidade climático
utilizando tempo indicadores baseado nas fases vegetativas de vegetaçăo local.
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Programas treinando

Treinando quase sempre é precisada quando inovaçăo estiver sendo introduzida. é
essencial quando sistemas maiores ou mais complexos forem planejou, quando
colheitas novas ou árvores serăo introduzidas, ou quando novo métodos săo ser
adopted. pode ser necessário identificar alguns fazendeiros que estăo disposto
para arriscar o ser innovative. Estes produtores mais provável alcance rendimentos
aumentados e seja freqüentemente facilmente identificável. Se tais pessoas săo
determinado treinamento especial, e encorajou por apoio de seguimento, eles
podem ajudar freqüentemente no treinamento de outro sócios da comunidade e
pode demonstrar benefícios de projeto.

Fundando

Funding de projetos sempre năo é necessário mas ŕs vezes é crítico. os fazendeiros
Pequenos normalmente tęm poucos recursos e pouco dinheiro ou tempo para
arriscar em um enterprise. novo Eles podem ser relutantes entrar um acordo de
empréstimo em um venture. However năo experimentado, o mais sustentável
projetos săo esses nos quais os beneficiários fizeram alguns sacrificam de tempo
ou contribuíram recursos. Financial de ajuda pode ser precisada ŕs vezes da
comunidade local, governo, ou outras organizaçőes na forma de empréstimos ou
concessőes.

6. MONITOR O PROJETO

Plans por monitorar o projeto deveria fazer parte do original desígnio. monitorando
Sistemático descobre freqüentemente positivo inesperado ou podem ser feitas
impactos de negativo e modificaçőes de desígnio de projeto. Porque interaçőes
ambientais e humanas săo complexas, todos os efeitos de projeto năo podem ser
preditos e mudanças podem năo ser imediatamente aparente. Therefore, é
importante para continuar monitorando + projeto em operaçăo para observar
ambos esperadas e inesperado resultados. Planejadores de podem querer
monitorar efeitos em vegetaçăo, água, qualidade, fertilidade de terra, uso de terra,
dieta e práticas culturais. Tais dados também ajude identificar procedimentos de
manutençăo que assegurarăo projete continuaçăo.

7. EVALUATE O PROJETO

O plano de projeto deveria esboçar os métodos de avaliaçăo para ser usado, e
assegura que a avaliaçăo é levada Muito freqüentemente out. isto processo é
ignorado, especialmente quando o projeto pode năo parecer ser alcançando seu
objectives. However, avaliaçăo de projeto é importante para tudo que eram
envolvido em um project. Todo projeto envolvem um certo quantia de risco para
projeto participants. no caso de projeto fracasso, estes participantes năo devem ser
abandonados por planejadores ou eles hesitarăo tentar qualquer projeto futuro.
Avaliaçăo de deve ser um esforço em comum de planejadores e comunidade
sócios. Fora de evaluators pode somar perspicácia fresca ou pode ver soluçőes
para problemas negligenciados por esses perto do project. However, eles, também
possa julgar o projeto do próprio sistema de valor deles/delas que năo pode
projeto de ajuste purposes. O ponto é observar e medir como bem foram
alcançados objetivos e determinar se houve outro esperou ou Investigaçăo de
results. inesperada das causas de sucesso e fracasso ajudarăo os planejadores
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futuros para melhorar projeto desígnios. Avaliaçőes de săo especialmente úteis se
os métodos de projeto tiverem experimental, sem história passada de sucesso ou
fracasso em um os Planejadores de environment. semelhantes e gerentes de
projeto deveriam trocar informaçăo com esses em regiőes pertos para comparar
métodos e resultados.

UMA LISTA DE CONFERIÇĂO SUMÁRIA

* objetivos de projeto Săo mensuráveis e realísticos?

* eles Săo compatíveis com necessidades de comunidade?

* Era sócios de comunidade envolvidos em estabelecimento de projeto Objetivos
de ?

* Era uma análise de custo benefício que inclui um ambiental Análise de ajudava
selecione o melhor desígnio de projeto para alcançar Objetivos de ?

* É uma ajuda técnica efetiva e programa treinando integrou no desígnio de
projeto?

* Que ajuda pode ser provida por financeiro, governamental, e outras instituiçőes
ou grupos?

* Está lá um plano razoável para monitorar e avaliar o projetam?

Este capítulo esboçou um planejamento process. que Capítulo 4 contém algumas
sugestőes sobre o vigamento largo de entender precisada para planning. O
capítulos seguindo explore alguns do assuntos técnicos que poderiam ser
encontrados planejando um agrícola projeto. que Capítulo 10 conclui com uma
lista de conferiçăo para sustentável projetos, exemplos de sistemas tradicionais, e
um olhar a termo longo avaliaçăo.

CAPÍTULO 4

OUTRAS CONSIDERAÇŐES POR PLANEJAR

INTRODUCTION

Capítulo 3 revisou o processo de planning. As sugestőes naquele capítulo, porém,
năo está um prescription. que Eles precisam ser adaptada além disso ao situation.
local, há algum outro consideraçőes que afetam planejamento um project. There
săo algum natural limitaçőes, envolvendo relaçőes biológicas e físicas. Estes será
discutida nos capítulos que provęem fundo técnico para planejando. Este capítulo
discutirá constrangimentos legais para agrícola atividades; consideraçőes socio-
culturais; e relacionado a estes, o consideraçőes especiais das atividades de
mulheres em agricultura.

OUTRAS; CONSIDERAÇŐES POR PLANEJAR

limitaçőes Legais, limitaçőes naturais distintas, săo estabelecidas por pessoas para
conhecer condiçőes específicas e, entăo, pode ser modificada por pessoas com
respeito a mudanças em situaçőes legais, sociais, e econômicas. Condiçőes Socio-
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culturais foram com o passar do tempo estabelecidas por Consideraçőes de use.
práticas relativo a mulheres em agricultura săo năo novo mas a importância
deles/delas é reconhecida recentemente.

CONSIDERAÇŐES LEGAIS

Entre as consideraçőes institucionais importantes planejando projetos agrícolas
em pequena escala săo as leis das que afetam o uso terra e outros recursos. Often
nas áreas rurais de países em desenvolvimento o legal estado de propriedade de
terra é ambiguous. áreas Vastas de terra de fazenda usada por fazendeiros de
baixo-renda é năo registrado, com uso que passa de, geraçăo para geraçăo sem
protection. legal Estas terras săo normalmente fertilidade marginal, necessitada e
irrigaçăo, e caso contrário indesejável para production. agrícola Onde estatutos
estăo claros com respeito a propriedade de terra e distribuiçăo, por exemplo, em
um programa de reforma agrária, execuçăo sempre é mixed. There pode ser um
correlaçăo entre o nível de pobreza do fazendeiro de baixo-renda e + assunto de
segurança de terra titles. consideraçőes Políticas colorem o processo de execuçăo
que produz results. Also desigual pousa lata de preços faça difícil para governos
adquirirem terra para distribuiçăo. Como considera leis que endereçam
propriedade, use, e a venda de os produtos de recursos naturais, o trabalhador de
desenvolvimento pode ser enfrentada com sistemas legais duais em algum
jurisdictions: um direito comum sistema herdou do período colonial e lei derivar
habitual de conceitos indígenas de propriedade e usage. Em partes de África, por
exemplo, propriedade de terra pode residir na pessoa do tribal chefe. Accordingly
o uso da terra e distribuiçăo de produtos esteja sujeito ao regulation. dele Ao nível
nacional um preço estrutura estabelecida pelo governo segurar abaixo o custo de
comida nas áreas urbanas pode fazer um comercial em pequena escala agrícola
sempre projete Lei de unprofitable. afeta projetos de desenvolvimento a algum
nível, muito freqüentemente com resultados de negativo. para o que UM
trabalhador de desenvolvimento deveria consultar com autoridades locais esteja
seguro que um projeto agrícola em pequena escala pode ser implementado dentro
da jurisdiçăo de posse de terra existente e padrőes de terra propriedade.

CONSIDERAÇŐES SOCIO-CULTURAIS

consideraçőes Legais, como discutida acima, é regras formais que guia conduct.
social menos explícito, mas igualmente importante, é diretrizes derivaram de outras
práticas culturais de uma sociedade--de tradiçăo, religiăo, e folklore. Como com
leis, estas consideraçőes sociais deve ser refletida na decisăo-fabricaçăo Fracasso
de process. para fazer assim pode conduzir a reaçőes adversas que podem afetar o
projeto severamente. que consideraçőes Culturais determinam, em parte, as
opçőes disponível para planejador de som de environmentally em pequena escala
agrícola projetos. Das planícies de inundaçăo da Mekong Rio Bacia para o
ambientes de deserto frágeis de África noroeste, situaçőes podem ser ache em qual
padrőes sociais afetam implementaçăo de particular práticas agrícolas.
constrangimentos Sociais săo freqüentemente difíceis a assess. que Eles năo săo
normalmente suscetível a soluçăo fácil e é ignorada freqüentemente. However,
fazer assim é folly. para aumentar a possibilidade de som de environmentally
administraçăo de recurso em agricultura, é essencial para incluir o habitante
pessoas planejando objetivos do project. Training e público educaçăo também é
importante. Outros fatores socio-culturais como relaçőes domésticas, divisăo do
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trabalho entre os homens e mulheres, e decisăo que faz dentro relaçăo para
atividades agrícolas ŕs vezes é crítica a projeto planejando e năo deveria ser
overlooked. Alguns projetos aumentam o carregue em mulheres aumentando as
responsabilidades deles/delas e trabalhando tempo envolveu, quando o objetivo
do projeto é reduzir o fardo. AS MULHERES DE E AGRICULTURA

Em muitas áreas do mundo em desenvolvimento, as mulheres constituem um-meia
ou mais da măo-de-obra agrícola e pode ser responsável por produzir até 90 por
cento do food. Isto é essencial reconhecer isto nessas regiőes onde as mulheres
săo tradicionalmente os fazendeiros, comida produtora semeia, enquanto
administrando gado pequeno, e dinheiro ŕs vezes cultivando que as Mulheres de
crops. precisam ter um papel dentro decisăo-fazendo sobre inovaçőes agrícolas e
desenvolvimento intervençőes. que Eles precisam ter acesso a treinar, extensăo,
programas que săo simpatizante ao papel tradicional deles/delas, e eles precise de
crédito. No passado, quando opçőes novas existiram, eles foram mais
freqüentemente disponível a homens em lugar de women. Para uma maioria
grande de mulheres, especialmente em áreas rurais, inovaçăo, treinamento, e
desenvolvimento, intervençőes năo melhoraram a qualidade deles/delas de life.
Dentro muitos casos só o efeito oposto foi o resultado.

DIVISĂO DE DE TRABALHO RURAL ATRAVÉS DE TAREFAS,
ATRAVÉS DE SEXO: TODA A ÁFRICA

Porcentagem de

de Total Labor em Horas

Men Mulheres

Cortes abaixo a floresta; estacas fora fields 95 5 Voltas o soil 70 30 Plantas as
sementes e cuttings 50 50 Enxadas e capina 30 70 Colheitas 40 60 Casa de
colheitas de transporte do field 20 80 Lojas o crops 20 80 Processos o crops de
comida 10 90 Mercados o excess 40 60 Leva a água e o fuel 10 90 Cuidados para
o animals doméstico 50 50 Caças 90 10 Alimentos e cuidados para o family 5 95

Source: ONU Comissăo Econômica para a África, 1975, Mulheres em África.

Se há ser uma troca a uma compreensăo melhor, o seguinte, é alguns dos
constrangimentos que precisam ser endereçada:

* a Maioria do poder está nas măos de homens; entăo os homens tęm acesso a
oportunidades novas.

* as Mulheres tendem ser vistas como consumidores em lugar de como
produtores.

* as tarefas de Mulheres como comida processar, água atraente e Fuelwood de ,
cuidado de criança, e cozinhar geralmente năo săo consideradas para ser
contribuiçőes produtivas ŕ economia.

* Quando estas tarefas oferecerem potencial renda-produtor, eles săo
normalmente empreendido por homens.

A mesa precedendo demonstra a divisăo do trabalho entre os homens e mulheres
na África onde as mulheres tradicionalmente jogo um dominante papel em
agricultura.

Ő Ô
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CONSIDERAÇŐES ECONÔMICAS

do que As pessoas locais e o trabalhador de desenvolvimento tęm que selecionar
planos alternativos de action. Choosing entre alternativas requerem algumas
Economias de considerations. econômicas envolvem padrőes de análise, ŕs vezes
chamado análise de benefit/cost. para fazer uma análise econômica de cursos
alternativos de açăo, tręs objetivos gerais formam uma base de choice. para a que
Os objetivos săo:

- proveja os maiores possíveis benefícios para os custos incorridos - traga a melhor
possível taxa de retorno em investimento - alcance uma meta " de produçăo
especificada " ao menos custo

Análise de destes objetivos pode dar as pessoas locais e o trabalhador de
desenvolvimento um entendendo melhor das implicaçőes econômicas de
selecionar um curso particular de açăo. para analisar os primeiros dois objetivos,
conseqüęncias prováveis de cursos alternativos de açăo e custos de
implementaçăo devem ser determinada ŕ extensăo possible. que Um pouco de
informaçőes podem ser obtidas de experience. local prévio Se o curso de açăo é
recentemente adotada, o trabalhador de desenvolvimento pode buscar prediçăo
disponível técnicas. para satisfazer o terceiro objetivo, metas deveriam ser
estabelecidas para níveis vários de production. Estas metas săo muito efetivas se
jogo de acordo com valores de residentes locais, juntou com metas de longo
alcance derivada pelo processo político. análise de Benefits/costs foi vista
freqüentemente como um puramente aproximaçăo financeira em lugar de como
uma ferramenta usar dentro um mais desenvolvimento humano-centrado process.
Esta visăo pode ser perigosa para pelo menos dois reasons: 1) pode fazer o
planejador negligenciar o importância de efeitos econômicos; 2) pode conduzir a
um fracasso para reconhecer aqueles fatores culturais, sociais, e ecológicos
também podem (e deve) seja considerada em benefícios e vale os Planejadores de
terms. devem ser capazes para traga uma aproximaçăo de benefits/costs a todas as
facetas do processo de planejamento se eles săo poder julgar viabilidade de
projeto em termos de impacto em a comunidade.

PART III: FUNDO DE POR PLANEJAR
CAPÍTULO 5

SOIL ADMINISTRAÇĂO POR REDUÇĂO DE EROSĂO

Terra de contém os nutrientes e água que plantam precisam para crescimento e
saques como o médio ou substrate nos quais eles crescem. O propósito primário
de administraçăo de terra é prover um continuamente terra encorajadora e
produtiva para crescimento de planta por próprio provisăo de água e nutrientes e
práticas de conservaçăo de terra. Quando a terra é partida sem cobertura
vegetativa, erosăo pode resultado. Desde que erosăo é o problema ambiental mais
sério estando em frente de muitos fazendeiros ao redor do mundo, este capítulo
provę fundo por planejar projetos agrícolas em áreas que săo propensas ou sujeito
a erosăo, e precisa controla para reduzir erosion. Antes começando um projeto, é
necessário entender o processo de erosăo e seus efeitos ambos no projeto e o
ambiente.

Ă Ă Ă
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ADMINISTRA;ÇĂO DE TERRA POR REDUÇĂO DE EROSĂO

EROSĂO DE : O QUE É?

Erosăo de é movimento de terra através de água, vento, gelo, ou outro processes.
geológico é uma funçăo de clima, topografia (declive), terras, vegetaçăo, e açőes
humanas, como semear métodos, irrigaçăo pratica, e equipamento use. Usually
controle de erosăo fica mais necessário como o declive da terra aumenta porque +
declive ajuda a terra para mover. There săo tręs fases de erosăo de folha de erosion:
água-causada, erosăo de córrego, e erosăo de rego.

Erosăo de folha

Intensa chuva ou gotas de chuva grandes deslocam partículas de terra. Topsoil é
desalojado por este impact. Como água acumula, começa remover mais ou menos
uniformemente terra em cima de uma superfície se inclinando nua. Rebaixando o
declive, a água segue o caminho de menos resistęncia, como canais formados por
marcas de lavoura, rastros acionários, ou depressőes na terra surface. Folha erosăo
é a primeira fase de dano e como tal pode ser duro a identify. Esses buscando
desenvolva um pedaço de terra deveria conferir cuidadosamente para sinais. Um
simples método por avaliar problemas de erosăo é observar do baixo fim do campo
o que está acontecendo durante um rainstorm pesado; i.e., é o água de segundo
turno escuro com terra acumulada?

Erosăo de córrego

Concentrated runoff podem remover bastante terra para formar pequeno canais,
regos minúsculos, ou córregos em um field. Enquanto córregos săo
freqüentemente o primeiro sinal visível de erosăo, eles podem ser cobertos para
cima através de práticas de lavoura. Aprenda reconhecer os sinais de erosăo de
córrego e assistir para eles. Debaixo de chuva continuada, erosăo de córrego
aumenta rapidamente. Aumento de declives mais íngreme ou mais longo a
profundidade do rill. A erosăo potencial de aumentos de água correntes como
profundidade, velocidade e turbulęncia aumento. Folha de e erosăo de córrego
junto conta para a maioria da terra movimento em terras agrícolas.

Erosăo de rego

Como água acumula em canais estreitos, continua movendo terra. Este é o caso
mais severo de erosăo e pode remover terra para profundidades de 1 a 2 pés, ou
até vários cem pés em casos extremos.

Formaçăo de Laterite

There é uma convicçăo difundida que terras tropicais, uma vez clareou, é
irreversibly transformados em plinthite endurecido ou laterite. De fato, só uma
proporçăo pequena de terras tropicais (por exemplo, só 4 por cento da terra na
Amazona) está sujeito a formaçăo de laterite. Onde há plinthite macio no subsolo, e
quando o topsoil tem afastado através de erosăo, enquanto endurecendo a laterite
podem acontecer. Entăo laterization é mais provável acontecer em terras onde
erosăo é extenso.
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SOIL PERDA

Os fatores principais que afetam erodability de uma terra săo o físico estrutura e
composiçăo química da terra, o declive do terra e a administraçăo (como é usou)
do land. (FAO 5.3) Perda de terra é relacionada diretamente com o seguinte:

- intensidade e quantia de chuva - qualidade da terra e quanto que está sujeito a
erosăo - comprimento de declive - grau de gradiente (declividade) do declive -
quantidade de cobertura de vegetaçăo - tipo de sistema de colheita (monocultura
ou associaçőes de colheita ou Sucessőes de ) - sistema de administraçăo de terra
(especialmente relacionada sujar cobertura) - práticas de controle de erosăo
(discutiu depois neste capítulo)

Estes fatores determinam quanta água entra na terra, quanto, corridas fora, e o
impacto potencial para erosion. é essencial para avalie presente e erosăo potencial
planejando um projeto.

EROSĂO DE POR AÇĂO DE VENTO

Em regiőes áridas e semi-áridas, erosăo de vento pode ser extremamente sério.
Topsoil soprado longe da terra pode deixar a terra improdutivo e aumenta o
número de partículas na atmosfera, climate. Wind local assim afetando que erosăo
também pode:

- cobertura e mata plantas - perturbe organismos que vivem na área - trabalho de
aumento e custo de limpar essas áreas que săo cobriu através de terra - reduza
quantia de energia solar (luz solar) disponível a plantas - evaporaçăo de aumento,
superfície secando,

erosăo de vento Extrema, juntou com mudanças climáticas e atividades humanas,
pode contribuir ŕ formaçăo de desertos. Para exemplo, as pessoas contribuem a
erosăo de vento aumentada e aceleram desertification cortando espécies lenhosas
para lenha, overcultivation, e outras práticas como administraçăo de gado
imprópria que conduz para overgrazing. Em muitos casos, tais práticas săo o
resultado de populaçăo aumentada pressiona, mas também porque os fazendeiros
empobrecidos é empurrada adotar estas práticas através de reuniăo social, político,
e fatores econômicos.

SOIL COBERTURA E POR QUE É IMPORTANTE PARA
CONTROLE DE EROSĂO

UMA cobertura de terra boa é o controle mais importante de ambos vento e água
erosion. UMA cobertura diretamente na terra ou perto disto é o a maioria da
effective. Terra cobertura serve as funçőes seguintes:

- interrompe chuva de forma que a velocidade é reduzida a velocidade abaixo antes
bate partículas de terra reduzindo esguicho assim e desalojando efetua de chuva

- diminui velocidade de runoff contendo água fisicamente e sujam movimento

- habilidade de aumentos da terra para armazenar água provendo Sombra de ,
húmus, e mulch de planta

- melhora porosidade de terra de superfície por sistemas de raiz que ajudam se
separam a terra e facilitam infiltraçăo de água
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As folhas e filiais de uma colheita provęem um pálio ou cobertura em cima da terra
e protege a terra de chuva pesada e vento. Para exemplo, formas de milho um pálio
vários pés sobre o ground. However, esta colheita deixa terra nu antes de
germinaçăo de semente e durante colheita cedo establishment. colheitas mais
Curtas, como um pouco de gramas ou legumes (feijőes, vetch), e colheitas como
batata-doce e espreme, proveja cobertura mais íntimo para a superfície de chăo e
tenha um até melhor potencial para reduzir erosion. Soil perda de uma grama e
legume prado é substancialmente abaixe que em um campo de milho.

PÁLIO DE ÁRVORES E COLHEITAS

Ideally, projetos deveriam ser projetados de forma que algum amável de restos de
cobertura vegetativos em lugar a todo o times. Isto pode năo ser possível em todo o
ecosystems. Se uma área é clareada, planeje cobrir o área clareada com vegetaçăo
assim que possible. Se isto năo é possível pelo menos leve tempo para conferir, e
encoraje ervas daninhas para crescer naturalmente no field. baldio Isto é útil de tręs
modos:

* A cobertura reduz a possibilidade de erosăo de terra.

* As ervas daninhas podem ser aradas abaixo prover nutrientes (verde adubam)
para colheitas posteriores e estrutura de terra melhorada.

* O equilíbrio do ecossistema pode ser restabelecido asseguram que a perturbaçăo
năo terá duradouro, negativo, efetua.

COMO EROSĂO PODE SER CONTROLADA

Erosăo de pode ser controlada reduzindo as forças mecânicas de água ou areja,
aumentando a resistęncia da terra a erosăo, ou por both. Water fazendo que
erosăo pode ser controlada prevenindo esguicho erosăo provendo cobertura de
colheita ou uma camada de mulch (resíduo de colheita ou outros materiais
orgânicos) por qual a chuva entăo gotas (infiltra) na terra. Outros meios de prevenir
erosăo através de água săo constranger qualquer segundo turno que continua
excedendo a taxa de infiltraçăo. que Isto pode seja feita com barreiras físicas como
contorno-bunds, amarrar-cumes, terraços reforçados por pedras, cumes, ou
barreiras vivas compuseram de natural ou plantou gramas ou shrubs. Strip que
semeiam com sulcos dentro entre usar irrigaçăo de irrigador ou irrigaçăo de gota
também pode ajudar ŕs vezes controle água erosion. Mulches e colheitas de
cobertura intimidam ambos água e vento erosion. Wind pelo que erosăo também
pode ser reduzida árvores plantando ou arbustos como um windbreak. (Veja figura
abaixo) UM quebra-vento pode prover outros benefícios além disso (lenha,
forragem, comida, madeira propele) se múltiplo-usa árvores săo planted. Restolho
mulching também é usado em algumas áreas controlar erosăo de vento.
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<FIGURA; 1>

 

There săo vários modos para controlar erosăo causados por water. O
implementaçăo de cada destas medidas de controle pode ser um projeto dentro
isto, ou as medidas podem ser incluídas em projetos agrícolas. Alguns métodos
comuns săo:

- cobertura de vegetaçăo crescente - usando resíduos de planta para proteger terra
(mulching) - usando técnicas de lavoura melhoradas como conservaçăo Lavoura
de

- colheitas giratórias e colheitas de cobertura plantando - reduzindo erodability de
terra, por exemplo, somando orgânico importam - plantando árvores
profundamente arraigadas para estabilidade de declive - usando apoio mecânico
cuidadosamente - e outras práticas como terraplenar, usando diversăo encana,
contornam arando e plantando, tira semeando, contorno, tiram semeando,
amarrar-ridging, e reduzindo de comprimentos de campo

COMO PLANTA RESÍDUOS COMBATE EROSĂO

Por exemplo, Plant resíduos săo talos de milho, chaff de trigo, ervas daninhas, e
restos semelhantes partiram no campo depois que colheitas fossem colhida. Eles
podem prover controle de erosăo efetivo reduzindo o impacto de pingo de chuva
na terra e reduzindo runoff. A prática de deixar resíduos de planta no campo é
chamado mulching. Mulching é particularmente útil para proteger jovem plantas
de temperaturas de terra altas, retendo umidade de terra, e contribuindo para sujar
fertilidade como os resíduos decompőem. Mulch pode ser partido na superfície, ou
isto lata trabalhou no topsoil arando, discing, ou harrowing. Quando esta prática
posterior é seguida, a quantia de assunto orgânico na terra aumenta e a estrutura
de terra ou composiçăo e infiltraçăo de água melhoram como bem como faz a
capacidade de água-propriedade de soil. por outro lado, trabalhando mulch na
terra reduz a porcentagem de cobertura de superfície e solta terra de forma que
isto é um pouco mais suscetível a vento e molhe erosion. Algumas pestes como
também doença-causando fungo e bactérias podem prosperar no mulch e podem
ser difícil controlar. A decisăo para arar resíduos de planta na terra ou partir eles na
superfície dependem no erodability da terra dentro o área, o tipo de materiais
orgânicos, que a quantia de runoff esperou, e a lavoura pratica used. O custo e
disponibilidade do trabalho fazer o arando também săo factors. Maior proteçăo de
erosăo pode ser provida năo arando mulch no soil. Contudo, até mesmo quando
mulch trabalharam na terra, mais terra pode ser economizada que seria possível se
mulch năo fossem usados nada. Alguns resíduos de colheita podem ter efeitos
negativos como um mulch. Fazendeiros locais podem ser uma fonte boa de
informaçăo neste ponto. <EFEITOS; DE MULCHING>
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MÉTODOS DE LAVOURA MELHORADOS PARA CONTROLE DE
EROSĂO

Como fazendeiros săo bem licença de métodos de lavoura atenta, convencional
uma superfície de terra nua e expőe terras a erosăo até a colheita é estabelecida.
Lavoura métodos podem afetar a velocidade de runoff de água, a taxa, de
infiltraçăo de água em terra, e o grau de consolidaçăo de terra. Consolidaçăo que
acontece naturalmente em terras com um conteúdo de barro alto e raiz de cestas e
desenvolvimento de planta, pode ser piorada pelo uso de maquinaria de campo
pesada, aumentando mais adiante assim as chances de, erosăo. Seguir săo tręs
técnicas de lavoura que podem reduzir erosăo: lavoura reduzida, lavoura de
conservaçăo, e nenhum-até.

Lavoura reduzida

Terra de é cultivada o menos possível produzir colheitas debaixo de existir podem
ser arados terra e o conditions. Fields climático ou podem ser gradados, mas com
arado de cinzel em lugar de com arado de moldboard.

Lavoura de conservaçăo

Plant para o que normalmente săo partidos resíduos na superfície como um mulch
ervas daninhas de controle e conservar terra e water. Plowing e plantando é
terminado em uma operaçăo com resíduos de colheita misturados na terra se
apareça entre filas.

Nenhum-até

Săo plantadas Colheitas de diretamente no campo ou enredo deixou untilled
depois que a última Nenhum-gaveta de harvest. seja terminada plantando em filas
estreitas entre colheita prévia residues. O mulch de superfície de erva daninha e
colheita resíduos săo vitais ao sucesso contínuo de ' nenhum-até ' e reduzido
lavoura systems. Nos trópicos, além de proteger a superfície, suje contra o impacto
de pingos de chuva, as ajudas de mulch desenvolvem e mantenha a superfície de
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terra e assegure infiltraçăo rápida de água. Em algumas regiőes nenhum-até
necessidades ser completada cuidadosamente por programas de controle de erva
daninha químicos projetados e aumentos na taxa de fertilizante application. Tais
adiçőes requerem mais importante e também administraçăo sofisticada e
planejando.

Estudos de indicam aquela erosăo associada com convencional lavoura pode ser
reduzida 50-90 por cento por um interruptor para qualquer do anterior práticas de
lavoura de conservaçăo.

a Maioria trabalhadores de desenvolvimento que trabalham com fazendeiros
dentro rural situaçőes e projetos de plano deveriam ficar familiares com estes
práticas, e avanços novos neste area. por exemplo, melhorou foram impedidas
práticas de lavoura em muitas áreas por falta de ferramentas baratas, eficientes por
plantar pelo resíduo de planta. Porém, foram projetados instrumentos novos e
foram testados para superar esta limitaçăo como a vara, o plantador de ponche e o
única fila o plantador de injeçăo rolante (RASGO), desenvolveu pelo Internacional
Instituto de Agricultura Tropical em Ibadan, Nigéria.

CROP ROTAÇĂO E CONTROLE DE EROSĂO

Crop rotaçăo é um modo para reduzir terra erosion. Desde o uso de colheitas
diferentes em rotaçăo reduz a quantia de tempo que um campo é partida sem uma
cobertura vegetativa adequada, erosăo está reduzida. Em rotaçăo de forragem de
legume semeia com colheitas de non-forragem, erosăo pode ser reduzida 25-30
por cento em cima de cropping. contínuo As colheitas de forragem também possa
prover nitrogęnio para as colheitas que follow. além disso, se o rotaçăo é planejada
sabiamente, certas colheitas podem ser escolhidas para o deles/delas habilidade
para ajudar a resistęncia de terra a erosăo debaixo de ter sucesso colheitas. que O
maior destes efeitos residuais é derivado de grama e legume meadows. Porque eles
estăo gramado-cultivando colheitas, eles, proveja cobertura e construçăo de ajuda
até mesmo para cima a terra quando eles forem posteriores arada durante tillage.
There convencional também pode ser residual efeitos rotaçőes usando non-
gramado-formando crops. por exemplo, milho, folhas sujam menos erodible que
feijăo-sojas, mas mais erodible que pequeno grăos. além de plantar colheitas com
tempos de colheita diferentes, podem ser plantadas colheitas entre filas de
barreiras de planta permanentes tal como broomstraw, grama de elefante, ou
colheitas de árvore como Leucaena. Isto técnica, ruela semeando chamada ", será
discutida em Capítulo 9.

QUE UM POUCO DE APOIO PRATICA PARA CONTROLE DE
EROSĂO

Support práticas para controle de erosăo podem requerer mudança o suje,
enquanto ŕs vezes usando machinery. As práticas mais comuns--contorno arando e
plantando, e terraplenando--é praticada em longo e slopes. íngreme Estas práticas
reduzem erosăo reduzindo a velocidade o velocidade de água e sua terra que
transportam capacity. Dentro semi-árido podem ser usadas regiőes, estas práticas
ou variaçőes deles por conservar água.
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Contornando

Săo plantadas Colheitas de horizontally no contorno do declive, em lugar de para
cima e para baixo o slope. Esta prática tem o efeito de cumes criando pela terra que
reduz a taxa de runoff. Porque barreiras pequenas săo providas pelas filas os
movimentos de água menos depressa, erosăo está reduzida, e a terra pode
absorver mais água. Average taxas de erosăo em terra contorno-cultivada săo
aproximadamente 61 por cento menos que em cropland semelhante plantado sem
contornos.

However, plantaçăo de contorno precisa ser preparada carefully. um declive muito
íngreme ou em áreas de chuva pesada e terras facilmente corroidas, água pode
construir em cada contorno, pode transbordar, e pode quebrar por contorne lines.
O volume de água pode construir para cima com cada quebrado reme, e o
resultado possa ser mais erosăo, năo menos.

Contorno Tira Semeando

Contoured săo alternadas tiras de colheitas para reduzir o efeito de reme breakage.
por exemplo, quando grama e colheitas săo plantadas dentro tiras revezadas, o
gramado reduz fluxo de água e serve como um filtro pegar muito da terra lavada de
uma colheita de tira Tiras de row.

estruturada perto de contornos de terra dę controle de erosăo bom.

Terraplenando

Terraplenar é uma prática muito velha, especialmente em montanhoso áreas.
Terraços de săo caros em termos do trabalho precisou construir eles e requer
maintenance. constante Quando usado com contorno práticas cultivando,
terraços săo mais efetivos para controle de erosăo que tira que semeia Terraços de
alone. reduz comprimento de declive efetivo e retenha muito da terra movida entre
terraces. para cima o que Eles podem apanhar para 85 por cento do sedimento
corroido de uns Terraços de field. também é usada em regiőes semi-áridas por
conservar água e terra. However, em climas tropicais onde topsoil é terra magra,
pobre ŕs vezes é também trazida ao surface. Raised camas ajudam erosăo de
controle.

OS EFEITOS DE TERRA CONTROLE DE
MANAGEMENT/EROSION

é importante para entender a relaçăo entre terra, molhe, e métodos para prevençăo
de erosăo e controla, em ordem para desenvolva administraçăo de terra alternativa
techniques. O seguinte săo providas perguntas como um ponto de partida para
considerar projetos dentro qual suscetibilidade da terra para erosăo é um limitando
significante fatore para produçăo de colheita:

* Vá práticas de lavoura melhoradas provęem erosăo melhor controlam? nesse
caso, estaria lá obstáculos--dinheiro, alfândegas--ou outros constrangimentos para
práticas variáveis?

* o local Está sujeito a vento ou erosăo de água de superfície ou terra-deslizando?
por exemplo, faz o local tenha um slope? íngreme É isto uma área ventosa sem
windbreaks? protetor Está lá comprovam de deslizamentos de terra passados?
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* Está lá períodos durante o ano quando a terra do projetam local é desprotegido
através de cobertura vegetativa e sujeito a Folha de , córrego, ou erosăo de rego?

* Will lodo de causa de erosăo para formar em a jusante corpos de água como
fluxos, lagos, e reservatórios?

* Will uso de equipamento mecânico no dano de local de projeto a estrutura de
terra e deixa a terra mais suscetível para Erosăo de .

* O que está limitando o fator principal produçăo agrícola dentro a área? É erosăo
um constrangimento principal para aumentada agrícola Produçăo de ?

* o que é a reuniăo social, custos culturais, físicos e econômicos de Erosăo de ?

* Enlate o projeto seja montada inclua um curso de treinamento para os
participantes de projeto locais?

* Como os fazendeiros adaptaram tradicionalmente a problemas de erosăo?

* Que outras práticas de administraçăo de terra podem ser apropriadas?

ALGUMAS ALTERNATIVAS

podem ser empreendidos Outros métodos de lavoura para proteger terra de
erosăo. que Estes incluem:

- melhorando fertilidade de terra - cronometrando de operaçőes de campo -
sistemas de arado-planta - saídas de grassed e vias fluviais de grama - cume que
planta com amarrar-cumes - construçăo de lagoas para coleçăo de runoff -
mudanças em uso de terra - baixo bunds longo, por exemplo, no Sahel

que Estas práticas săo descritas na mesa seguinte que é baseado em material do
Departamento norte-americano de Agricultura e o Proteçăo Ambiental norte-
americana Agency. que A coluna ŕ esquerda dá + nome da prática; a coluna da
măo direita descreve as vantagens e desvantagens de cada como um método de
controle de erosăo e descreve os efeitos potenciais de tal uma prática.

RESUMO DE DE PRÁTICAS DE CONTROLE DE EROSĂO

Práticas Realçam de Práticas

Nenhum-até mais efetivo para gramas, grăos pequenos, e com semeiam resíduos;
reduz trabalho e tempo requeridos para Agricultura de ; provę control. Not durante
o ano todo efetivo quando terra é muito difícil para permitir desenvolvimento de
raiz.

Tillage de conservaçăo Inclui uma variedade de sistemas de nenhum-arado para
reter alguns resíduos de colheita em superfície; mais adaptável que nenhum-até
mas menos efetivo.

Rotaçőes gramado-baseadas prados Bons perdem quase nenhum suje e reduza
Erosăo de da próxima colheita; perda de terra total grandemente é reduziu mas é
unequally distribuído em cima de rotaçăo Ciclo de ; pode ajudar em doença e
controle de peste.

Semeie rotation Muito menos efetivo que sobre; pode prover mais sujam proteçăo
que um sistema de um-colheita; ajuda dentro infectam e controle de peste.
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Soil melhorado Reduz perda de terra como também produçăo crescente fertilidade
de colheitas.

Systems de arado-planta Desbastam, cloddy se aparecem aumentos a infiltraçăo
taxam e reduzem erosăo; mudas podem ser pobres a menos que umidade seja
suficiente; efeito de mulch está perdido arando.

Contornando (*) pode reduzir perda de terra por cento até 50 em moderado se
inclina, menos em declives íngremes; menos efetivo se rema fratura; năo pode usar
equipamento de agricultura grande em declives íngremes; deve ser apoiada com
terraços em declives longos.

Rows classificado Semelhante a contornar mas menos provável ter arromba filas.

Contorne strip Rowcrops e dę feno a em rotaçăo em substituto 15 para semeando
30 metro tiras reduzem perda de terra a aproximadamente 50 por cento disso com
a mesma rotaçăo que só é contornou; área usada deve ser satisfatória para por-
declive Agricultura de .

Terraços Reduce erosăo e umidade de conserva; permita semeando mais intensivo;
alguns terraços tęm alto rubricam custos e manutençăo vale; năo pode usar
máquinas de large; apoio que contorna e agronômico pratica reduzindo
comprimento de declive efetivo e runoff concentration. Em climas tropicais onde o
topsoil normalmente é muito raso, enquanto terraplenando conduz
freqüentemente a trazer ŕ superfície, terra, que é muito pobre. Isto pode ter efeitos
piores que erosăo.

Terracing de Bund UMA técnica por terraplenar criando bunds junto contorna,
enquanto plantando mudas entăo no bunds para criam um terraço. Esta técnica é
usada para substituir terraplenando intensivo de măo-de-obra no Quęnia e é
chamado Fanya Juu (faz por si só).

Rotaçőes de cropping de ruela de colheitas săo crescidas entre hedgerows de
rápido-cultivar arbustos de leguminous ou non-leguminous alqueivam arbustos
plantados ao longo do contorno com o hedgerows podado de tempo para
cronometram para prover mulch e resíduos orgânicos.

System de mulch ao vivo Onde colheitas săo crescidas em filas em chăo cobriram
através de leguminous cobrem colheitas pelas que săo matadas herbicida de an ao
longo das filas onde as colheitas tal como milho săo planted. pode minimizar
erosăo em declives íngremes; mais satisfatório onde há adequado Chuva de .

Outlets de Grassed Facilitam drenagem de filas classificadas e terraço encana com
pouca erosăo; é caro a construçăo e mantém.

Planting de cume Reduz erosăo concentrando runoff dentro mulch-coberto rema;
mais efetivo quando filas săo por se inclinam; secando mais cedo e esquentando
de zonas de raiz.

Listing de contorno Minimiza breakover de fila; pode reduzir terra anual Perda de
antes das 50 por cento; desvantagens mesmo como contornando.

Mude em maio de land seja a única soluçăo em algum cases. Onde use outra falta
de práticas de controle, pode ser melhor para mudam para grama permanente ou
floresta; área medida em acres perdida pode ser suplantado por uso intensivo de
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menos erodible pousam. Leaving a terra para alqueivar é uma terra comum
praticam em algumas áreas.

Outros practices maio uso contorno sulcos, diversőes, substituto-superfície,
Drenagem de , espaçamento de fila mais íntimo, intercropping, e assim em.

(*) Uns meios simples de achar o contorno săo com o " UMA " técnica de armaçăo.
Este método é descrito em um panfleto por Vizinhos Mundiais (veja lista de
agęncias em Apęndice B) . os Vizinhos Mundiais também tęm deslizamentos ou
diafilme sobre a técnica.

CAPÍTULO 6

WATER PROVISĂO E ADMINISTRAÇĂO

Uma compreensăo da relaçăo entre água e agricultura é fundamental a planejar
environmentally soe projetos. Com este conhecimento um trabalhador de
desenvolvimento pode julgar uma água proposta proveja ou controle prática em
termos de seu impacto no ambiente em qual o projeto agrícola está levando lugar.

Como o médio de transporte primário em terras agrícolas, água possa ser o amigo
e Água de enemy. leva ou move nutrientes pela terra para plantas e dentro das
plantas eles. Water também remove partículas de terra pelo processo de erosion.
que move substâncias químicas agrícolas dos campos no ambiente circunvizinho
onde eles podem causar problems. sério Uma compreensăo de como água move e
o que seus efeitos estăo em terras agrícolas é a chave para saber como, quando, e
onde um determinado projeto pode interfira com estes processos.

O CICLO DE ÁGUA

AS FONTES PRINCIPAIS DE ÁGUA

Água de superfície

Lagos de , lagoas, fluxos, e rios provęem água a plantas qualquer um indiretamente
por evaporaçăo e condensaçăo posterior em cima de terras agrícolas como chuva,
ou diretamente, batendo e encanando para propósitos de irrigaçăo.

Chuva

Chuva de é o fator climático que drasticamente afeta agricultura na Chuva de
tropics. cai diretamente em plantas e movimentos abaixo, ou filtra, pela terra para as
raízes e em para groundwater materiais. As características importantes de chuva
que afeta agrícola crescimento é a quantia, intensidade, variabilidade, e
comprimentos de seque feitiços e de seasons. chuvoso A quantia de chuva varia
grandemente de tempere para temperar e de área para area. Em muitos lugares,
registros--se mantida--da quantia de chuva podem ser usadas identificar padrőes
dentro as quantias de água disponível e identificar inundaçăo e seca cycles. é útil
para estabelecer a quantia de chuva e a quantia de evaporation/transpiration (veja
glossário) . Em um clima com uma estaçăo molhada e seca bem definido, vai a
estaçăo crescente comece quando chuva exceder evaporaçăo / transpiraçăo e
continua até a reserva de água de terra exhausted. Understanding é a umidade
padrőes e qualquer mudança nos padrőes săo de importância crucial por semear
desenvolver sistemas adaptaram a chuva local condiçőes.
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Groundwater

Água de acumula na terra a profundidades depender vários em terra e structures.
geológico estăo Estes materiais de groundwater relativamente permanent.
Groundwater pode mover para cima pela terra por açăo capilar para ficar
disponível ŕs vezes a plantas quando há năo bastante rain. Debaixo de seca
condiciona, porém, esta fonte năo possa Água de help. contida bolsos fundos,
aquifers chamado, pode ser feita disponível cavando poços.

O EQUILÍBRIO DE ÁGUA EM CROPLANDS

O equilíbrio de água ou quantia disponível ao sistema de agricultura em cima de
um período específico de tempo reflete fatores que afetam fontes de água. Que
água é partida na terra ao redor da zona de raiz do colheitas podem ser calculadas
equilibrando o seguinte:

- o que é partida da água da chuva depois de runoff (água que move debaixo da
terra de superfície, por exemplo, em cima de um camada impermeável de barro,
para um fluxo)

- filtraçăo debaixo da zona de raiz (água que vaza abaixo por a terra para a mesa de
água ou o groundwater provęem)

- evaporaçăo (da terra)

- transpiraçăo (umidade emitida pela colheita)

O equilíbrio entre chuva e evapotranspiration inicialmente determina a quantia de
água disponível para colheita growth. Quando chuva excede evapotranspiration
com o que a zona de raiz é carregada água. Como evapotranspiration começa a
exceder chuva, água disponível para crescimento de colheita afetarăo também
decreases. Runoff e filtraçăo a quantia de água que permanece na zona de raiz. O
objetivo de administraçăo de água em agricultura é minimizar e utiliza o runoff,
filtraçăo, e evapotranspiration. Práticas como mulching e nenhum-lavoura podem
reduzir evapotranspiration, considerando que terraplenando podem reduzir
runoff.

COMO ÁGUA MOVE E OS EFEITOS

embora a fonte, água move materiais para e de + local de projeto fisicamente e
quimicamente.

Transporte físico

Pingos de chuva de que caem em terra desprotegida desalojam partículas de terra
e os leve em cima da superfície do land. Este runoff de água de superfície possa ser
uma causa principal de Erosăo de erosion. tem tręs efeitos de negativo:

- perda de valioso topsoil, fazendo terra menos produtivo onde Runoff de acontece
(porém, nutriente que sedimento carregado pode enriquecem terra em áreas de
lowland)

- poluiçăo de fluxos e lagos a jusante do projeto Local de por partículas de terra
que acumulam e se tornam sedimento
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- lavando de partículas boas em espaços entre terra maior Partículas de que criam
um bloco físico que reduz água Filtraçăo de

Sedimento de deste processo sufoca fluxos, diminuiçőes o quantia de luz que pode
penetrar a água, e entupe as brânquias de peixes e Nutrientes de shellfish. e
substâncias químicas de praguicida que aderem partículas de terra corroidas
aumentam os efeitos poluindo deles/delas na água. por outro lado, movimento
físico da terra pode ter effects. benéfico por exemplo, em planícies de inundaçăo
muitos agrícola terras recebem terra de topo fértil como resultado de inundaçőes
anuais que transportam suje rio acima de locais.

Transporte químico

Muitos minerais, nutrientes, e praguicida ou fertilizantes e săo dissolvidas outras
substâncias químicas e levaram em água (ou lixiviou) fora de + soil. que Isto
acontece por superfície e runoff de substituto-superfície, e também por água que
vaza abaixo pela terra (filtraçăo) Substituto-superfície de .

runoff apanha substâncias químicas, nutrientes, e sedimento, e depósitos eles em
superfície waters. que vários efeitos negativos podem resultar por exemplo, deste
transport. químico podem matar praguicida organismos aquáticos e fertilizantes
promovem crescimento de algas que podem polua o water. A extensăo do impacto
depende no quantia de runoff, as substâncias químicas levaram, e a concentraçăo
deles/delas em a superfície water. Por filtraçăo, água pode levar solúvel substâncias
químicas agrícolas diretamente para poços ou se aparecer fluxos como parte da
Filtraçăo de groundwater. nutrientes podem mover além da raiz zona de plants. A
quantia e freqüęncia de filtraçăo funda depende da capacidade de armazenamento
de água da terra, o vegetativo cubra, a quantia de runoff e chuva, e o tipo de terra e
condiçőes geológicas debaixo da zona de raiz. Filtraçăo de tem efeitos benéficos
como well. Um destes está movendo sais dissolvidos mais fundo no soil. Quando
isto năo acontece, sais podem acumular no topsoil e eventualmente podem ficar
tóxico para plantas agrícolas.

A IMPORTÂNCIA DE AGRICULTURA IRRIGADA

Water que administraçăo busca assegurar o melhor uso de disponível água. Em
muitas áreas e em muitos projetos agrícolas em pequena escala, + problema
principal, pelo menos inicialmente, é provisăo de água inadequada. UM resposta
comum é irrigada agricultura, embora água conservando sistemas semeando e
seca colheitas tolerantes também poderiam ser apropriadas.

Antes de uma decisăo é feito sobre irrigaçăo é importante para saiba a quantia e
cronometrando de chuva durante a que pode ser esperada a estaçăo crescente e
como rapidamente esta água será esvaziada. Muitas vezes embora chuva pareça
ser adequada, seu mensalmente distribuiçăo deveria ser considerada em relaçăo a
evapotranspiration potencial. Por exemplo, embora chuva anual total como
mostrada dentro a figura debaixo de, é adequado para crescimento de colheita,
umidade está em excesso de setembro a maio mas inadequado de maio a agosto,
assim irrigaçăo é recomendada durante o período de evapotranspiration de cume.

săo irrigadas terras Agrícolas em muitos ways. O melhor método para usar
depende em:
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- proveja de água disponível - qualidade de água - declive do local - infiltraçăo e
filtraçăo taxa da terra - água-segurando capacidade da terra - características
químicas da terra (salinidade, alcalinidade, e tăo adiante) - exigęncias de umidade
da colheita - condiçőes de tempo da área - recursos econômicos dos fazendeiros,
especialmente por mover, molham ao campo - técnicas para água comovente para
o campo

FASES; SIGNIFICANTES DO EQUILÍBRIO DE ÁGUA EM UM
CLIMA DE CHUVA UNI-MODAL

POR QUE É NECESSÁRIO PLANEJAR IRRIGAÇĂO PROJETOS
CUIDADOSAMENTE

Irrigaçăo projetos podem ter efeitos de longo alcance no ambiente de uma
Irrigaçăo de area. vasta pode afetar a profundidade de água-mesa, molhe
qualidade, características de terra, produtividade de colheita, saúde humana, (a
expansăo de doenças como malária e schistosomiasis), família estruturas e padrőes
de mobilidade, estado econômico de fazendeiros, água, direitos, e propriedade de
terra patterns. que O assunto de propriedade de terra é muito importante porque
uma vez terra é irrigada que seu valor é aumentado dramaticamente e o que era
uma vez terra marginal, agora se torna totalmente produtivo e desirable. Se o título
de terra năo está seguro nas măos dos fazendeiros de baixo-renda, eles poderiam
perder a terra a um desconhecido owner. registrado que Estas possibilidades
deveriam ser consideradas cuidadosamente. Irrigaçăo projetos também podem ser
afetados através de outro Controle de factors.

de fontes de água precisa ser por exemplo considered., o bacia que estará
provendo água para o projeto deveria ser conferiu para determinar se a bacia é
protegida adequadamente para assegure água da qualidade e quantidade
precisada para colheitas propostas. Desenvolvimento de bacia poderia alterar rio
acima do local de projeto a provisăo de água drasticamente, causando inundaçăo,
seca, flutuaçőes, em fluxo sazonal, ou água contamination. Outros usos de água
mais íntimo ŕ fonte podem afetar os materiais e possivelmente podem poluir a água.

USING ÁGUA DE SUPERFÍCIE PARA IRRIGAÇĂO

Using água de superfície para irrigaçăo pode ter efeitos de longo alcance.
Normalmente é desviada água de irrigaçăo por canais, fossos, e canais de águas de
superfície perto.

 

<FIGURA; 2>

 

Efeito no Ambiente Aquático

* Remoçăo de água para irrigaçăo pode resultar em fluxo reduzido a jusante.

* fluxo Reduzido pode causar a morte de plantas aquáticas e Animais de .

* Água voltou ao fluxo depois que irrigaçăo seja freqüentemente de qualidade mais
pobre que a água original, e pode causar morte de plantas e animais.
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Efeito Em Gleba cultivado

Água de levada a campos irrigados também está sujeito a evaporaçăo de canais
abertos ou seepage de canais em áreas onde as terras săo permeável. por outro
lado, quando irrigaçăo de águas de superfície expansőes fora em cima da
superfície de terra, filtra a água para baixo e pode acumular durante um certo
tempo underground. acumulou subsurface molham pode elevar a mesa de água
até que é dentro um metro ou até mesmo alguns centímetros da terra surface. água
Alta mesas podem inibir o crescimento de raízes de planta através de waterlogging
a terra. Irrigaçăo também pode mudar o ciclo molhado-seco e peste de aumento
problemas e incidęncia de certo diseases. Muitas populaçőes de inseto morra atrás
a baixos níveis durante o season. seco Com irrigaçăo, pestes, possa continuar
criando ao longo do ano.

Salinization e Alkalinization

irrigaçăo Imprópria pode estar usando impactos negativos vários o suje que afetará
crops. Entre estes é salinization e alkalinization. Terras que contęm mais ou menos
sais săo melhores para diferente tipos de crops. A medida para se terra é alcalina
ou ácido é pH. chamado que O pH normal equilibram em terras tem ao redor 7.
anos Se a terra está sobre acidez normal o pH lendo será mais alto que 7. Se o terra
está debaixo de normal ou alcalino, os pH ler serăo menos que 7.

Salinization. Em terras com problemas de drenagem e irrigaçăo imprópria a
superfície de terra pode ficar muito salgada como água evapora de isto que deixa
sais depositados nas camadas superiores da terra (salinization). Salinization é a
concentraçăo de sais--sódio, cálcio, magnésio, e potássio--nas camadas de terra
superiores ou na superfície no forma de uma crosta branca ou powder. Salinization
se lata năo corrigido drasticamente reduz colheita productivity. Quando drenagem
é adequada, sais normalmente apresentam nenhum Sal de problems. pode ser
lavado fora do suje aplicando água mais da taxa de evapotranspiration de plantas.
Onde drenagem é pobre, concentraçăo de sais minerais pode aconteça quando
água de excesso acumular e eleva a mesa de água para dentro de um metro ou
menos da superfície de forma que evaporaçăo aumentada dianteiras para
salinization. drenagem Inadequada e mesas de água elevadas săo os estando por
baixo de causa de problemas de salinization em irrigaçăo Conscięncia de projects.

da natureza deste problema e suas causas é outra ferramenta de planejamento.
Trabalhadores de desenvolvimento tęm que conferir drenagem e características de
mesa de água antes de desenvolver um projeto agrícola que usa superfície águas
para irrigation. O problema salino pode ser corrigido por drenagem que poderia
causar contaminaçăo salina de groundwater e superfície molha elsewhere. Uma
alternativa para transportar a salina água de drenagem estaria em outro lugar usar
isto em-local para irrigaçăo de colheitas sal-tolerantes como cevada, afague,
beterraba de açúcar, centeio selvagem. Colheitas sensíveis săo feijőes, cebola, e a
maioria das fruteiras. Salinization também pode ser causado por quantias
pequenas de água se a água é de quality. pobre é um problema comum onde
molha provisăo está limitada e há uma necessidade para salvar isto.

Alkalinization. Outra possível conseqüęncia de irrigaçăo imprópria é alkalinization
que é de preocupaçăo particular dentro árido e semi-árido regiőes. terras Alcalinas
săo esses com um conteúdo alto de trocável sódio se ou năo em combinaçăo com
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quantidades significativas de sais solúveis. Alkalinization é mais sério que
salinization porque é mais duro a remedy. Salinization pode ser curada aplicando
água; lixiviando terras alcalinas podem piorar o Sódio de condition. deles/delas, ao
contrário, outros sais solúveis, năo lixivia fora porque é adsorbed (agarra para a
superfície de partículas de terra e associaçőes com água em uma substância
química reaçăo) para barro e matter. orgânico Enquanto podem ser lixiviados sais
fora por runoff ou água de irrigaçăo, os restos de sódio na forma de hydroxide de
sódio ou sódio carbonate. A presença do hydroxide de sódio faz o assunto
orgânico na terra dissolver e destrói a estrutura de terra, enquanto fazendo isto
difícil cultivar e quase impermeável por water. de ajuda técnica Especialista é
precisada corrija esta condiçăo de terra. ajuda Técnica é exigida determinar se ou
năo estas condiçőes existem e como sério eles are. Um modo fácil para adquira
ajuda é levar uma amostra de terra a um governo Mundo de office.

Vizinhos tęm um folheto que descreve " Como Levar uma Amostra " de Terra. Veja
Apęndice B para o endereço.

USING GROUNDWATER PARA IRRIGAÇĂO

Quando molha para ampla irrigaçăo é tirado de groundwater materiais afundando
poços e bombeando, a mesa de água é freqüentemente abaixada. Isto tem vários
possíveis efeitos pelos que devem ser considerados + planejador de projeto:

* vegetaçăo Local já pode năo poder utilizar a água Mesa de .

* Pântanos, fontes, e lugares molhados podem secar.

* podem ser reduzidos Rio e fluxo de fluxo.

* A terra pode afundar, ou baixa, se muita água foi bombeou muito depressa fora
de água subterrânea natural armazenamento áreas, ou aquifers. Este fenômeno é
irreversível (quer dizer, năo pode ser restabelecido a seu estado anterior por natural
quer dizer).

* retirada Pesada de groundwater também pode conduzir a água salgada
Contaminaçăo de da água fresca no aquifer.

* Se muita água for aplicada, waterlogging podem acontecer dentro certas áreas.

IRRIGAÇĂO RETORNO FLUXOS E OS EFEITOS DELES/DELAS

Water usou atrás para fluxos de irrigaçăo para molharem fontes por processos de
transporte. Este fluxo de retorno de irrigaçăo pode ser um polluter significante de
águas de superfície, groundwater, e terra. Small-scale projetos normalmente năo
mostram retirada excessiva de água, desde descarga normal de groundwater pode
acontecer por fontes, e por seepage ao longo dos lados de streams. However,
reduzido disponibilidade de água de superfície força áreas com materiais de água
marginais bombear groundwater do qual aumenta mineraçăo de água e custos o
projete devido a energia alta requirements. Dissolved sais, por exemplo, pode ser
levada para o subsolo ou groundwater. Water que filtra pelo chăo leva com isto os
sais acumulados dentro o zona de raiz e os promove ou abaixo na terra profile. Um
pouco de sais também lave em sistemas de drenagem e é voltada a fluxos
principais.
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<FIGURA; 3>

 

Quando lucros de água de irrigaçăo para fluxos principais pode ter efeitos
adversos:

por causa de lixiviar e evaporaçăo nos campos e canais, + conteúdo salgado
do fluxo de retorno de irrigaçăo pode ser muito greater que o da água inicial
usada. muito sal pode matar peixes e outros organismos aquáticos a jusante
de + ponto de retorno.

* fluxos de Retorno podem levar praguicida para os quais podem ser letais
organismos aquáticos benéficos que provęem comida para mais alto Organismos
de no ciclo alimentar, inclusive humanos.

* fluxos de Irrigaçăo podem levar sedimento ou podem entupir que eleva o Camas
de de canais de irrigaçăo, mudanças a direçăo de canais (os fazendo vagar),
entupe drenos, e enche o Streambeds de de reservatórios e lagos a jusante.

 

<FIGURA; 4>

 

IRRIGAÇĂO DE E SAÚDE DE HUMANO

que As implicaçőes de saúde humanas de irrigaçăo podem ser extremamente sério
e pode incluir o seguinte:

* canais de Irrigaçăo podem levar poluiçăo química de um lugar para outro.

* Canais e fossos podem prover lugares novos para o crescimento, criando, e
reproduçăo de organismos de doença vários, ou os vetores deles/delas, e pode ser
instrumental esparramando estes infecta, especialmente se água é usada para
beber ou Banho de .

* lagoas de armazenamento Lento-correntes ou estagnadas, proveja canais, ou
fossos de drenagem mais fundos săo hábitats ideais para organismos de doença.
que Isto acontece particularmente quando săo sufocados canais com ervas
daninhas aquáticas que lento-o fluxo de água e oferece um que alimenta chăo para
mosquitoes e outros organismos aquáticos que transmite doença. Muitos do
humano mais sério infecta (por exemplo, malária, febre amarela, e schistosomiasis)
săo levados através de organismos como caracóis e mosquitoes.

* Embora caracóis e mosquitoes que esparramaram doença podem ser controlou
através de praguicida, estes praguicida também podem matar o Ovos de , larvae, e
adultos de muitas outras espécies de aquático Animais de . Control de organismos
de doença com substâncias químicas pode também prejudicam esforços de peixe-
aumento em canais de irrigaçăo e reservatórios. Mosquitoes que transmite malária
pode desenvolver resistęncia para inseticidas específicos com o passar do tempo.
Praguicida de também acumulam no ciclo alimentar e podem causar dano a
humanos que usa a água ou come peixe crescido em água contaminada.
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Note: Alternativas para praguicida para controle de mosquito incluem pathogens
promovendo (i.e., turringiensis de Bacilo israelensis de var.) peixe inseto-comendo
(Gambusia, o peixe de mosquito), pássaros e outro predadores (Veja Capítulo 8
para informaçăo sobre controle de peste biológico métodos).

DETERMINING OS EFEITOS DE PROVISĂO DE ÁGUA E
PROJETOS DE ADMINISTRAÇĂO

formulando e respondendo uma série de perguntas como esses dada abaixo para
cada projeto e local, os trabalhadores de desenvolvimento podem ser capaz se
antecipar alguns dos efeitos potenciais de projetos de irrigaçăo:

* Está lá água adequada para o projeto, ou de precipitaçăo, (chuva), água de
superfície, groundwater, ou aquifers?

* É ciclos de inundaçőes e secas consideradas para no projeto Design? de o que
seria os impactos deles/delas no projeto quando que eles acontecem?

* Faz o desígnio de projeto minimize runoff de superfície que pode levam valiosos
nutrientes e topsoil e poluiçăo de causa fora a jusante?

* Faça rio acima recurso usa (construçăo e silvicultura Atividades de ) afete a
qualidade da água ser usada pelo projetam?

* Will o projeto envolve irrigation? nesse caso, o planejador deve tem
particularmente cuidado para avaliar o impacto do projeto a jusante e a
possibilidade para hábitat crescente para insetos de peste aquáticos inclusive
vetores de doenças de waterborne, e abundância e qualidade da fonte de água de
projeto.

* Will o projeto afeta padrőes de água-fluxo da área? Vai estas alteraçőes afetam a
provisăo de água precisada por os usuários de other?

* É malária, febre amarela, schistosomiasis, ou outro waterborne Doenças de
levadas por organismos associados com água, prevalecente na regiăo? E vai o
projeto de qualquer forma resultam em incidęncia aumentada das doenças?

* Will o projeto reduz fluxos de água a jusante e assim afetam pescas, aquaculture
projeta, o crescimento de aquático capina, o hábitat para mosquitoes e outros
vetores de que doença-causa pestes de inseto?

* Se hábitat é aumentado para vetores de doença, pôde este resultado dentro
aumentou uso de inseticidas ou molluscicides com o possível resultam de
envenenamento de substância química de peixes e materiais de água?

* irrigaçăo poderia causar waterlogging da terra?

* a terra É suscetível a salinization?

* Faz a terra tenha um caracteristicamente pH alto e pôde Irrigaçăo de resulta em
alkalinization de terra?

* Faz o local tenha lateritic sujar ou é laterization um potencial Problema de ? (Veja
Capítulo 5).

* Will poços novos sejam afundados? nesse caso, pôde isto afete a água Mesa de ?

* Se a mesa de água é afetada como derramará níveis e Wetlands de seja afetado?
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* o local de projeto Está perto do mar? nesse caso, pôde abaixando o molham mesa
permite água salgada para intrometer, enquanto contaminando materiais de água
doce?

* Pôde a jusante molhe ou qualidade de groundwater seja afetada por salinidade
alta nos fluxos de retorno do local de projeto?

* Que outra provisăo de água e opçőes de administraçăo deveriam ser considerou?

* Que desígnios alternativos poderiam minimizar possível água provęem impactos?

Outras perguntas apropriadas podem ser added. considerando estas perguntas,
os intercâmbios necessário minimizar o negativo afeta do projeto pode ser avaliada.

QUE QUE ALTERNATIVAS EXISTEM

várias práticas estăo disponíveis para reduzir a quantia de água usou para irrigaçăo
(e assim diminuiçăo possíveis impactos negativos) ou conservar water. Estes
métodos de administraçăo podem ser minore perda de água de runoff,
evaporaçăo, filtraçăo funda, irrigaçăo, e armazenou terra Práticas de water. também
estăo disponíveis para maximize a eficięncia de irrigaçăo e o uso de água de terra
armazenada:

- controle de perdas de runoff por lavoura de contorno, enquanto terraplenando,
uso, de resíduos de colheita, e propagaçăo de água (a diversăo de se aparecem
runoff para locais onde a água infiltra e é armazenou na terra)

- controle de perdas de evaporaçăo por mulching

- reduçăo de filtraçăo funda pelo uso de horizontal Barreiras de (i.e., asfalto)

- irrigaçăo de conservaçăo como irrigaçăo de goteira (Veja Apęndice UM porque
referęncias)

- água que colhe (i.e., por construçăo de lagoas pequenas para capturam água
excessiva durante estaçăo chuvosa)

- uso de seca colheitas tolerantes

- agricultura de nenhum-lavoura (veja Capítulo 5)

- confiando em alqueives de verăo para dryland que cultiva áreas atualmente que é
irrigado

There também săo vários modos para evitar ou mitigar negativo efeitos de irrigaçăo
em health. humano Quando canais săo usados, pessoas, possa levar
extraordinariamente se preocupe tirar água de extensőes incontaminadas de +
canal, ou de fontes mais seguras como poços fundos se tais possibilidades exista.
Se săo adotados métodos de disposiçăo desperdício alternativos, doença podem
ser interrompidos ciclos de vida de organismo, enquanto prevenindo a expansăo
de doença. Mais pesquisa nos inimigos naturais de caracóis e mosquitoes possa
identificar possíveis predadores como patos, gansos, ou peixe. Também pode haver
plantas locais que servem como molluscicides, como + soapberry (baga da planta
de dodecandra na Etiópia) . O melhor método pode ser privar vetores de doença
de um hábitat satisfatório por água carregando em tubos ou aquedutos de azulejo
e usando azulejos enterrados escoar água de excesso de fields. Em uma balança
pequena, o uso de sistemas inclusos para irrigaçăo năo só protegeriam os
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humanos de infecte mas também previna seepage e evaporaçăo de água usada
para irrigation. However, estas soluçőes podem ser caras ou além do controle de
operadores de projeto em pequena escala.

CAPÍTULO 7

SOIL ADMINISTRAÇĂO NUTRIENTE

Nutrientes de , como Nitrogęnio (N), fósforo (P), potássio (K) e outros, é essencial
para plantar os Planejadores de growth. de agrícola projetos deveriam ter uma
compreensăo da dinâmica e ciclos de nutrientes no ambiente natural para inventar
terra sábia administraçăo nutriente plans. Understanding as contribuiçőes e
produçőes de nutrientes em um campo de colheita ajudará inventando técnicas
que mantęm um equilíbrio bom de nutrientes no soil. por exemplo, a figura debaixo
de ilustra como nitrogęnio é somado e retirado da terra pelo ciclo de nitrogęnio.

O CICLO DE NITROGĘNIO

FONTES DE DE NUTRIENTES DE PLANTA

Em colheita pousa há seis fontes primárias de nutrientes: fertilidade de terra
natural, resíduos de planta, desperdício animal, legumes, água, fertilizantes
inorgânicos.

Fertilidade de Terra natural

Todo o cropland tem um grau de terra natural fertility. Soil fertilidade recorre ŕ
capacidade inerente de uma terra para prover nutrientes a plantas em amounts.
adequado Algumas terras, como as planícies de inundaçăo de rios, é por outro
lado normalmente mesmo fertile., terras arenosas soltas que contenha pequeno ou
năo importa orgânico, e normalmente năo muito fértil.

PRODU ÇĂO DE NITROGĘNIO DE RESÍDUOS DE COLHEITA

Assunto orgânico

A Significaçăo do C/N Ratio. There é uma relaçăo íntima entre o assunto orgânico e
conteúdo de nitrogęnio de terras, expressou como a relaçăo de Carbono para
Nitrogęnio ou C/N. C/N é importante dentro controlando o N disponível e a taxa de
decadęncia orgânica em terras. O relaçăo destes dois elementos em material
orgânico somado o terra é crucial para dois reasons: um) competiçăo Aguda entre
micro-organismos para resultados de N disponíveis quando somou resíduos de
colheita tęm um relaçăo de C/N alta (mais carbono em relaçăo a nitrogęnio) . Isto
significa o taxa de decomposiçăo será mais rápida e a disponibilidade de nitrato
para planta será deprimida até a atividade de organismos de decadęncia reduz a
velocidade abaixo. b) Porque a relaçăo de C/N é relativamente constante na terra, o
conteúdo de assunto orgânico da terra depende em grande parte do nitrogęnio
nível. A figura sobre espetáculos a tendęncia a ser esperada quando săo
acrescentados materiais com relaçăo de C/N alta e baixa ŕ terra.

Planta Folhas de Residues., raízes, e outra construçăo de escombros de planta para
cima o estrutura de terra provendo matter. orgânico Como estes materiais
decomponha, nutrientes săo released. que As quantias de nutrientes variam
grandemente dependendo do tipo de planta, temperatura, chuva, e se o material é
arado no topsoil ou năo. Wastes. animal desperdícios Animais como adubo săo
questăo orgânica isso pode decompor para prover nutrientes ao Adubo de soil.
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tem usado como fertilizante durante séculos e é útil e environmentally soe, se
quantias excessivas năo săo usadas. que O conteúdo nutriente de adubo depende
do animal, o tipo de alimento dado, e a quantia de água consumiu pelo animal.
Infecte podem ser levados organismos que afetam os humanos em animal entăo,
excremento só adubo de animais saudáveis deveria ser usada. precauçăo Extra é
necessária ao usar adubos animais se estas doenças normalmente săo um
problema no area. autoridades Locais está atento destes problemas e pode prover
information. Aerobic composting, como discutida abaixo, pode matar as bactérias
de pathogenic, ovos, e esporos acharam em manures. animal Outros subprodutos
que podem seja usada para fertilizante é refeiçăo de osso, refeiçăo de sangue, e
refeiçăo de peixe. Cover adubo novo o mais cedo possível e mistura isto com a
terra. Até 1/4 do conteúdo de nitrogęnio pode ser perdida em um dia devido a
volatilization de amônia se o adubo năo é controlado corretamente. Temperatura
de e umidade afetam decomposiçăo de adubos. Cronometrando entăo da
aplicaçăo de adubo podem variar com climático zona. Por exemplo, Em uma área
semi-árida onde temperaturas altas săo juntada com aeraçăo alta da terra, adubo
aplicou muito cedo antes do começo de chuvas, pode perder uma parte grande de
seus nutrientes de oxidaçăo rápida do assunto orgânico.

NUTRIENTE CONTEÚDO DE ADUBOS ANIMAIS

Animal% de Peso Seco N P K

Leiteria Cattle 2.4 0.6 3.0 Carne de boi Cattle 2.0 0.8 1.7 Avícula 3.7 1.7 1.9 Suínos
5.9 2.5 4.1 Ovelha e Goat 3.0 1.1 4.8

Legumes. Legumes de , inclusive ervilhas, feijőes, groundnuts, e alfafa, contenha
nitrogęnio-fixando bactérias nos sistemas de raiz deles/delas. Estas plantas fixe
nitrogęnio do ar em proteínas para as que ficam disponíveis o plantas quando as
bactérias Bactérias de die. podem fixar bastante nitrogęnio para apóie uma grama e
prado de legume se nenhuma outra fonte de nitrogęnio for disponível. que O
nitrogęnio normalmente é produzido como as necessidades de planta isto. Plantas
com crescimento pobre năo fixarăo muito nitrogen. Se houver um nível alto de
nitrogęnio disponível na terra, as bactérias fixam menos. Nitrogęnio năo é entăo um
fator limitando. Legumes de săo freqüentemente crescidos em associaçăo com
outras colheitas dentro intercrop ou sistemas de rotaçăo de colheita para prover
nitrogęnio para outro plantas. por exemplo, ervilhas ou feijőes săo freqüentemente
crescidos com milho dentro um system. mutuamente benéfico Tal multi-semeando,
ou polyculture práticas podem reduzir ou podem eliminar a necessidade por
fertilizantes químicos. Isto é importante para explorar a habilidade do sistema
semeando para usar de novo seu próprio nutrients. armazenado Em misturas de
colheita complexas, pálios fechados e áreas de raiz maiores normalmente
promovem conservaçăo nutriente e ciclismo. além da compatibilidade deles/delas
no campo, milho e combinaçőes de legume complementam um ao outro
nutritionally. comendo ambos, os seres humanos podem receber quase suas
exigęncias de proteína completas--sem carne somando ou leiteria products. Outras
plantas tenha relaçőes semelhantes, ambos simbiôntico e nutritional. Often,
padrőes de colheita tradicionais adaptados por fazendeiros locais se mostram para
ser o melhor uso da terra como também a melhor combinaçăo por prover
proteínas essenciais para diets. Desenvolvimento trabalhadores planejamento
humano introduzir espécies novas deveriam considerar o potencial de indígena
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semeie misturas como um ponto de partida para o desígnio de administraçăo de
terra práticas. Em combinaçăo com outras colheitas crescidas localmente, indígena
semeie misturas podem prover nutriçăo adequada e até mesmo podem melhorar o
habitante dietas.

Precipitaçăo e Correr-em Água

Chuva de pode prover nitrogęnio e fósforo a cropland, mas em muito baixas
quantias comparadas a outro sources. O nutriente conteúdo de precipitaçăo é
influenciado pelo tempo, e pelo presença de indústria, cidades, locais de
disposiçăo, plantas de poder, feedlots, etc. Por exemplo, fosfato que podem estar
presente em pó, cinza ou fumaça é feita disponível a plantas quando dissolveu em
chuva. Nutrientes de em terra e assunto orgânico nos que estăo suspensos água
de segundo turno, quer dizer, corroeu e levou em outro lugar de, pode ser um
contribuiçăo significante em certo situations. por exemplo, arroz-crescente áreas
sujeito a inundaçăo ou inundando de rios lodo-carregados ou riverain que
semeiam sistemas nos que envolvem plantaçăo previamente inundaram pouse,
pode ter nutrientes suficientes desta fonte quando o declínios de fluxo de rio
sazonais.

Fertilizantes inorgânicos

fertilizantes Inorgânicos consistem em substâncias químicas com pequeno ou năo
matter. orgânico fertilizantes Químicos provęem nutrientes que săo prontamente
disponível depois de aplicaçăo, em quantias e relaçőes que săo, mais prontamente
controlada. fertilizantes Inorgânicos săo caros, freqüentemente indisponível, e
geralmente faça pouco para melhorar a estrutura do soil. Muitos fazendeiros tenha
dificuldade que calcula quanto fertilizante químico para aplicar. Isto pode conduzir
a debaixo de-fertilizaçăo ou em cima de-fertilizaçăo qualquer um de que năo
produzem results. desejado que Muitas terras tropicais năo podem segure os
nutrientes químicos bastante longo para as plantas os usarem. Freqüentemente a
primeira chuva os lava fora do soil. However, em alguns, áreas fertilizantes
orgânicos năo estăo disponíveis ou năo em quantidades suficientes. Naquele caso,
está aplicaçăo correta de fertilizantes inorgânicos necessário e crítico.

EVALUATING A FONTE DE NUTRIENTES

que A escolha de fonte nutriente depende do situation. Even podem ser esvaziadas
terras que săo naturalmente muito férteis de nutrientes por semeando contínuo. A
necessidade para fertilizante, i.e., qualquer coisa acrescentou ao campo para
aumente a fertilidade natural da terra, depende em: - habilidade da própria terra
para prover nutrientes essenciais para semeia (fertilidade de terra) - demandas
nutrientes das colheitas

A escolha de fertilizantes depende de disponibilidade, custos, e o + efeito de
fertilizante no soil. Se nutrientes săo orgânicos ou inorgânico năo importe ŕs
Plantas de plant. pode usar fertilizantes de qualquer source. However, săo outros
efeitos de fertilizantes inorgânicos freqüentemente unknown. Na perspectiva a
longo prazo eles podem reduzir o diversidade de micróbios no soil. Eles também
podem ser duros obter ou expensive. Onde quer que possível é melhor para usar
fertilizante orgânico. Fertilizantes orgânicos potenciais existem onde quer que haja
animal e planta wastes. Eles săo relativamente baratos embora eles requerem
contribuiçőes maiores de labor. Eles tęm a vantagem somada de contribuir assunto
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orgânico para o soil. No calor e umidade do trópicos úmidos a maioria das terras é
muito altamente resistida, arenoso, e textured. grosso Em tais terras altamente
resistidas, assunto orgânico, em adiçăo para acrescentar nutrientes ŕ terra, jogos
um papel muito dinâmico em + complexo coloidal que segura nutriente e retardos
lixiviando. Em estas terras, assunto orgânico decompőe rapidamente de forma que
seus nutrientes está totalmente disponível quickly. Um das melhores práticas por
fertilizar com materiais orgânicos está composting.

Composting

Composting é um processo natural por meio de que desperdícios orgânicos săo
microbially decomposed. tem as vantagens seguintes:

- usa material desperdício e é de baixo custo - pode render assunto orgânico para
fertilizante dentro de várias semanas, que depende dos ingredientes usou, o clima,
e assim adiante - gera calor suficiente matar inseto incita, larvae, erva daninha,
Sementes de , bactérias, e outro pathogens que podem causar o humano infectam
- estabiliza a fraçăo de nitrogęnio volátil de adubo fixando isto em formas orgânicas
- o produto final é fácil de armazenar e controlar

Composting também tem algumas desvantagens:

- é trabalho intensivo para produto - exige para espaço armazenar - requer água - é
vultoso e menos conveniente a transporte e manivela que fertilizantes inorgânicos
sólidos - é dependente em materiais de adubo e assunto orgânico - é mais possível
para áreas menores, como, jardins de cozinha ou enredos pequenos

Em muitos países, composting em alguma forma ou outro é Exame de traditionally.
praticado de métodos locais pode prover diretrizes boas para planejamento de
projeto em termos de ingredientes disponíveis, comprimento de tempo de
preparaçăo, receptividade de residentes para a prática, e assim por diante.

COMPOSIÇĂO QUÍMICA DE ALGUNS MATERIAIS DE
COMPOSTO

CARBON:NITROGEN ----- KILOS/TON----- Relaçăo de material N [P.sub.2][O.sub.5]
[K.sub.2]O

Grass Hay 80:1 9-11 2-5 11-16 Legume Hay 12-24:1 20-27 5-7 16-21 Palha 75-
150:1 5-9 1-3 9-14 Adubo de vaca & Bedding 15-25:1 3 .5 2 Alga 19:1 .5 .35 2
Faeces humano 5-10:1 2-3 1-2 .5 - .9 Cana-de-açúcar Fiber 200:1 .11 .01 + Filtre
Mud 22-28:1 .5 .9 .05 Milho Stalks 60:1 - - - Pesque Scrap - 1-3 .9-3 - Wastes vegetal
12:1 - - - GROUNDNUT SHELLS - .35 .06 -

OS EFEITOS DE FERTILIZANTES NO AMBIENTE

fertilizantes e acontecendo nutrientes naturalmente săo sujeito a todos os
processos naturais que tendem a reduzir níveis nutrientes--lixiviando, runoff, e
erosăo. Além disso, outras fontes de perda nutriente em sistemas agrícolas é:

- nutrientes no material de colheita que deixa a fazenda - nutrientes em açăo ou
produtos acionários que deixam a fazenda - lixiviando de nutrientes debaixo da
zona de raiz - perda de nitrogęnio para a atmosfera por volatilization (escapando
como um gás) ou por queimar de vegetaçăo ou colheita Resíduos de
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- perdas por água de segundo turno (erosăo)

Se estes processos podem ser parados ou podem ser reduzidos a velocidade, as
chances săo maior que os nutrientes apresentam na terra e esses aplicaram dentro
a forma de fertilizantes permanecerá disponível para crescimento de planta.
Assegurando aqueles nutrientes permanecem na terra para uso de colheita minora
a probabilidade de nutrientes excessivos que entram no ambiente maior e assim
poluiçăo causando.

Lixiviando

Lixiviar é o processo pelo qual substâncias químicas solúveis movem para baixo
pela terra em água que está filtrando pela terra. Nitrato săo os nutrientes o mais
facilmente lixiviados e geralmente săo ache em drenagem waters. Leaching de
cropland depende no tipo de colheita crescido, como também o tipo de terra e
suas características de drenagem, e na quantia de transcurso de água disponível
pelo raiz de colheita zone. Leaching efeitos săo cedo particularmente importantes
dentro a estaçăo chuvosa no úmido e trópicos de subhumid, quando o principal
rubor de mineralization de terra assunto orgânico occurs. Debaixo de perene
colheitas com sistemas de raiz permanentes, fundos, lixiviar é de secundário
significaçăo.

Runoff

Runoff acontece quando chover tăo duro e jejum que o chăo năo possa absorver a
umidade enough. rápido Quando fertilizantes săo partidos em a superfície de terra,
a primeira chuva pode levar fora um significativo porçăo dos Fertilizantes de
nutrients. durante períodos de chuvas claras passe ŕ terra dissolvida no water.
disponível A perda de fertilizante pode ser muito menos se o fertilizante estiver
incorporado no topo antes do que poucos avança lentamente da terra chove
begin. que É solúvel, nitrato, é lixiviada facilmente no soil. A concentraçăo de
nutrientes dentro água de runoff grandemente variará de campo a campo,
enquanto dependendo de terra características, se incline, colheitas crescidas, tipo
de adubo ou fertilizante usou, e chuva conditions. que fertilizantes Orgânicos
misturados com a terra podem aumente a capacidade da terra para absorver água.

Erosăo

Embora transporte de sedimento por erosăo depende no volume e velocidade de
fluxo de água, pode ser o transporte principal processo para fósforo e nitrogęnio
orgânico que agarram ou adsorbed em sedimento particles. Quando a velocidade
de água está reduzida, o partículas grandes de queda de sedimento fora de
solution. O permanecendo sedimento está normalmente mais bem e tem uma
capacidade mais alta (mais superfície área para qual aderir) para fósforo de adsorb,
de forma que transportou sedimento é mais rico em fósforo e nitrogęnio que a
terra original. que assunto Orgânico é transportado freqüentemente junto com
sedimento, enquanto causando perdas nutrientes adicionais do fields. perdas
Nutrientes de cropland podem ser controlados através de próprias práticas de
administraçăo como esses descreveram em Capítulo 5 para controle de erosăo săo.
por exemplo, deixando resíduos de planta em um campo pode reduzir erosăo taxa
de 25-65 tons/hectare/year a 12.5 tons/hectare/year, e ao mesmo tempo proveja
nutrientes ao campo e assim reduza a necessidade para fertilizer. inorgânico Outro
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management/erosion de terra controle métodos, como rotaçőes de colheita com
gramado, contornando, e terraplenando, pode reduzir perdas nutrientes como
bem.

THE EFEITOS DE MOVIMENTO OU PERDA DE TERRA,
NUTRIENTES,

Nutrientes de , inclusive fertilizantes, em soluçăo ou suspensăo no groundwater ou
corpos de água de superfície, pode resultar em dois problemas:

* Nutrientes podem alcançar níveis tóxicos e podem se tornar uma periculosidade
para os humanos e animais.

* Quando somou para molhar sistemas (i.e., lagoas, lagos pequenos), Nutrientes de
podem acelerar o eutrophication taxam o Extensăo de que fica prejudicial ao
ambiente.

Eutrophication

Eutrophication é o enriquecimento de um corpo de água através de nutrientes com
aumentos resultantes em crescimento de plantas aquáticas. Quando nitrogęnio e
fósforo entram na água em níveis altos como resultado de runoff ou outros
métodos de transporte de terras agrícolas, em cima de-fertilizaçăo dos sistemas de
água estimula um crescimento explodindo de algas populaçőes.

Algas de podem:

- gosto de causa e problemas de odor - crie condiçőes obnóxias em água
encerrada como lagoas pequenas - bloco passagem dos raios do sol e interfere
com fotossíntese de vegetaçăo de fundo - entupa as telas de sistemas de
tratamento de água

Quando estas populaçőes de algas volumosas se extinguem de repente, a
decomposiçăo deles/delas, liberaçőes substâncias gasosas e esvazia níveis de
oxigęnio dentro a água, com efeitos prejudiciais pescar e outros organismos
aquáticos.

Saúde Efetua

Fertilizantes de normalmente contęm nitrogęnio, fósforo, e potássio. Destes,
nitrogęnio foi em particular associado com saúde Nitrogęnio de problems. que
acontece como nitrites nitrato, ou amônio, pode ser convertida a outra forma
através de reaçőes químicas acontecendo naturalmente no ambiente.

Nitrites. que O nitrite formam de nitrogęnio é muito tóxico; se levada por humanos
bebendo água ou em comida, entra na circulaçăo sangüínea onde interfere com a
habilidade do sangue para levar oxigęnio. Nitrites também pode combinar em
combinaçőes nas que podem causar câncer humanos.

Nitrato. Nitrato de săo muito menos tóxico que nitrites. Healthy, animais maduros
com único stomachs podem expelir nitrato dentro + urine. However deles/delas,
gado, animais jovens, e crianças podem converta alguns nitrato a nitrites no
stomachs deles/delas, uma condiçăo que possa ser prejudicial. nitrites e nitrato
acontecem naturalmente em comidas e molham, mas só em amounts. Only
pequeno quantias pequenas podem ser toleradas por humanos. A Organizaçăo de
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Saúde Mundial fixou o Bebendo Padrăo de água para nitrato a 0 a 50 partes por
milhőes (ppm) como níveis recomendados, e 50 a 100 ppm como acceptable. Em
muitos porém, países em desenvolvimento que estes níveis săo excedidos,
especialmente, onde bebendo materiais de água săo contaminadas através de
concentraçőes pertos de nitrogęnio, como pilhas de adubo em currais de fazenda.
Obviously planos de projeto tęm que incluir consideraçăo de fertilizar práticas em
termos do local de pilhas de composto, acumulaçőes de adubo, e declive de
campos fertilizados em relaçăo a morar e molha provisăo.

Amônio. Amônias de , como nitrato, podem ser convertidas por especializado
bactéria para Amônio de nitrite. tóxicos acontece naturally. que é gerado através de
micro-organismos como eles quebram abaixo assunto orgânico no fundo de lakes.
Dissolved estagnado que amônias podem acontecer a níveis isso é tóxico a fish.
Outro problema com fertilizantes de nitrogenous é que a adiçăo de um fertilizante
comum, sulfate de amônio, pode acidifique um já soil. However ácido, isto pode
beneficiar uma terra básica.

Fósforo. Fósforo de normalmente entra em água como um fosfato solúvel
combinaçăo que está completamente disponível para algas Fosfato de growth.

também possa entrar no adsorbed de água em sedimento ou em partículas de
matter. orgânico Os fosfato săo entăo lentamente released. Estes fosfato
contribuem entăo a problemas associados com eutrophication.

ADMINISTRAÇĂO DE DE FATORES NUTRIENTE-
RELACIONADOS

Erosăo controle práticas podem ser um isso é precisada controlar a perda de
fósforo e nitrogen. Se perdas nutrientes persistem, porém, outras práticas de
administraçăo nutrientes podem ser necessárias como administraçăo de
fertilizante, rotaçăo de colheita, legume que semeia etc.

A pessoa deve ter cuidado que resolvendo um problema năo cria outro. Como um
exemplo, em certas áreas do estado de Texas, E.U.A., foram construídos terraços
para reter moisture. Enquanto os terraços seguraram molhe, este controle de
umidade causou nitrato lixiviando que contaminou + groundwater provę da área.

Fertilizaçăo administrando

para prevenir a construçăo para cima de nutrientes em terra e o subseqüente
deles/delas perda por lixiviar, os fazendeiros deveriam aplicar só os precisaram
quantia de fertilizante para Fracasso de croplands. para calcular fertilizante
exigęncias levam muitas pessoas com precisăo a em cima de-fertilizar. O melhor
modo para prevenir overfertilization e o lixiviando que resultados săo calcule a
necessidade por fertilizantes e só aplique que que será usada pelo crop. A mesa
abaixo provę diretrizes gerais para as exigęncias de nitrogęnio de crops.
selecionado nas que deveria ser mantido porém, nota que a maioria destas
generalizaçőes deve ser avaliada para cada localidade.
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GENERAL EXIGĘNCIAS DE NITROGĘNIO DE COLHEITA

Quilos de de nitrogęnio Semeie por hectare por ano

Grass (2-3 vezes como um topo dressing) 100-150 (máximo) Grains pequeno 20 -
40 Batatas 120-160 Vegetables 120 copado Raiz crops 80 Casa geral vegetables
100

Sintomas de de falta de fertilizante emergirăo quando as mudas é alguns avança
lentamente pode ser aplicado Fertilizante de tall. neste momento dentro entre o
rows. neste momento, quando a terra é deficiente dentro um nutriente particular,
the semeiam plantas desenvolverăo sintomas específicos. Talos magros e
amarelando de folhas é típico de deficięncia de nitrogęnio, considerando que
purpling de folhas sinais fósforo deficięncia. Os efeitos de alguns elementos é
maior quando fertilizante for aplicado perto do tempo de crescimento vegetativo
mais rápido, quer dizer, várias semanas depois do planta emerge do soil. Isto năo é
verdade para phosphorous que necessidades ser aplicada cedo para raiz
development. Com recente aplicaçăo, menos fertilizante é usado e é mais
eficazmente usado. However, tarde aplicaçăo pode fixar desenvolvimento da
colheita atrás. Uma prática é pôr uma vez cedo meio o fertilizante no campo dentro
o estaçăo crescente e o resto depois. Soil pelo que podem ser calculadas fertilidade
e condiçőes físicas certos indicadores biológicos observando como o prevalęncia
de weeds. específico Embora crescimento de erva daninha pode ser determinado
por mais fatores que só condiçőes de terra, ŕs vezes o domínio de um, podem ser
correlatadas bem espécies de erva daninha específicas com salinidade, drenagem,
níveis nutrientes, ou textura de terra characteristics. O desenvolvimento
trabalhador é aconselhado consultar os fazendeiros locais, extensionists, ou
técnico peritos para interpretar os indicadores. Project que planejadores que năo
săo os peritos agrícolas provavelmente văo queira consultar outros para conselho
em escolher fertilizantes de fato e os usando em colheita production. os
fazendeiros Locais, extensionists, e peritos agrícolas tęm experięncia determinando
que tipo e de quanto fertilizante é precisado.

Semeie Rotaçőes

que A quantia comum de fertilizante precisada freqüentemente em campos pode
ser reduzida girando Colheitas de crops. que requerem nitrogęnio alto nivela,
como milho, sorgo, e algodăo, pode ser girada com legumes como feijăo-sojas,
feijőes, ou alfafa, ou com colheitas que requerem quantias menores de nitrogęnio
como Colheitas de grains. pequenas podem ser alternada cultivando estaçăo para
reduzir a necessidade por outros fertilizantes. A sucessăo semeando particular
apropriado em uma rotaçăo variará com o clima, terra, tradiçăo, e fatores
econômicos. Alguma colheita rendimentos săo por exemplo afetados pelo crop.
prévio, rendimentos de quase qualquer colheita depois de cevada é normalmente
abaixe que depois de milho, feijăo-soja ou trigo.

ROTA ÇĂO DE COLHEITA
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Desperdícios animais

Animal adubos podem ser fertilizantes bons, mas há problemas associou com
them. Se adubo é aplicado como fica disponível será libertado nitrogęnio
lentamente antes de planting. que Isto sempre năo é possível. Porém, Storing adubo
é difícil e costly. que também é difícil determinar quanto nitrogęnio está sendo
aplicado quando desperdícios animais săo usados, especialmente desde que a
quantia de nitrogęnio varia com o animal e seu diet. O melhor modo para usar
adubos animais prevenir perda de nitrogęnio a volatilization é arar isto na terra
diretamente, ou soma isto como um slurry, de forma que isto satura na terra. Um de
as vantagens de desperdícios animais como fertilizantes săo que eles libertam
nitrogęnio lentamente bastante que pouco está perdido por lixiviar.

Arar-debaixo de Legumes Verdes

Foram desenvolvidos Antes de fertilizantes químicos, muitos fazendeiros văo cultive
um legume em um campo e entăo are na terra servir como um fonte de nitrogęnio
para crops. posterior A desvantagem principal é um econômico um--nenhuma
colheita pode ser colhida do campo que estaçăo. Porém, comparou com o custo
de usar fertilizantes químicos e os impactos potenciais deles/delas no ambiente,
esta prática é útil quando um fazendeiro tem bastante terra para deixar para
campos fallow. Em áreas onde fertilizantes químicos ou desperdícios de animal năo
estăo disponíveis, isto é um modo para acrescentar nitrogęnio e assunto orgânico
em geral ao soil., benefícios imediatos de incorporaçăo só săo observados com
jovem legume manures. verde a Maioria dos outros resíduos tem C/N alto (Relaçăo
de Carbon/nitrogen, veja começo deste capítulo para explicaçăo) e " amarrar-para
cima " nitrogęnio durante um período de tempo.

Aplicaçőes de Superfície controlando

que O tipo de fertilizante deve ser escolhido cuidadosamente, e deve ser aplicada
por exemplo ao time. certo, nitrogęnio que move, depressa pela terra, deveria ser
aplicada logo antes ou durante o podem ser aplicados Fósforo de season.
crescente e fertilizantes de potássio depois da estaçăo crescente ou algum dia
antes do próximo. que é normalmente melhor misturar fertilizantes no direito de
terra depois de aplicaçăo para reduza perda de nutrientes a erosăo.

OS EFEITOS DE ADMINISTRAÇĂO NUTRIENTE

respondendo perguntas como esses abaixo por cada projeto e local, o trabalhador
de desenvolvimento pode calcular os efeitos potenciais de projetos de fertilizaçăo
no environment. Se as respostas năo săo prontamente aparente, volte e pense
novamente no local de projeto. Consulte os peritos locais no campo se as respostas
mostrarem especializaçăo problemas. Use as perguntas como diretrizes para
planejar projetos que văo seja ambos o environmentally soam e próspero.

* É adubo disponível para uso como um fertilizante no project? Se usou, vá este
resultado de prática na expansăo de ervas daninhas ou infecta por contato de
humano com o adubo?

Will resíduos de planta sejam usados para fertilizantes e estrutura de terra
Encarecimento de ? + que é a relaçăo de C/N destes materiais?
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* Will espécies de planta novas ou variedades săo introduced? que Isto pôde tęm
repercussőes ambientais a longo prazo e o potencial Deveriam ser revisados efeitos
de cuidadosamente.

* Pôde as espécies novas fora-competem colheitas tradicionais dentro o Regiăo de
?

* Faça as variedades novas precisam mais fertilizante que tradicional semeia?

* Will que as variedades novas requerem para mais praguicida, ou o Uso de de
maquinaria de fazenda pesada que poderia conduzir para outro Problemas de ?

* Pôde espécies de peste novas seja na regiăo junto com a colheita nova?

* Will o projeto envolve o uso de fertilizantes inorgânicos?

* esta prática poderia conduzir a toxicidade de nitrite para as pessoas ou animais?

* precauçőes estăo sendo levadas para evitar em cima de-fertilizaçăo?

* Pôde o projeto aumente perda de nutrientes por runoff, Erosăo de , ou lixiviando?

* transporte de nutriente poderia causar eutrophication?

* Há outras consideraçőes de administraçăo nutrientes?

* Faz o sucesso do projeto dependa de fertilizantes inorgânicos? nesse caso, faça
os fazendeiros tęm um source? seguro Ter eles sido treinado em seu uso? de O que
săo os custos projetados Fertilizantes de ?

* Que desígnios de projeto alternativos poderiam ser usados no local para
minimizam perda nutriente?

ALTERNATIVES PARA CONTROLE NUTRIENTE

A mesa seguinte lista modos para administrar nutrientes dentro agrícola projetos. A
coluna ŕ esquerda nomeia a prática; o coluna da măo direita descreve as
vantagens, desvantagens, e efeitos potenciais de cada como um método de
controle nutriente.

CONTROL DE PERDAS NUTRIENTES

Pratique Advantage/Disadvantage

Cronometrando application de nitrogęnio Reduz nitrato que lixivia; eficięncia de
aumentos de uso de nitrogęnio. However, possa encontram escassezes de
trabalho.

Crops giratório Reduz exigęncias de fertilizante; reduz Erosăo de e precisa para
pesticides. Mas pode diminuem produçăo de colheitas de saleable.

Eliminando excessive Reduz custo de fertilizantes; pode cortar nitrato fertilizaçăo
lixiviando.

Usando wastes animal Habilita liberaçăo lenta de nutrientes; econômico gain para
fazendas pequenas; melhora terra estruturam; estende o período de resíduo efetua
de nutrientes aplicados em subseqüente semeia. However, há custos de măo-de-
obra e Problemas de com esparramar.
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Arando debaixo de green Reduz necessidade por fertilizante de nitrogęnio; năo
crops de legume sempre possível; quantias de nitrogęnio difícil para determinar;
amarra terra disponível.

Fertilizer maio diminuiçăo nitrato controlando que lixivia; năo contudo liberte time
economicamente possível.

Incorporando surface Diminui nutrientes em runoff; pode somar aplicaçőes vale;
năo sempre possível; nenhum efeito em rende.

Fertilizante cronometrando arado-down Reduz erosăo e perda de nutriente; possa
năo é conveniente.

Fonte: U. S. Departamento de Agricultura, 1975. Adaptada de Controle de Água de
Cropland, Vol. Eu, UM Manual para Desenvolvimento de diretriz.

CAPÍTULO 8

PESTE ADMINISTRAÇĂO

Peste " de " é um term. humano-orientado esteve definido como " um organismo
que reduz a disponibilidade, qualidade, ou valor de alguns resource. humano Este
recurso pode ser uma planta ou animal crescido para comida, fibra, ou prazer (ou)
a saúde de uma pessoa, bem-estar, ou paz de mente ". (Gips 8.8, Pederneira 8.7) o
que é considerada uma " peste " entăo é baseado em necessidades de humano e
valores e assim pode mudar de situaçăo a situation. a Maioria dos organismos e
animais năo é pestes e é considerada benéfico. no que O uso de substâncias
químicas que controlam pestes e ervas desenvolveu os anos quarenta e acelerado
no decades. seguinte O uso de praguicida e herbicida esparramaram agora ao
longo do mundo. que é só nos últimos vinte e cinco anos que os horrores de usar
praguicida foi conhecida e documented. Balancing contra o grande benefícios que
praguicida e oferta de herbicida é o impacto negativo de contato direto aplicando
as substâncias químicas, e de efeitos secundários em humanos pela água, comida,
e carne que nós comemos, como também dano para o ambiente. Porém, Pestes de
săo um problema particular cultivando sistemas. Mudanças semeando
freqüentemente sistemas conduzem a mudanças nos números ou tipos de pestes e
inimigos naturais associados (predadores e parasitas) no ecosystem. Planning
agrícola environmentally som projetos agrícolas requerem olhando além dos tipos
de pestes e predadores apresentam e considerando como medidas controlavam
pestes afetarăo Muito freqüentemente o ecosystem. total fracasso para levar isto
aproximaçăo larga resultou em dano ao ambiente e em menos que projetos
prósperos. Em muitos projetos agrícolas, pestes só săo controladas pelo uso de
pesticides. químico Alguns praguicida químicos, porém, causa problemas
ambientais como resultado dos efeitos tóxicos ou residuais deles/delas e é uma
causa de doença e morte a humans. Dentro um em pequena escala projete, pode
ser possível controlar pestes usando menos prejudicial alternativas como promover
controle biológico, plantando diferente semeie misturas, enquanto usando
praguicida menos persistentes e menos tóxicos, achando, praguicida mais espécie-
específicos, ou cultivando variedades de colheita resistentes. Porém, deveria ser
reconhecido que alguns métodos alternativos requeira administraçăo mais
sofisticada.
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POTENCIAL DE PESTE RELACIONOU A COLHEITAS

Alguns pássaros e roedores se eles alcançam que peste proporciona lata causa
grande dano e perdas em sistemas agrícolas e assim significativamente reduza a
quantia de comida disponível para pessoas e gado. podem ser usados métodos
Vários para controlar pestes--de espantalhos e enredando a apanhar e os matar
individually. Isto é porém, mais comum envenenar estes animais, embora
envenenasse é potencialmente uma prática mais perigosa a pessoas e outro non-
objetivo organisms. Sempre que possível, apanhando e outro mecânico controle
deveriam ser usadas práticas para controlar pestes maiores. Quando corretamente
administrou, as pestes que săo comestíveis podem prover um fonte importante de
proteína e renda para pessoas locais.

ENVIRONMENTALLY PESTE SĂ ADMINISTRAÇĂO PRÁTICAS

O melhor modo para se diminuir ou evitar năo desejado ambiental efeitos de uso
de praguicida săo minimizar o use. deles/delas Possíveis alternativas para
praguicida freqüentemente exista e deveria ser investigada pelo desenvolvimento
worker. por exemplo, pode haver combinaçőes de plantas locais que podem
controlar pests. Em algumas áreas, o uso de resistente variedades e atrasado ou
cedo plantaçăo pode reduzir dano de colheita por pests. é importante para o
trabalhador de desenvolvimento entender como usar controle alternativo no final
das contas methods., pode ser melhor proteger e aumentar os predadores naturais
e parasitas de espécies de peste que usar pesticides. Inseto pestes químicas podem
se tornar resistente a certos praguicida e pode fazer assim depois de só alguns
aplicaçőes. Por outro lado, espécies de predador podem ter mais muito tempo vida-
ciclos e pode ser mais sensível a aplicaçőes de praguicida repetidas. Descubra que
tipos de pestes é um problema antes de usar um praguicida e tenta usar praguicida
que săo ambos espécie-específico e curto-vivida. praguicida de espectro Largos
matam benéfico como também peste organismos e năo é recommended. Also
descobrem isso que outro praguicida estăo sendo localmente usados para
controlar vetores de doença ou outro pestes. Se praguicida já săo em uso que um
pouco de resistęncia já pode exista entre espécies de peste. Se possível consulte os
especialistas locais e autoridades antes de decidir em um praguicida particular para
uso em terras agrícolas. Alguns países tęm leis muito específicas que governam o
uso de particular praguicida, e estes deveriam ser levadas em conta qualquer hora
antes ou dinheiro é obtençăo gasta ou pesticides. químico usando Alguns países
bandido certos praguicida e os exporta a outros países. Contate agęncias de
governo e universidades locais ou o regional escritório da Rede de Açăo de
Praguicida (PANELA) para informaçăo sobre habitante espécies de peste e controle
de alternativa practices. UMA lista de regional escritórios da Rede de Açăo de
Praguicida (PANELA) isso pode prover informaçăo técnica ou resposta perguntas
específicas estăo em Apęndice B. por causa do potencialmente efeitos prejudiciais
de praguicida químicos, trabalhadores de desenvolvimento deveriam levar se
preocupe investigar alternativa medidas e os usa onde quer que possível.
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ALTERNATIVAS DE PARA PRAGUICIDA

Plantas locais

Muitos fazendeiros sabem as espécies de planta na área deles/delas que tem
insecticidal properties. There săo aproximadamente 1,600 espécies de planta
conhecidas possua peste-controle properties. Try para achar materiais de planta
indígenas e os usa em lugar de pesticides. Dois químico que tal planta com
propriedades de insecticidal estăo tabaco e pyrethrum (derivou de
chrysanthemums). Ambos săo distribuídas agora amplamente ao longo do
trópicos. que Outra planta usou é a raiz de derris. produz uma substância química
rotenone chamado que especialmente é usado como um veneno por libertar
viveiros de peixes de lixo fish. Algumas plantas, como o neem suba em árvore tenha
tipos múltiplos de peste-controle action. Quando uma planta local que tem
propriedades de insecticidal estăo fora pontudas, tente fabricaçăo uma soluçăo de
folhas esmagadas ou talos e borrifa isto em uma área de teste pequena. Se isto
parece próspero, pode ser mais barato a uso que praguicida comerciais, mais fácil
adquirir, e environmentally safer. Even se o teste é năo próspero pode haver outros
modos de utilizar a árvore ou planta para peste-control. os fazendeiros Locais tęm
freqüentemente esta informaçăo.

Práticas de Administraçăo de colheita

Rotaçăo. Crops normalmente săo girados para econômico e nutriente
administraçăo reasons. Crop que rotaçăo também pode ser usada como um
método para controle insetos, ervas daninhas, e planta diseases. Muitos tradicional
agrícola práticas confiam em rotaçőes de colheita para prover erva daninha,
doença e inseto control. Crop que rotaçőes, inclusive colheitas de non-anfitriăo,
provaram efetivo contra pathogens terra-agüentado (repolho putrefaçăo preta,
feijăo bacteriano ferrugem) e rootworms de milho e deveria ser explorada com
habitante peritos, e com fazendeiros locais que giram as colheitas deles/delas.

Varieties. There resistente também săo variedades de colheita que săo resistentes ŕs
vezes atacar por doença ou insects. Estas variedades precisam o ajuda de
praguicida, mas em quantidades muito reduzidas.

Intercropping. Intercropping e polyculture também podem reduzir o esparrame de
pestes e doença organisms. entremeando non-suscetível plantas de colheita com
plantas de anfitriăo no mesmo campo, a expansăo do peste e organismos de
doença entre colheitas suscetíveis podem ser consideravelmente reduzida.
Moreover, o intercrop também podem prover um mais hábitat favorável para o
crescimento e reproduçăo de peste e doença organismos que o crop. primário
também pode prover hábitat para insetos benéficos e outro organisms. por
exemplo, tiras de alfafa interplanted entre filas de algodăo atraem bichos de lygus
longe de algodăo, damage. evitando melăo Circunvizinho ou campos de abóbora
com alguns filas de milho, atos como uma colheita de armadilha para moscas de
melăo.

Time. plantando Outra prática de administraçăo de colheita é mudar tempos
plantando para prevenir ataque por insetos e doença. Inseto de
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săo afinados freqüentemente ciclos de reproduçăo ao crescimento de plantas. Se
podem ser plantadas colheitas alguns semanas antes ou depois do tempo normal,
fazendeiros podem ser capazes para estrada de contorno a fase do inseto que
causa + a maioria dano para o crop. Early que amadurece variedades pode escapar
ataque de inseto. Early plantaçăo pode ser efetiva evitando o ovo-deitar período de
uma peste permitindo maturaçăo de colheita antes de ataque de peste acontece.
However, porque requer conhecimento de espécies de inseto e os ciclos de vida
deles/delas, o conselho de entomologista ou outros cientistas de podem ser
precisadas de universidades locais e agęncias de governo.

Plante Spacing. Modifying o espaçamento de plantas de colheita diminuindo ou
densidades de planta crescentes podem prover uma medida de controle de peste
por afetando o micro-ambiente da peste, o vigor da planta, e a duraçăo de colheita
growth. por exemplo, densamente plantou postos de colheitas de grăo sofrem
menos de ataque de bicho de chinch, considerando que plantaçăo de estreito-fila
de algodăo pode desencorajar infestaçăo de weevil de boll.

Destruiçăo de Anfitriăo Plants. Alternado que pode ser achado que a colheita
pestes estăo criando ou estăo gastando parte do ciclo de vida deles/delas em outro
plante species. Se o anfitriăo alternado for outra colheita, pode ser melhor năo
cultivar ambos no mesmo area. Se o anfitriăo alternado é uma erva daninha, pode
ser possível controlar isto e assim reduzir a populaçăo de peste. Controle do açúcar
beterraba curlytop vírus envolve destruiçăo do Cardo russo, o anfitriăo alternado
do vetor de inseto, a beterraba, leafhopper. Porém, Muitas ervas daninhas que
especialmente florescem Compositae (a família de girassol) e Umbelliferae (a família
de cenoura), pode prover comida alternada (pólen, néctar) para vários parasitas
importantes e predators. por exemplo, controle biológico de grilos em Puerto Rico
dependeu da presença de duas ervas daninhas para as que proveram néctar +
wasps. parasitário Neste caso, era desejável para ter mais ervas daninhas deste
type. por outro lado, se um certo tipo de colheita é preferida por uma peste, um
modo para controlar a peste é plantar aquela colheita junto com a colheita
desejada e sacrifica a colheita alternada que também podem ser controlados
saques como uma armadilha para as Pestes de pest. e doenças crescendo, em
seqüęncia ou rotaçăo, plantas de colheita que năo săo, suscetível ou năo constitui
os anfitriőes alternativos.

Práticas de Controle mecânicas e Tradicionais

Sometimes o mais fácil, menos caro, e a maioria do environmentally meios de som
de controlar pestes em terras agrícolas estăo usando controle mecânico e
tradicional methods. Alguns destes métodos para controle de erva daninha, por
exemplo, envolva:

- puxando ervas daninhas ŕ măo ou os reduzindo - ervas daninhas que cobre com
mulch para prevenir crescimento - queimando um campo antes de plantar -
inundando o campo - lavoura normal pratica como arar e gradar

práticas Mecânicas e tradicionais podem ser muito efetivas dentro esses países
onde trabalho está disponível e dinheiro e praguicida năo é. por exemplo, insetos
podem ser matados apanhando; ratos podem ser fumada fora, apanhou ou bateu;
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e podem ser atirados pássaros ou podem ser apanhados dentro redes e afastado
do field. Hunting ou simplesmente atirando pássaros de amolaçăo ou animais de
jogo também podem ser efetivos.

Métodos de Controle biológicos

Pestes de podem ser controladas efetivamente apoiando o residente ou inimigos
naturais introduzidos de pests. que Muitos destes métodos săo novo " até onde
pesquisa é concerned. However, em agrícola áreas que retęm um ambiente
diversificado, controle biológico é um todos os dias ocorręncia. Pássaros de
comem insetos, gatos comem pássaros, e assim por diante. Cada predador tem sua
presa e ajudas controlam a populaçăo disso presa. Em prática, controle biológico é
o uso ou encorajamento de inimigos naturais para a reduçăo de organismos de
peste como também variedades de colheita introduzindo que săo resistente a
pestes discutiram mais cedo. que os inimigos Naturais agem como agentes de
mortalidade que diretamente respondem para o tamanho do population. Thus os
inimigos naturais agem como densidade-dependente fatores. Esta relaçăo entre
densidade de peste e a intensidade de ataque por inimigos naturais é chamada um
funcional resposta. Para densidade-dependęncia para acontecer em
agroecosystems é necessário deixar a inseto peste populaçăo construçăo
suficientemente para cima para estimule a formaçăo correspondente do predador
benéfico ou parasita population. que Isto năo acontecerá se praguicida săo usados
em a peste assim que isto appears. Thus, uma certa quantia de dano para a colheita
pode occur. UM enredo de teste pequeno pode demonstrar a efetividade e as
possibilidades negativas antes de introduzir a técnica amplamente. Observaçăo de
e discussăo com fazendeiros podem ajudar determinar a populaçăo de peste de
máximo ŕ que pode ser tolerada um tempo particular sem formaçăo de dano de
colheita muito sério antes de outros controles săo sought. antes dos que controles
Naturais podem assumir isto acontece. Research no uso de controles de supressăo
biológicos tem ampliada incluir outros métodos, inclusive o uso de attractants de
sexo, reguladores de crescimento de inseto, insetos masculinos esterilizados,
repellants, e advertindo ou se agregando substâncias químicas (pheramones)
aquela influęncia + comportamento de inseto colonies. no que Estes métodos
trabalharam bem algumas aplicaçőes em pequena escala mas pode ou pode năo
trabalhar dentro outro situaçőes. que Eles deveriam ser considerados como
alternativas que podem ser usada só ou em combinaçăo com outras práticas de
controle de peste.

INTEGRATED ADMINISTRAÇĂO DE PESTE: O QUE É?

O melhor modo para controlar pestes em terras agrícolas pode ser um combinaçăo
do químico, biológico, cultural, e mecânico controle técnicas descreveram here.
Using uma combinaçăo destes peste controle práticas tem as vantagens seguintes:

prevençăo de impactos adversos no ambiente de + uso contínuo de
praguicida - prevençăo do desenvolvimento de resistęncia para particular
Praguicida de em espécies de peste - provisăo de um sistema de controle de
peste posterior no evento que qualquer uma falta de método

Ă
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ADMINISTRA;ÇĂO DE PESTE INTEGRADA

que administraçăo de peste Idealmente integrada requer para peste bem-treinada
gerentes que entendem os fatores complexos de inter-relaçőes de ecossistema.
Porém, até mesmo sem tais pessoas de recurso há méritos para introduzir e
experimentar com alguns meios alternativos de controle como descrita nas seçőes
prévias, quando os resultados de uso de praguicida é doença e morte a pessoas.
Algumas das características mais características e metas do integrado Aproximaçăo
de administraçăo de peste é:

* O foco está na populaçăo de peste inteira e o natural deles/delas Inimigos de que
operam dentro de um ecosystem. O agroecosystem é a unidade de administraçăo.

* O objetivo é manter níveis de peste abaixo um limiar econômico pre-estabelecido.
A meta é administrar em lugar de erradicar a populaçăo de peste.

LIMIAR; ECONÔMICO DE ADMINISTRAÇĂO DE PESTE

* Controle săo escolhidos métodos completar os efeitos de os agentes de controle
naturais (parasitas, predadores, tempo, etc.).

* Alívio do problema é a longo prazo e regional, bastante, que localizou e
temporário, e os efeitos colaterais prejudiciais Săo minimizados no ambiente. Thus,
peste integrada, Administraçăo de deveria fazer parte de política de governo.

* Monitorar é essencial. Peste populaçăo números precisam ser monitorou
regularmente, e também os fatores ambientais que influencia abundância de peste
para determinar quando para aplicam açőes de controle. Como monitorando é
administrada depende na colheita, as espécies de peste, o clima, as habilidades
humanas, e recursos econômicos. procedimentos monitorando Simples que năo
envolvem nenhum equipamento especial ou foram projetadas despesas para
fazendeiros com recursos limitados. por exemplo, com arroz, um Sistema de
baseado em planta bater pode ser usado para provar para o leafhopper verde.
Cada semana um fazendeiro escolhe 20 fortuitamente Colinas de pelo paddy. Ele
esbofeteia as plantas com força Várias vezes de com a palma do hand. Ele conta
entăo adultos e ninfas que outono no water. Finally, ele calcula o leafhopper verde
comum numera por colina, e baseado nestes dados toma decisőes se ou năo o
Peste de precisa ser controlada.

MONITORANDO; POR PLANTA QUE BATE

DEFINIÇĂO DE DE UM PRAGUICIDA

Praguicida de " é um termo de guarda-chuva descrevia qualquer químico isso
controla ou mata uma peste, seja isto inseto, erva daninha, doença, ou animal.
Praguicida geralmente săo classificadas pelo tipo de peste que eles controlam:
inseticida (insetos), herbicida (ervas daninhas), fungicida (fungo), rodenticide
(roedores), nematicide (nematodes), acaricide (mites, carrapatos e aranhas).
Praguicida também estăo definidos pelo método deles/delas de dispersăo
(fumigant) ou modo de açăo, como um ovicide que mata os ovos, de pests. Embora
eles especificamente năo matam pestes, crescimento de inseto, reguladores săo
considerados praguicida porque eles modificam o inseto crescimento de tal um
modo sobre parada seus efeitos " danosos. (GIPS 8.8)
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<FIGURA; 5>

 

Praguicida de usadas hoje pertencem a tręs grupos principais de substâncias
químicas:

* Organochlorides săo derivado de chlorobenzene que é altamente tóxico e tem
effects. Included longo-duradouro nisto digitam de substâncias químicas é DDT,
chlordane, aldrin, dieldrin, Endrin de , toxaphene, lindane, heptachlor, entre
outros,.

* Organophosphates săo altamente tóxicos a homens e outro morno-blooded
animais. Exemplos de săo phosdrin, parathion, metil parathion, azodrin ou
nuvacron, lorsban.

* săo derivados Carbamates de acid. Like carbônico organophosphates, eles estăo
usando inhibitive ou efeitos rompentes o sistema nervoso central que controla
funçőes todo completamente eles săo muito venenosos e levam Exemplos de effect.
imediatos săo temik, furadan, lannate, sevin, baygon. (Fonte: Secretaria de para
Ecologicamente Filipinas Să.)

EFFECTS DE USO DE PRAGUICIDA

que O uso de praguicida deveria ser limitado a situaçőes epidęmicas em qual todas
as outras medidas năo provęem control. Peste administraçăo programas deveriam
buscar reduzir ambos a freqüęncia de aplicaçăo e os dosage. Seguir săo alguns
dos efeitos comuns de dependęncia em praguicida.

Efeitos em Pessoas

Praguicida de podem ser inaladas por humanos ou podem ser levadas no corpo
pelo skin. Corpo contato um problema particular é durante o aplicaçăo de Fracasso
de pesticides. para levar precauçőes de segurança e para manivela que certos
praguicida podem resultar até mesmo cuidadosamente em morte. Milhares de

de indivíduos sofra de praguicida que envenena todos os anos. Muitos morrem
Fatalidades de annually. aconteceram principalmente entre pessoas que controlam
praguicida--os fazendeiros, espanadores de colheita, trabalhadores de fazenda, e
trabalhadores em praguicida factories. industrial cada vez mais preocupaçăo
também é focussed no assunto de envenenamentos atribuído a comer comida
semeia e carne que contém resíduos de praguicida.

Efeitos em Fertilidade de Terra

Cada metro quadrado de terra agrícola fértil contém milhőes de formas de vida--
insetos, minhocas, que oligochaete livra de vermes, nematodes, protozoários, algas,
fungos, bactéria, e fermento cells. Todos estes organismos é absolutamente
necessário para manutençăo de fertilidade de terra. Os organismos é in: envolvido
a conversăo de nutrientes encadernados em formas disponível a plantas; a fratura
para cima de assunto orgânico; a fixaçăo de nitrogęnio; e a aeraçăo do soil. que a
presença deles/delas assegura aquele equilíbrio ecológico ou equilíbrio é
maintained. uso Contínuo de praguicida que năo decompőem rapidamente pode
alterar este organismo de terra comunidade e, no final das contas, pode reduzir
terra Populaçőes de fertility.
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de minhocas, crítico a alguns ecossistemas, pode ser drasticamente diminuída por
chlordane, endrin, parathion, carbametes e a maioria nematicides. que Alguns
fungicidas e herbicida parecem afetar principalmente + microflora, transtornando
a dinâmica da maioria dos nutrientes assim dentro o terra.

Efeitos de Praguicida no Equilíbrio de Natureza

a Maioria dos organismos em natureza é regulada por inimigos naturais os
mantendo em um estado de equilíbrio com o environment. Overuse deles/delas ou
abusa de praguicida pode interferir com este sistema de controle natural. Quando
isto acontecer, podem ser piorados problemas de peste de fato. Durante as últimas
tręs décadas, apesar de um aumento décuplo em uso inseticida, perdas de colheita
para pestes de inseto quase dobraram. Dois conta de fatores principal por este
próximo dobrar de perdas de colheita:

- mais de 300 espécies de insetos, mites e carrapatos desenvolveram resistęncia
genética para praguicida - praguicida destruíram os inimigos naturais
inadvertidamente de certas pestes de inseto, resultando em ressurgimento de peste
ou erupçőes de peste secundárias

Um pouco de Outros Efeitos de Praguicida

do que Certos praguicida também podem alterar a maquilagem química plantas.
Algum organochlorines podem aumentar quantias de particular elementos
minerais em milho e Herbicida de beans., especialmente 2,4-D, possa induzir
acumulaçăo de nitrato em plantas, com possível tóxico efeitos em gado e outro
animals. Estas mudanças em planta distritos eleitorais podem alterar a fisiologia de
certas plantas de colheita, como salgue, enquanto os fazendo mais suscetível para
inseto ou ataque de pathogen. Em particular, 2,4-D podem fazer algumas colheitas
mais suscetível para pestes e doença.

Efeitos no Ambiente Aquático

Praguicida de transportaram de campos tratados no aquático ambiente por runoff
e erosăo é distribuído ao longo de água, lama, e os organismos que vivem em both.
A formaçăo de praguicida dentro um determinado corpo de água depende em:

- quanto praguicida está entrando no sistema aquático - a persistęncia do
praguicida - a tendęncia do praguicida para bioaccumulate, ou constrói dentro de
um organismo e cadeias alimentícias - os locais ou organismos nos quais a
concentraçăo de praguicida é que está medido

Persistęncia de praguicida

Praguicida persistęncia é o comprimento de tempo uns restos de praguicida
biologicamente ativo, ou tóxico, mirar pests. a Maioria dos praguicida é avaliado de
acordo com a persistęncia deles/delas, como indicada na mesa abaixo.

PERSISTĘNCIA DE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS

Duraçăo de de Chemical Exemplos Atividade de Grupo de

Non Persistent 1-12 semanas Organo-phos - Malathion, phorous com- metil para -
POUNDS; THION, PARA - CARBAMATES THION CARBARYL
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Moderadamente 1-18 meses -- 2,4-D, atra - Zine de persistente

persistente 2-5 anos Organochlor- DDT, BHC, ine(1) comp - lindane de , al - OUNDS
DRIN, DIELDRIN, ENDRIN DE , CHLOR - DANE DE , HEPTA - Chlor de , came -
PHECLOR DE

Degraded permanente para Compounds mer de Phenyl - (resíduos) (res
permanente - que contém cury acetato, Idue de mercúrio de , arsenate de de
Arsęnico de ou dianteira de lead

(1) várias combinaçőes de organochlorine estăo dentro o " non-persistente " ou "
classificaçőes moderadamente persistentes ", por exemplo, methoxychlor, dicofol,
chlorobenzilate.

em geral, praguicida persistentes (esses que permanecem biologicamente ativo
para períodos mais longos) é menos solúvel e volátil mas tem um tendęncia forte
para se tornar adsorbed (fixo a partículas de terra). Os melhor conhecidas dos
praguicida persistentes săo o organochlorine inseticidas (DDT, Aldrin, Endrin,
Heptachlor, etc.), o herbicida simazine, e o fungicida benomyl. que Estes podem
permanecer até 14-17 anos no soil. O mais longo o praguicida persiste, o maior o
probabilidade que moverá da área designada por terra, água, ar, ou organismos, e
influęncia ecossistemas adjacentes.

COMO PRAGUICIDA SE MUDAM O AMBIENTE

Caminhos de praguicida

Praguicida de ou săo aplicados dentro líquido ou pó form. Ambos podem ser
borrifadas formas na terra ou plants. Durante aplicaçăo, alguns, do praguicida é
perdida ao ar por acumular ou volatilization. Depois de aplicaçăo, os praguicida
podem viajar de modos vários dentro o ambiente:

- degradaçăo biológica através de microorganismos de terra, substância química
Degradaçăo de na superfície de terra, ou fotografia-decomposiçăo de folhagem
como resultado de luz solar

- VOLATILIZATION

- absorçăo através de plantas (que pode ser comida por animais ou Humanos de )

- adsorçăo sobre partículas de terra (especialmente barro e orgânico importam)
isso pode mover com erosăo

- dissoluçăo em água (chuva ou irrigaçăo) isso se torna superfície Runoff de ou isso
infiltra na terra, enquanto se aparecendo depois dentro se aparecem água ou
materiais de groundwater.

Praguicida de levam um caminho em lugar de outro que depende em vários factors.
Principal entre estas características de are: de + próprio praguicida; o tipo de terra;
a força e quantia de chuva; + tipo de controle de erosăo mede o ser usado; e a
temperatura. Em geral, combinaçőes de praguicida que săo mais solúvel em água e
menos persistente se mudará para água de runoff principalmente. Esses que é
aderida mais firmemente ou adsorbed para sujar partículas geralmente văo mova
com sedimento.
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Distribuiçăo em Terra

conteúdo Orgânico e textura săo a terra mais importante características que
influenciam como praguicida se mudam para o soil. Other suje propriedades--pH,
conteúdo de umidade, temperatura, conteúdo mineral--possa também persistęncia
de praguicida de influęncia e movement. Para exemplo, é achada a maior
persistęncia de organochlorines em terras rico em assunto orgânico, com
conteúdo de barro alto e com pH ácido. Água e praguicida competem para locais
de adsorçăo em partículas de terra; entăo, como umidade na terra diminui, a
quantia de praguicida adsorbed podem increase. Alguns praguicida na terra é
sujeito a lixiviando. Leaching de praguicida é influenciado pela quantia e taxa de
fluxo de água, e a formulaçăo, concentraçăo, e taxa de degradaçăo dos Praguicida
de pesticide. pode mover laterally por suje como bem, enquanto se aparecendo em
superfície ou substituto-superfície Cultivo de runoff.

da terra pode aumentar também perda de praguicida voláteis.

Distribuiçăo em Água

Praguicida de entram em lagos, lagoas, rios, e outras vias fluviais de runoff de áreas
tratadas, de vento, ou de praguicida direto (principalmente herbicida) applications.
A quantidade de um praguicida ao que passa um molhe curso de áreas tratadas
depende de topografia, intensidade, e duraçăo de chuva, erodability de terra, e
administraçăo de terra práticas. Improved práticas de controle de erosăo podem
ser muito importantes por impedir praguicida entrar no ambiente maior. Sound
planejamento de projeto requer consideraçăo dos métodos por erosăo controle
levando em conta a aplicabilidade deles/delas para controle de praguicida. Se
praguicida entram em um corpo de água em um estado dissolvido, o praguicida em
soluçăo moverá como a água moves. O praguicida possa: remain em soluçăo na
água; precipite fora da água e termina em lodo de fundo; seja levada para cima
através de organismos aquáticos; seja biologicamente ou quimicamente
degradada; ou mais geralmente se torna adsorbed sobre particulate ao vivo ou
morto importam que eventualmente resolve ao fundo como sediment. Praguicida
adsorbed em sedimento disperse com o sediment. As partículas melhores (esses
que levam a maior concentraçăo de praguicida) será transportada o mais e será
tipicamente os últimos em resolver fora da água para + fundo em lagos ou Sistemas
de water. quietos com água corrente que cora fora poluente de praguicida tendem
a ser mais elástico que esses onde água é estática.

 

<FIGURA; 6>

 

Até que eles degradam quimicamente, praguicida năo desaparecerăo. Porque o
sistema é dinâmico, até mesmo esses depositaram em lamas de fundo pode ser
agitada depois para cima e pode ser levada downstream. Also, praguicida,
continuamente separe de lamas e permaneça no water. Once dentro a água, os
praguicida podem alcançar a superfície e volatilize (fique gasoso) ou seja
degradada por sunlight. No fundo de um molhe corpo, há freqüentemente muita
atividade microbiana dentro o orgânico assunto. Ao fundo, decomposiçăo
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biológica consome oxigęnio, criando anaeróbio assim (sem oxigęnio) condiçőes
que favorecem o degradaçăo de muitos praguicida. Se devem ser usadas
praguicida, tente usar esses que degradarăo rapidamente em água para proteger
ambientes aquáticos pertos. Também, se lembre de que os produtos de
degradaçăo de praguicida podem ser tóxico. Informaçőes de destinam para sua
regiăo está disponível escrevendo para a Rede de Açăo de Praguicida (PANELA) .
Addresses do regional escritórios de PANELA estăo em Apęndice B.

ALGUNS FATORES QUE DEVERIAM SER CONSIDERADOS
ANTES DE APLICAR PRAGUICIDA

Experięncia local

Check com fazendeiros locais ou pessoal de agęncia de extensăo para ver que
experięncia local esteve com determinado pesticides. There é nenhum prescriçăo
para a persistęncia e potęncia de pesticides. pode varie, enquanto dependendo de
condiçőes locais.

Medidas de Controle de Peste alternativas

Check a variedade de medidas de controle de non-substância química alternativas
isso pode conhecer projeto needs. Become familiar com possível negativo efeitos
dos praguicida vocę pode ser considering. Alguns destes săo descritas alternativas
em outro lugar neste capítulo.

Synergism

Consider a possibilidade de relaçőes entre dois ou mais praguicida usaram na
mesma área antes de aplicar mais que um para um campo. Quando dois ou mais
praguicida săo ao mesmo tempo aplicados, + toxicidade combinada deles/delas
pode ser na verdade maior que a soma do deles/delas toxicities. individual Isto é
chamada synergism.

Cronometrando de Aplicaçăo

Se possível, aplica bem praguicida antes de chuvas pesadas se eles forem fazer o
melhor controlando organisms. designado A taxa a quais praguicida săo lavadas a
terra é no princípio normalmente alto. Porém, esta taxa de diminuiçőes de perda
que alcançam uma taxa fixa, a menos que mudada por tempo, terra, temperatura,
nível de umidade de terra, acidez, ou practices. cultural Alguns praguicida tęm
maiores perdas se eles forem aplicada para molhar terra em lugar de secar,
especialmente se runoff acontece logo depois de application. Quando praguicida
estăo incorporados na terra, o perda para runoff năo é tăo grande quanto quando
eles há pouco săo partidos na terra superfície.

Movimento de praguicida

Explore os modos nos quais praguicida poderiam mover pelo ambiente para ajudar
projeta projetos para os que contribuirăo menos poluiçăo. travelling de Runoff de
cropland para abrir água podem levar praguicida. Como a água cruza outras
terras, algum praguicida é esquerdo atrás de. Enquanto o total que entra na água é
diminuído, terra perto também pode ser contaminada por pesticides. Esta poluiçăo
possa ter impactos prejudiciais em animais e humanos.
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Precauçőes Necessário

Se vocę vai introduzir praguicida que é importante para proveja treinamento a
esses que estarăo aplicando them. Include precauçőes relativo a completamente
exposiçăo dessas substâncias químicas aplicando e exposiçăo de outros no area.
Ao muito menos, leia as direçőes no rótulo carefully. Estes instruirăo no modo em
qual o substância química pode ser aplicada seguramente, o tempo que precisa
decorrer, enquanto seguindo aplicaçăo antes da área está segura, e a relaçăo de
usar o substância química para o amadurecer do crop. Also, prossiga lendo as
precauçőes + rótulo e entende os passos para levar no caso de emergęncias como
tragar alguns, ou entrando em contato físico com o substância química. Never
usam de novo praguicida ou recipientes de herbicida.

LISTA DE CONFERIÇĂO DE POR PROJETAR OS IMPACTOS DE
USO DE PRAGUICIDA QUÍMICO E O POTENCIAL DE PARA
ALTERNATIVAS

Addressing perguntas como o seguinte proverá o projete o planejador com um
fundo por fazer julgamentos informados environmentally interessando controle de
peste săo.

* É praguicida químicos sugeridas para o projeto?

* Tenha todas as opçőes de administraçăo de peste considerada?

* É praguicida alternativos disponível isso está relativamente mais seguro para
usar?

* Está lá plantas com propriedades de pesticidal que poderiam ser Used? de eles
Estăo localmente disponíveis?

* É os praguicida a ser usadas no projeto recomendou para usam nestes colheitas
particulares pelo manufacturers? Pelo Governo de ?

* É praguicida semelhantes que săo localmente usado para propósitos de saúde,
como controle de malária?

* um praguicida espécie-específico pode ser usada?

* Faz o desígnio de projeto reconheça a possibilidade que objetivo Espécies de
desenvolverăo resistęncia ao praguicida e maior Podem ser requeridas
quantidades de cada ano para controlar a peste?

* É isto possível mudar praguicida para reduzir a probabilidade de miram espécies
resistęncia em desenvolvimento para um praguicida importante? nesse caso, um
horário para implementaçăo pode ser desenvolvido?

* É o praguicida persistente em soil? Will isto tenda a acumular na terra?

* Possa o praguicida sugerida para matança de uso terra benéfica Micro-
organismos de ?

* Faz o praguicida cuide de bioaccumulate (biologicamente aumento) ou
biomagnify (biologicamente cresça) em organisms? Se assim, quais organismos
afetaria na área imediata, se qualquer?
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* Há um corpo de água perto? nesse caso, está a jusante as pessoas altamente
dependente em recursos aquáticos como Pescas de , aquaculture, e bebendo água
que poderia ser contaminou por uma descarga acidental de praguicida porque do
projeto? Que efeito vai contaminaçăo do molham esteja usando saúde, finanças, e
outro?

* É provável isto aquela erosăo levará praguicida a jusante em molham corpos?
nesse caso, pôde tais praguicida afetam pescas, aquaculture projetos, e uso de
água doméstico?

* Tenha precauçőes adequadas levada para proteger os trabalhadores de
praguicida que envenena durante transporte, armazenamento, e Aplicaçăo de de
praguicida? Săo instruçőes disponível em habitante Idiomas de com culturalmente
símbolos sensíveis?

* Enlate aplicaçőes de praguicida seja cronometrada para evitar perda rápida para
arejam e chuva?

* É isto possível desenvolver planos que podem ser postos em efeito facilmente e
simplesmente no caso de uma emergęncia, como acidental praguicida poluiçăo ou
contato físico?

* Que desígnios de projeto alternativos poderiam ser usados no local para
minimizam impactos ambientais de uso de praguicida?

CAPÍTULO 9

AGROSILVICULTURA SISTEMAS

Agrosilvicultura sistemas săo estratégias de produçăo projetadas promova uma
dieta mais variada, fontes novas de renda, estabilidade de produçăo, minimizaçăo
de risco, reduçăo da incidęncia de insetos, e infecta, uso eficiente de trabalho,
intensificaçăo de produçăo com recursos limitados, e máximo devolve com baixos
níveis de tecnologia. Alguns formam de agrosilvicultura foi praticada por muitos
tradicional agriculturalists. Por várias razőes como comercial desenvolvimento de
plantaçăo, gado elevando, desmatamento, e populaçăo pressőes, estas práticas
podem ter sido abandoned. Reconhecendo + valor de combinar árvores com
colheitas e gado como uns meios de terra conservando, aumentando os usos
múltiplos de terra, reabilitando, locais degradados, e diversificando para reduzir
risco é desenvolvimento principal trabalhadores para considerar introduzindo ou
práticas de agrosilvicultura de reintroducing com melhorias baseado em pesquisa
e experięncia. que Este reconhecimento cresceu fora de uma combinaçăo de
reconhecer experięncia tradicional e research. científico arbusto Tradicional
poderiam ser ditos alqueive e cultivo inconstante para ser um precursor do
entendendo moderno de agroforestry. A justificaçăo de vegetaçăo lenhosa para
colheitas para um período de anos e restabelecimento de floresta em + período
baldio era uma combinaçăo de agricultura e arboriza dentro sucessăo que foi
praticada em muitos regions. Taungya é um forma cedo de agrosilvicultura que
introduziu mudas de árvore plantada por couteiros combinaram com crescer de
colheitas na área clareada até + pálio de árvore proveu muito shade. cozinha
Tradicional jardins foram tipicamente uma mistura de arbustos, comida semeia, e
plantas medicinais em um multistoried arrangement. Para algumas espécies de café
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e interplanting de cacao com árvores de sombra foram uma necessidade.
Combinaçőes mais propositadas de árvores e colheitas praticaram hoje é
introduçăo de árvores de forragem em campos; dispersando indígena espécies em
campos para nutrientes e forragem, como por exemplo Acácia, albida em campos
de millet; uso de árvores para cintos de abrigo e hedgerows. Ruela semear é um
sistema recentemente introduzido que envolve plantaçăo e administraçăo intensiva
de filas relativamente íntimo-espaçadas de nitrogęnio-fixar árvores e arbustos como
Leucaena e Gliricidia, com uma colheita, como milho em between. (Winterbottom
9.19)

DEFINIÇĂO DE E CLASSIFICAÇĂO

Agrosilvicultura de denota uma " terra sustentável e administraçăo de colheita
sistema que se esforça para aumentar rendimentos em uma base continuando, por
combinando a produçăo de colheitas de floresta lenhosas (inclusive fruta e outras
colheitas de árvore) com cultivável ou campo semeia ou animais simultaneamente
ou consecutivamente na mesma unidade de terra, e aplicando administraçăo
práticas das que săo compatível com as práticas culturais o populaçăo " local.
(Conselho internacional para Pesquisa em Agrosilvicultura, 1982) There săo vários
modos para classificar e se agrupar agrosilvicultura sistemas (e práticas) . O
geralmente estrutura de are: usada (composiçăo e arranjo de componentes);
funçăo (o uso de árvores); ecologic (ecossistema ou zona climática); e balança
socio-econômica e nível de administraçăo.

Estrutura

Agrosilvicultura sistemas podem se agrupar como:

AGRI-SILVICULTURE: + uso de terra deliberadamente para o simultâneo ou
produçăo seqüente de campo de crops agrícola e sobem em árvore
colheitas) e colheitas de floresta (plantas de floresta lenhosas)

- sistemas de silvo-pastoral: pousam sistemas de administraçăo em qual Săo
administradas florestas de para a produçăo de madeira, comida e Forragem de ,
como também pelo criar de animais familiarizados

- sistemas de agro-silvo-pastoral: Sistemas de nos quais terra é administrada para a
produçăo simultânea de agrícola (campo e sobem em árvore colheitas) e colheitas
de floresta (plants)and de floresta lenhoso para o que cria de animais familiarizados

- multipurpose arborizam systems: de produçăo de árvore em qual floresta sobem
em árvore săo regeneradas espécies e administraram para a habilidade para năo só
produzem madeira, mas folhas ou fruta que săo satisfatório para comida ou
forragem

Funçăo

A base funcional por classificar sistemas de agrosilvicultura se refere para a
produçăo principal e papel de árvores várias, especialmente o lenhoso ones. Estas
seriam funçőes produtivas (produçăo de " básico necessidades " como comida,
forragem, fuelwood, e outros produtos), ou protetor papéis (conservaçăo de terra,
melhoria de fertilidade de terra, proteçăo, oferecida por quebra-ventos e
shelterbelts, e assim por diante) . O funcional base é discutida em detalhes depois
neste capítulo.
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Ecologic ou Climático

Em uma base ecológica, podem se agrupar sistemas para qualquer definida zona
agro-ecológica ou climática como lowland trópicos úmidos, árido, e trópicos semi-
áridos, highlands. tropical baseado no que Eles também podem ser, zonas
climáticas definidas por padrőes de chuva ou outros agrupamentos que sirva o
propósito.

Balança Socio-econômica e Nível de Administraçăo

A balança socio-econômica de produçăo e nível de administraçăo do sistema pode
ser usada como os critérios para designar sistemas como comercial, intermediário,
ou subsistęncia.

Cada um destes modos de olhar para sistemas de agrosilvicultura é útil e aplicável
em situaçőes específicas, mas para cada há limitaçőes de forma que nenhum único
modo de se agrupar é universalmente aplicável. Classificaçăo depende do
propósito para o qual é planejado.

UM POUCO DE VANTAGENS DE SISTEMAS DE
AGROSILVICULTURA

combinando agricultura e forestry/tree semeiam produçăo, o funçőes várias e
objetivos de florestas e comida semeiam produçăo possa ser achieved. There
melhor săo vantagens de tal integradas sistemas em cima de agricultura ou
silvicultura monocultures. (Wiersum 9.18)

Vantagens ecológicas

* UM uso mais eficiente é feito do resources. natural O do que várias camadas de
vegetaçăo provęem para uma utilizaçăo eficiente radiaçăo solar, tipos diferentes de
arraigar sistemas a vários, Profundidades de fazem uso bom da terra e curto-
viveram agrícola planta pode ganhar do topsoil enriquecido como resultado do
ciclismo mineral por copas de árvore. Antes de uns tręs dimensional Uso de de
espaço, capacidade crescente total é increased. incluindo Animais de no sistema,
produçăo primária nova pode também seja utilizado para produçăo secundária e
reciclagem de nutriente.

* A funçăo protetora das árvores em relaçăo a terra, hydrology, Podem ser
utilizadas e proteçăo de planta para diminuir o se arrisca de degradaçăo ambiental.

Deveria ser se lembrado de, porém, que em muitos agrosilvicultura sistemas os
componentes podem ser competitivos para luz, umidade, e nutrientes;
intercâmbios devem ser considered. que administraçăo Boa pode minimize esta
interferęncia e aumente as interaçőes complementares.

Vantagens econômicas e Socio-econômicas

* Por eficięncia ecológica a produçăo total por unidade de terra pode ser
aumentado. Embora a produçăo de qualquer único Produto de poderia ser menos
que em monoculturas, em alguns exemplos, Produçăo de da colheita básica pode
increase. Para Exemplo de , na Java foi demonstrado que depois de introduçăo do
tumpang-sari ou sistema de taungya, arroz de dryland, Produçăo de aumentou
significativamente.
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* Os componentes vários ou produtos do de sistema poderia ser usou como
contribuiçőes para produçăo de outros (por exemplo, de madeira implementam,
adubo verde) e assim a quantia de comercial introduz e podem ser diminuídos
investimentos.

* em relaçăo a puras plantaçőes de silvicultura, a inclusăo de colheitas agrícolas
com árvores, juntou com bem-ajustou práticas agrícolas intensivas,
freqüentemente resulta dentro aumentou sobem em árvore produçăo e menos
custos para administraçăo de árvore (por exemplo, fertilization e capinando de
colheitas agrícolas também podem beneficiam crescimento de árvore), e provę uma
ordem mais larga de produtos.

* podem ser obtidos freqüentemente produtos de Árvore ao longo do ano que
provę oportunidades de trabalho durante o ano todo e renda regular.

* Alguns produtos de árvore podem ser obtidos dentro o agrícola Fora-estaçăo de
(por exemplo, estaçăo seca), quando nenhuma oportunidade para outro Tipos de
de produçăo de planta estăo presentes.

* Alguns produtos de árvore podem ser obtidos sem muito ativo Administraçăo de ,
lhes dando uma funçăo de reserva para períodos de, que fracassa colheitas
agrícolas, ou necessidades sociais especiais (por exemplo, que constrói uma casa).

* Pela produçăo de produtos vários está uma propagaçăo de risco obteve, como
serăo afetados diferentemente os produtos vários através de condiçőes
desfavoráveis.

* Produçăo pode ser dirigida para auto-suficięncia e comercializando. A
dependęncia na situaçăo de mercado local pode ser ajustado nesse caso de
acordo com o need. do fazendeiro desejou, os produtos vários săo completamente
ou parcialmente consumidos, ou entregou para o mercado, quando condiçőes săo
certas.

ALGUNS CONSTRANGIMENTOS DE SISTEMAS DE
AGROSILVICULTURA

There săo várias condiçőes limitando ou constrangimentos para agrosilvicultura
implementando systems. que Estes constrangimentos deveriam ser reconhecida e
esforços fizeram os superar, se agrosilvicultura é seja aplicada prosperamente.

* UM constrangimento ecológico principal é aqueles sistemas de agrosilvicultura
săo ecossistema-específico e em certas baixas terras de grau a escolha de espécies
de planta satisfatórias poderia estar limitando, embora muitos Săo adaptadas
melhor árvores de a terras pobres que colheitas anuais.

* A competiçăo entre árvores e comida semeia, e o Prioridade de que deve ser dada
a eles para satisfazer necessidades básicas, pode excluir fazendeiros pobres que
tęm muito pequena terra de sobem em árvore crescimento.

* promovendo plantaçăo de árvore, benefícios a curto prazo como também do que
săo precisados termo benefícios longos. Economic ou produçăo Incentivos de
precisam ser incluídos.
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* UM constrangimento econômico comum é que alguns recentemente estabeleceu
sistemas de agrosilvicultura poderiam precisar significativo Investimento de vale
para ser começado (por exemplo, plantando material, terra, Conservaçăo de ,
fertilizante). Para estes investimentos, crédito pode De seja precisado. Em a maioria
sistemas de agrosilvicultura a pessoa pode precisar um poucos anos antes de os
primeiros rendimentos serem obtained. Em alguns casos, que é precisado apoio
financeiro prover para este período de espera.

* Tamanho de enredo pode afetar o tipo de inputs. Em áreas com um pressăo de
populaçăo alta e terras pobres, o landholdings privado, poderia ser muito pequeno
como produçăo viável units. Dentro este caso algum tipo de esforço cooperativo
poderia ser necessário.

* Disponibilidade de sementes ou mudas é uma variável crítica para agrosilvicultura
projetos. Check com chancelarias do governo, universidade Silvicultura de ou
departamentos botânicos, ou nongovernmental Organizaçőes de envolvidas em
espécies pesquisam para as melhores espécies para satisfazer suas necessidades.
Then inspecionam disponibilidade de sementes ou mudas. Em a maioria dos casos,
planejamento de corrida mais longo inclui que desenvolve berçários pequenos
junto com plantar e que mantém árvores.

* Administraçăo de gado ŕs vezes pode estar em conflito com agrosilvicultura
especialmente aventura em áreas onde gado ou cabra agrupando está sendo
praticada.

* Vida selvagem é um problema em algum areas. Onde rebanhos de elefante ainda
existem eles ameaçaram projetos de arborizaçăo.

Pestes também podem ameaçar agrosilvicultura projeta--ambos o and de
árvore moeu colheitas. infestaçăo Atual de gafanhotos em algumas áreas de
+ Sahel na África săo um problema.

* Em áreas com clă complexo ou sistemas de terra comunais, sistemas de
agrosilvicultura em desenvolvimento podem ser Posse de difficult.

Propriedades de săo uma consideraçăo fundamental em agroforestry. Eles pode
ser um fator limitando.

* posse de Árvore também é um possível constraint. Em muitos casos, pousam em
qual podem ser plantadas árvores e podem ser protegidas năo é possuído por
esses que os plantaram. que Os plantadores, entăo, podem năo seja intitulado para
colher as árvores ou o produto de legalmente as árvores. Further, em alguns países
há leis que restringem o harvesting/cutting de árvores para qualquer propósito
embora quem possui a terra na qual eles săo plantados. é entăo necessário conferir
antes de empreender uma árvore que planta projeto para ver:

- que possui a terra - sobre o que săo os regulamentos protegendo as mudas -
sobre o que săo regulamentos colhendo as árvores ou produzem das árvores

Fatores que podem limitar a participaçăo das pessoas e podem afetar a
motivaçăo deles/delas precisa ser considered. além de terra and sobem em
árvore posse estes incluem outras políticas socio-políticas de + governo
como também algumas tradiçőes sociais tradicionais.
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* Em todos os casos, é essencial que a populaçăo local é conhecimento de
agricultura diretamente envolvido e tradicional levado em conta no planejamento e
desígnio do system. (Veja Capítulo 3) Agrosilvicultura é uma forma complexa de
terra-uso e requer para agricultura adequada knowledge. conhecimento Local e
Experięncia de ainda está disponível sobre agrosilvicultura tradicional sistemas. Por
desenvolver técnicas de agrosilvicultura novas, conhecimento de uso de terra
tradicional e sistemas cultivando e educaçăo adicional ou trabalho de extensăo é
essencial.

AS MULHERES MUDAS CRESCENTES

PAPEL DE DE MULHERES EM AGROSILVICULTURA

Women foram tradicionalmente envolvidos em ambos agricultura e
freqüentemente no uso e administraçăo de trees. colhem as mulheres os produtos
de trees. Contudo as mulheres foram ignoradas freqüentemente dentro o desígnio
de agrosilvicultura projects. There săo exemplos significantes de mulheres que
tomam a iniciativa para criar possibilidades para plantaçăo de árvore e árvores
relativas para a fazenda a Celebridade de system. entre estes é o Movimento de
Cinto verde do Conselho Nacional de Mulheres, Quęnia, O Arborizaçăo e Projeto
de Educaçăo Ecológico de en de Mujeres Desarrollo (MUDE) na República
dominicana, e o movimento de Chipko em Índia. Projetos de que envolvem
participaçăo de mulheres do início foi mais sustainable. (Fortmann e Rocheleau 9.2)

ÁRVORES TĘM MUITOS USOS

O PAPEL E EFEITO DE ÁRVORES

Agrosilvicultura sistemas săo sistemas de uso múltiplos em qual o componentes de
árvore provęem a maioria dos benefícios múltiplos. A administraçăo do
componente de árvore pode afetar, diretamente ou indiretamente, o outros
componentes de ecossistema, por exemplo conservaçăo de terra, nutriente,
reciclando, o ciclo de hydrological, como também bio-componentes (outro
colheitas, ervas daninhas, populaçőes de inseto, micro-organismos) . Thus, por
administraçăo de árvores que estes outros componentes podem ser até certo
ponto controlada. Perhaps o papel ecológico mais importante de árvores em gleba
cultivados é o efeito deles/delas em conservaçăo de terra.

Efeito em Conservaçăo de Terra

Inclusăo de de árvores normalmente aumentos conteúdo de assunto orgânico, e
melhora condiçőes físicas do soil. (Wiersum 9.18)

INTERA ÇĂO DE ACOPLAMENTO

Efeito em Reciclagem Nutriente

Debaixo de é uma apresentaçăo esquemática de relaçőes nutrientes e vantagens
de sistemas de agrosilvicultura ideais em comparaçăo com terra comum agrícola e
sistemas de silvicultura.

Ă
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COMPARA;ÇĂO DE SISTEMAS

Efeito em Ciclo de Hydrological e Erosăo

Trees também influenciam características de hydrological do micro-clima nivele até
a fazenda e níveis locais.

EFEITO EM CICLO DE HYDROLOGICAL E EROSĂO

UM resumo de acoplamentos entre agrosilvicultura, administraçăo de terra, e
conservaçăo de terra é achada na mesa no seguinte página.

EXEMPLOS DE DE SISTEMAS DE AGROSILVICULTURA
TRADICIONAIS

do que agrosilvicultura Tradicional representa séculos acumulou experimente de
interaçăo com o ambiente por fazendeiros sem acesso para informaçăo científica,
contribuiçőes externas, capital, crédito, e markets. desenvolvido cultivo Inconstante
(agricultura de swidden e o golpe e queima sistema) estava entre as formas mais
cedo de agrosilvicultura sistemas. Estes métodos eram baixo sustentáveis debaixo
de condiçőes de populaçăo pressiona e períodos baldios longos.

ACOPLAMENTOS DE ENTRE AGROSILVICULTURA,
ADMINISTRAÇĂO DE TERRA, E CONSERVAÇĂO DE TERRA

Fatores AGROSILVICULTURA de FARM/RANGE ADMINISTRAÇĂO SOIL
CONSERVAÇĂO Afetando Sustainablity e FARM GAMA Produtividade

Suje Moisture - Ruela semeando, plantations de linha - Uso de composto,
cobertura- - pastando Controlado - Incorporando assunto orgânico em Retençăo e
árvores espalhadas para provide: semeiam a terra

* assunto Orgânico - Colheita-resíduo partiu em fields - Rotational que pasta -
Preparando micro-catchments, contornam cumes ou outro micro-local * Sombra
para reduzir surface - Mulch - Administraçăo de Fogo melhorias de . Temperatura
de

Suje Fertility - ciclismo Nutriente e Nitrogen - rotaçăo de Colheita (including - Uso de
Animal - tiras de vegetaçăo de Contorno Fixaçăo de legumes de ) Adubo de

Molhe Erosion - Superfície reduction de Runoff - farming de Contorno - rotation de
Gama - Berms, fossos, cumes, Controle por:

* Estabelecimento de trees/ - Mantendo tilth de terra - " Pastando reserves" - Bancos
ou terraços Arbustos de ao longo de físico - Via fluvial e controle de rego
conservaçăo features - Mantendo maximum - grazing de Contrato - Proteçăo de
bancos de fluxo plantam cover unido a vegetaçăo * Árvores ao longo de canais e
rehabilitation ou Vias fluviais de proteçăo de .

Areje Erosion - through: de reduçăo de Vento - Mantendo maximum - podando
Controlado - Quebra-ventos Controle plantam cover para forragem * Trees
Espalhado - strips de vegetaçăo Natural - Paliçadas, outro físico partiu ao clarear
terra nova tratamento de em casos extremos * Trees Incerto - Mínimo até cultivation
- estabilizaçăo de Duna
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Acesse - esgrima Ao vivo - left de calçadas Acionário - Agrupando como contrário -
Plano de conservaçăo de terra Controle when que dispőe fields. a deixar animais
plantaçőes de reforçar vagam fencelines de freely e rastros de gado. - Alinhamento
de rastros de gado - Incerto Sobe em árvore - Amarrando ou corraling gado

SOURCE: Weber e Stoney 3.8

Ao longo dos trópicos, sistemas de agrosilvicultura tradicionais podem contenha
bem mais de 100 espécies de planta por field. Estes săo usados para materiais de
construçăo, lenha, ferramentas, medicina, alimento de gado, e por exemplo, food.
humano Em México Huastec índios administram um número de campos agrícolas e
baldios, casa complexa ajardina, e floresta delineia totalling aproximadamente 300
species. áreas Pequenas ao redor do casas geralmente média 80-125 espécies de
planta úteis, principalmente nativo, Administraçăo de plants. medicinal da
vegetaçăo de noncrop pelo Huastecs nestes sistemas de fazenda complexos
influenciou a evoluçăo de plantas individuais e a distribuiçăo e composiçăo do total
colheita e noncrop communities. Similarly, o pekarangan tradicional, sistema na
Java Ocidental contém aproximadamente 100 ou mais planta geralmente espécies.
Destas plantas, aproximadamente 42% provęem materiais de edifício e fuelwood,
18% săo fruteiras, 14% săo legumes, e o resto constitua ornamentals, plantas
medicinais, temperos, e colheitas de dinheiro.

que Javanese agrosilvicultura sistemas normalmente consistem em tręs fases--
kebun, kebun-campuran e talun--cada serviço de fase um funçăo diferente
(Christanty 9.1) . que O primeiro estado, kebun, normalmente é plantada com uma
mistura de crops. anual Esta fase tem um alto valor econômico desde entăo a
maioria das colheitas é vendido para dinheiro. Depois das duas anos, mudas de
árvore começaram a crescer no campo e há menos espacial para crops. anual O
kebun evolui gradualmente em um kebun-campuran onde anuários estăo
misturados com perennials meio-crescido. O valor econômico desta fase năo é
como alto, mas tem um valor biofísico alto, como promove terra e conservaçăo de
água. Colhendo os anuários o campo busca normalmente abandonado para dois
para tręs anos ser dominada por perennials. Esta fase é conhecida como talun, a
fase de clímax no sistema de talun-kebun. O talun tem valores econômicos e
biofísicos.

para começar o processo depois de clarear a floresta, a terra pode ser plantada a
arroz de dryland (huma) ou paddy de arroz molhado (sawah), dependendo em se
água de irrigaçăo é available. Alternatively, a terra pode seja plantada com uma
mistura de colheitas anuais, a primeira fase (kebun). Em algumas áreas a primeira
fase de agrosilvicultura (kebun) é desenvolvida depois colhendo o arroz de dryland
(huma) seguindo o arroz de dryland com campo anual crops. Se o kebun está
misturado com colheitas de árvore ou bambu, se torna segunda fase (campuran de
kebun), um garden. misturado Depois de vários perennials de anos dominarăo e
criarăo a terceira fase, um jardim de colheita perene (talun) . (Veja figura em página
17.)

Agrosilvicultura sistemas também săo difundidos entre muitos tribal por exemplo,
grupos na regiăo amazônica, o Himalaya, o Filipinas, e os países substituto-
saarianos de Africa. Unlike outro cultivadores inconstantes, o Bora no Brasil năo
tęm uma transiçăo entre semear e alqueiva, mas bastante uma quantidade contínua
de um semear sistema dominado por colheitas a um alqueive velho composto
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completamente de vegetation. natural que Este processo pode levar contanto que
35 anos ou mais. Determinadas tendęncias de pressăo de populaçăo atuais e
desmatamento taxas na área, este sistema pode năo ser sustentável no futuro.

DESIGN DE COMBINAÇŐES DE AGROSILVICULTURA

Arranjo de de espécies de planta de componente em espaço e tempo é também um
fator importante mas difícil em agrosilvicultura por causa do muitas variaçőes nos
tipos de práticas de agrosilvicultura e as condiçőes debaixo de qual eles săo
practiced. Ao tentar melhorar tais sistemas ou inventar novo, é entăo necessário
saber sobre ambos a produtividade a curto prazo das plantas e o sustentabilidade a
longo prazo do system. Thus, dependendo em se a interaçăo de tree/crop é
favorável ou năo, arranjos de planta tęm ser inventada maximizar as interaçőes
benéficas e minimizar + ones. There indesejável também săo vários outros fatores
para ser levada em conta, como:

- hábitos de crescimento e exigęncias de crescimento do componente Espécies de
quando próximas outras espécies crescidas - simplicidade de procedimentos de
administraçăo para o sistema inteiro - realizaçăo de benefícios adicionais como
conservaçăo de terra

Espécies e padrőes de arranjo de planta em agrosilvicultura săo mesmos situaçăo
específico.

Um modo para desenvolver agrosilvicultura é imitar a estrutura e funçăo de
communities. natural No successional de trópicos úmido ecossistemas podem ser
modelos particularmente apropriados para o desígnio de ecosystems. agrícola Na
Costa Rica, ecólogo de planta administraram substituiçőes de espaço e temporais
de espécies selvagens através de botanically ou structurally/ecologically plants.
Thus semelhante, successional, sócios do sistema natural como espécies de
Heliconia, cucurbitaceous videiras, espécies de Ipomoea, videiras de legume,
arbustos, gramas, e árvores pequenas eram simuladas através de musa, esprema
variedades, inhames, batata-doce, feijăo local semeia, cajan de Cajanus,
corn/sorghum/rice, mamăo, cajueiro, e espécies de Mandioca, respectively. Antes
de anos dois e tręs, colheitas de árvore rápido-crescentes (por exemplo, nozes de
Brasil, pęssego, palma, pau-rosa) pode formar um estrato adicional, enquanto
mantendo assim um cobertura de colheita ininterrupta, evitando degradaçăo de
local e nutriente lixiviar, e provendo colheita rende ao longo do ano.

Alguns sistemas de agrosilvicultura săo determinados abaixo baseado em materiais
publicada pelo Conselho Internacional em Agrosilvicultura (ICRAF), Quęnia. (Spicer
9.12) Informaçăo sobre a escolha de espécies e a plantaçăo deles/delas e horário
de administraçăo precisa ser buscado localmente ou regionally. que Algumas das
técnicas discutidas abaixo săo descritas em páginas 53-58.

1. Ruela que Semeia em Áreas Potenciais Altas

Ruela semear é apropriado para jardins de casa e para cultivou land. cultivável Este
sistema pode ser útil no seguinte modos:

- provendo adubo verde ou mulch para colheitas de comida de companheiro; Săo
reciclados em deste modo nutrientes de planta de terra mais funda estende em
camadas - provendo podas, aplicado como mulch, e obscurece durante o
alqueivam - suprimindo ervas daninhas - provendo condiçőes favoráveis para
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macro de terra - e micro-organismos; quando plantou ao longo dos contornos de
se inclinar terra, para prover uma barreira para controlar erosăo de terra -
provendo podas para folheiam, enquanto apostando material e lenha - provendo
nitrogęnio biologicamente fixo ŕ colheita de companheiro

Trees e arbustos satisfatório por ruela semear deveria se encontrar a maioria dos
critérios seguintes:

- pode ser estabelecida facilmente - cresça rapidamente - tenha um sistema de raiz
fundo - produza folhagem pesada - regenere prontamente depois de podar - tenha
habilidade de coppicing boa - é fácil erradicar - proveja subprodutos úteis

Espécies de Multipurpose săo geralmente preferíveis porque eles dăo o ruela que
semeia flexibility. Leguminous de sistema sobe em árvore e arbustos, por causa da
habilidade deles/delas para fixar nitrogęnio atmosférico, é preferida em cima de
espécies de non-leguminous.

2. Contour Plantaçăo

Contour plantaçăo é útil onde há o seguinte condiçőes:

- pobre ou facilmente esvaziou terras - se inclinando (erodible) terra como também
terra de non-erodible - médio para densidade de populaçăo alta

Plantaçăo de contorno pode ajudar dos modos seguintes:

- a restore/improve nutriente e aumento sujam material orgânico Conteúdo de

- reduzir terra e segundo turno de água - esparramar o risco de fracasso de
colheita durante extremamente seque tempera moderando os efeitos de umidade
excessiva Evaporaçăo de em terra exposta - somar produtos de madeira para
consumo de casa ou venda

Os sistemas de agricultura apropriados em qual utilizar isto sistema é cultivo de
colheita permanente, médio para tamanho de fazenda pequeno, e médio para
contribuiçăo de trabalho alta disponível por unidade de land. Fast podem ser
estabelecidas espécies crescentes ao começo da estaçăo crescente que lhes dá a
oportunidade para estabelecer enquanto gado for mantida fora das áreas
cultiváveis.

3. Forragem Banco - Corte e Leve

Estabelecimento de de bancos de forragem é útil onde há alto densidade de
populaçăo e mercados pertos para produtos de gado. Bancos de forragem podem
melhorar disponibilidade de forragem e qualidade, particularmente, durante o
recente seque e cedo season. molhado que Eles também parecem para
restore/improve sujam nutrientes e conteúdo de assunto orgânico. Creating estes
bancos de árvores facilitarăo facilidade de cercar. Puros postos (blocos, tiras,
linhas) de árvores (forragem principalmente copada) lata seja plantada perto de
aldeias cercadas de gado, em jardins de domicílio, em terras cultiváveis, e pastando
áreas, ao longo de cursos d'água e ao redor das margens de lugares molhando. O
sistema de agricultura apropriado para bancos de forragem é no fazenda pequena
onde há uso de terra intensivo, uma aldeia cercada que alimenta sistema, e
contribuiçăo de trabalho alta por animal.
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4. Forragem Banco - Pastando

Forragem de aterra por pastar fica normalmente situado pastando áreas. Elas
podem estar em colinas (especialmente espécies de vagem), em planaltos, ao longo
de cursos d'água, e em bordas de molhar lugares. Forragem de aterra por pastar
melhorará disponibilidade de forragem e qualidade em baixo a áreas de densidade
de populaçăo médias, e restore/improve suje nutrientes e nível de materiais
orgânicos. UMA mistura de árvores (vagens e folhas) e gramas (cercou) lata seja
plantada em Vagem de blocks. e espécies de foliar deveria ser plantada dentro
cercas vivas. Scattered que árvores precisam ser protegidas por thorns. A vagem
espécies proverăo um suplemento de alimento para gado durante o cedo chuvas.
Espécies de selecionadas devem ser adaptáveis a clima local e tęm que sujar como
bem como tendo outros atributos como palatability, proteína alta, conteúdo,
facilidade de estabelecimento por dirige semeando, enquanto transplantando ou
garrote setting. Pod árvores para colinas e planaltos semeiam de agosto a
December. Self-seeding devem ser variedades molhando lugares tolerante de até 6
meses waterlogging. deveriam ter Eles um limitado molhe taxa de captaçăo para
năo estar usando um efeito prejudicial o hydrology do area. espécies de Foliar
deveriam ser mantidas ao mais baixos níveis.

5. Fruit Melhoria

No domicílio área cultivável e ajardina é útil para some trees. Scattered fruta-
produtor árvores, plantadas perto da casa, permita proteçăo de fruteiras de
animals. também pode ser plantada para criar limites ao redor do homestead. Isto
vai melhore nutriçăo, produza fruta ŕ venda, proveja sombra, e lenha. Uso de do
sistema está limitado pela disponibilidade de melhorou fruta que varieties. There
precisa ser apoio de extensăo adequado para ajudar com escolha de variedades e
administraçăo, por exemplo, propagaçăo, enxertando, e brotando, plantando,
mulching, molhando, e controla de ervas daninhas, pestes, e doenças.

6. Hedges/Living Cercas

Hedges e cercas vivas săo úteis em áreas com médio para densidade de populaçăo
alta e onde animais vagam livremente na área. Cercas ao vivo ou cercas vivas
provęem uma alternativa a esgrima construída para:

* A demarcaçăo de limites; por exemplo between/around Escolas de , fazendas e
campos (particularmente paddocks pastando planeja).

* Proteçăo das devastaçőes de gado livre-pastando; por exemplo semeiam terras,
pomares, berçários, woodlots, represas, Proteína de aterra (pastando esquemas),
jardins vegetais e Casas de .

Além disso cercas vivas podem oferecer benefícios secundários, como reduzir o
influęncia adversa de vento, e eles năo só provęem material orgânico para terras
adjacentes mas também produtos de árvore múltiplos (lenha, postes, fruta, fibra,
medicinas, etc.) para a comunidade local. O sistema de agricultura apropriado para
cercas vivas é o pequeno para fazenda de tamanho média com cultivo de colheita
permanente.
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7. Mixed Intercropping

Mixed intercropping é muito útil dentro pobre ou facilmente esvaziada terras, em
apartamento para se inclinar terra suavemente, em áreas de populaçăo média,
densidade. que Este sistema servirá a restore/improve sujam nutrientes e aumento
materiais orgânicos. O sistema de agricultura apropriado é isso com colheita
permanente cultivo, médio para tamanho de fazenda pequeno que usa
contribuiçăo de trabalho média por, unidade de terra e nenhum cultivo animal (a
densidades de árvore altas).

8. Multistorey Planting de Domestic/Industrial Árvore
Colheitas

Multistorey sobem em árvore săo vestidas melhor colheitas para jardins de casa e
como + pavimento superior de árvores produtivas em cercas vivas ou plantaçőes.
Multistorey que planta bem ajustes em áreas com densidade de populaçăo alta e
rainfall. alto contribuirá recursos para produtos de árvore, alguns, de qual proverá
requirements. doméstico Isto também pode reduzir troque despesas, e some para
trocar income. Multistorey suba em árvore colheita sistemas săo apropriados para
sistemas de fazenda de tamanho pequenos com trabalho alto introduza por
unidade de área.

9. Tree Plantaçăo Ao redor de Molhar Lugares e Represas

Tree plantaçăo ao redor de molhar lugares e represas săo apropriadas onde há
uma densidade de populaçăo alta ou presença de animais dentro a área. Planting
árvores reduzirăo o dano ao molhar lugar e represas que săo causadas por
livestock. Isto também proverăo materiais para produtos de madeira para consumo
de casa ou Árvores de sale. pode ser disposta em tiras ou pode ser plantada em
woodlots. UMA mistura de árvores e gramas săo helpful. Plantando também pode
ser espaçada e pode ser misturada com multistory species. O sistema de fazenda
apropriado é um pequeno para médio classificou segundo o tamanho fazenda
com cultivo de colheita permanente.

10. Justificaçăo Seletiva

justificaçăo Seletiva é útil em áreas com área medida em acres significativa de
woodlands. nativo é particularmente útil em áreas de restabelecimento onde há
uma baixa populaçăo density. que justificaçăo Seletiva vai conserve vegetaçăo
indígena funcional, biodiversidade, e ajuda para assegure materiais futuros de
produtos de bosque e germe plasm. Dentro este sistema selecionou săo partidas
árvores em Tiras de croplands. de árvores e săo partidos arbustos ao redor de
enredos recentemente abertos, entre campos e ao longo de estradas, rastos e
watercourses. O sistema de fazenda apropriado é o médio para fazenda grande
com baixa contribuiçăo de trabalho por área de unidade.

11. Woodlot Planting para Fuelwood e poloneses

Woodlot que planta para fuelwood e postes săo apropriados para áreas
desflorestadas, e para todas as áreas com um mercado para postes ou lenha. Tal
woodlots podem produzir fuelwood/poles para conhecer casa ou indústrias
caseiras requirements. que Eles também podem somar ao fluxo monetário do
family. Woodlots deveria ser fenced. Onde deveriam ser estabelecidas possíveis "
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cercas " ao vivo dentro da proteçăo oferecida pela cerca. Firebreaks săo
recommended. O apropriado sistema de fazenda é o médio para fazenda grande
com baixo para trabalho médio introduza por unidade area. O sistema também é
apropriado para tabaco fazendas (para construçăo de celeiro como também
curando) e indústrias pequenas por exemplo, tijolo trabalha ou minas pequenas.
Mais detalhe sobre estes sistemas está disponível do Internacional Conselho para
Pesquisa em Agrosilvicultura, Nairobi, Kenya. (Veja Apęndice B para endereço.)

PART IV: CONCLUSĂO DE

CAPÍTULO 10

CONCLUSĂO DE: UMA LISTA DE CONFERIÇĂO PARA
SUSTENTÁVEL DESENVOLVIMENTO DE , EXEMPLOS DE
TRADICIONAL SISTEMAS DE , E TERMO AVALIAÇĂO LONGA

Este manual revisou a relaçăo entre o ambiente e projects. agrícola Com um
vigamento por planejar, o fundo que informaçőes técnicas e outras consideraçőes
foram contanto. Este é só um começo. Now vocę tem que adaptar a informaçăo
aqui para a situaçăo local e busca a ajuda técnica específica e informaçőes
identificaram com ajuda deste manual. săo projetadas As diretrizes técnicas e
informaçőes para dar + trabalhador de desenvolvimento uma compreensăo melhor
e indicar o possível effects. Em a maioria dos casos as decisőes a ser feitas
envolvem intercâmbios. por exemplo, se a comunidade deveria introduzir alto
estimou fertilizante inorgânico que produzirá resultados rápidos mas será caro e
năo melhora a qualidade da terra; ou alternativamente, deva eles tentam introduzir
técnicas por fertilizar orgânico isso vai melhore a terra mas incorra custos de măo-
de-obra aumentados e ŕs vezes sacrifício usos alternativos dos materiais locais? que
ŕs vezes Os ideais também defenderam aqui pode năo ser possível. Decisőes sobre
intercâmbios deveriam ser tomadas por esses que agüentarăo o benefício ou fardo
do results. O desenvolvimento iluminado trabalhador contribuirá a comunidade
que entende por conscięncia elevando e treinando.

UMA LISTA DE CONFERIÇĂO POR DESENVOLVER
SUSTENTÁVEL PROJETOS AGRÍCOLAS

Esta lista de conferiçăo de conceitos útil por desenvolver ecologicamente projetos
sustentáveis estiveram preparados para o ajudar utilizar o informaçăo neste livro.

* Use terra de acordo com suas capacidades de uso, assim evite se possíveis
declives propenso a deslizamentos de terra. Onde estes săo em uso, mantęm
cobertura para conservar a terra.

* Assegure que, com a exceçăo de produtos comestíveis e úteis colheu ou tirado de
vez em quando do sistema, como muito reciclagem de materiais e desperdícios
como possível acontece.

* Controle pestes através de insofar de métodos biológico e mecânico como
possível.
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* Utilize recursos locais, inclusive o humano e energia animal, sem aumentar o nível
de tecnologia significativamente onde quer que possível.

* năo negligencie variedades locais de colheitas, e conserve local plantas selvagens
e animais que podem ser fontes de comida importantes, como também recursos
genéticos.

* Satisfaça consumo local primeiro utilizando produçăo.

* Foco em espécies com multi-use potenciais combinando necessidades
nutricionais (legumes, frutas, legumes, animais com proteína alta rende por peso de
unidade) com outros usos para Exemplo de , artes, materiais de construçăo, e
drogas, especialmente in povoou áreas densamente).

* Combine uma variedade de espécies com propriedades diferentes, Produtos de ,
e contribuiçőes.

* Explore a gama cheia de ecossistemas que podem diferir em terra, Água de ,
temperatura, altitude, declive, fertilidade, etc., dentro um Campo de ou regiăo.

* Envolva a comunidade e fazendeiros no desígnio, implementaçăo, Administraçăo
de , e avaliaçăo do programa.

* Envolva as mulheres, como também os homens, em decisăo que faz e
Treinamento de .

* Inclua valores culturais (religioso ou outro) e convicçőes no Desenvolvimento de
de planos para conservaçăo de espécies e imperturbado espaços selvagens.

* Construa em organizaçőes sociais existentes e ajuda mútua Alfândegas de para
reabilitaçăo ambiental e conservaçăo.

* Considere o non-quantifiable e benefícios indiretos e custos em qualquer análise
econômica para fabricaçăo de decisăo.

* Em todos os casos, focalize em minimizar impactos negativos enquanto que tenta
introduzir melhorias.

* Confira os problemas de posse de terra dos fazendeiros e inclua Consideraçăo de
deles planejando.

* Assegure o programa tem um horizonte suficientemente a longo prazo.

Porém, Para esta lista de conferiçăo o trabalhador de desenvolvimento pode querer
somar others. Outras diretrizes podem estar baseado em tais coisas as: 1) as metas
ou filosofia do os residentes locais e o patrocinando agęncia ou indivíduo, e 2) as
realidades do contexto dentro + qual o projeto acontecerá (limites de tempo,
fundando, extensăo). Para esforços em pequena escala, comunidade-baseados
que enfatizam baixo-contribuiçăo tecnologia apropriada ou desenvolvimento
apropriado filosofia, alguns pontos que deveriam ser considerados săo:

- ótimo uso de material localmente disponível e humano Recursos de

- envolvimento de comunidade forte e apoio - comunidade-identificou ou a
comunidade percebeu necessidades - potencial alto por aumentar independęncia
de comunidade em ambos condiçőes curtas e de longo alcance - tecnologias que
podem ser ensinadas de um fazendeiro a outro de forma que um efeito de
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multiplicador é alcançado - disponibilidade e distribuiçăo de fundos - prioridade
alta em uso e adaptaçăo de tecnologias tradicionais - necessidade para completar
atividade durante um certo prazo

A sucessăo de princípios desenvolvida por Vizinhos Mundiais (Grupo 10.2) é
reproduzida no próximo page. que Estes princípios podem ajudar alcance as metas
principais de qualquer programa agrícola que é:

- que os fazendeiros desenvolvem a habilidade para resolver os próprios problemas
deles/delas - que eles aprendem aproximadamente e adaptam tecnologias
apropriadas que constrói em práticas tradicionais - que o programa alcança cedo
mas sucesso pertinente

Como limites dentro os quais o projeto tem que operar indiferentemente de
aspecto de desígnio específico, estes princípios servem dois propósitos principais:
primeiro eles provęem um vigamento para projetos artificiosos; segundo, eles,
pode ser usada para permitir o planejador a fazer escolhas considerando sábios
viabilidade entre possível projeto designs. por exemplo, o planejador seguindo
estas diretrizes sabe que qualquer desígnio para cima o que ele ou ela vęm com
tem que incluir uma participaçăo de comunidade forte ou envolvimento
componente; o planejador que julga um projeto contra estas diretrizes tenha que
dar uma olhada em um esforço que năo indica apoio de comunidade.

METAS E PRINCÍPIOS DE PROJETOS DE BALANÇA PEQUENOS

Fonte de : Grupo 10.2

EXEMPLOS DE DE RECURSO TRADICIONAL ADMINISTRAÇĂO
SISTEMAS

A mesa seguinte provę exemplos de administraçăo de recurso estratégias seguidas
por fazendeiros tradicionais em países em desenvolvimento, para contenda com
constrangimentos ambientais em uma variedade de circunstâncias. Isto é
importante que vocę considera a perspectiva de sistemas tradicionais isso já
resolveram algumas das perguntas de administraçăo de recurso elevada no
chapters. mais cedo (Altieri 10.1)

ALGUNS EXEMPLOS DE TERRA, ESPACE, ÁGUA E SISTEMAS DE
ADMINISTRAÇĂO DE VEGETAÇĂO USADOS POR
AGRICULTURALISTS TRADICIONAL THROUGHOUT O MUNDO

Objetivos de ou Stabilizing Sistemas Agrícolas Processes ambiental ou
Práticas Constrangimento

Utilizaçăo de Máximo de space limitada Intercropping, agrosilvicultura, multistorey,
de semear ambiental, casa ajardina, Recursos de e altitudinal de semeiam zonation,
fazenda, Fontes de e fragmentaçăo de , rotaçőes, etc. pousam

Controle de Erosăo de slopes íngreme, Terraplenando, agricultura de contorno,
vivendo, sujam melhoria e barreiras de morto, mulching, molham colheita
niveladora, contínua, Conservaçăo de , diversification ou cobertura baldia, paredes
de pedra, de integrou uso de terra (plantando assim Produçăo de que cada
colheita tem máximo local vantagem)
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Soil marginal Sustentam fertility de terra Natural ou melhoraram alqueive, fertilidade
e recicla semeiam rotaçőes e intercropping orgânico com legumes, lixo juntando,
importam composting, enquanto adubando, verde, adubando, pastando animais
dentro, alqueivam campos, terra noturna e casa refuse, amontoando com, cavam,
colinas de formiga usaram como fertilizante Locais de , uso de depósitos aluviais,
use de ervas daninhas aquáticas e suja, Ruela de que semeia com legumes, arou
folhas, filiais, e escombros de other, vegetaçăo ardente, etc.

Inundando ou Utilizaçăo de excess de Raised agricultura de campo (i.e., água
molham corpos em chinampas, tablones), ditched uns campos de integrados,
diking, etc. Maneira de com Agricultura de

Or de salinidade que Abaixa de Planting de árvore apropriada logging de água
molham mesa espécies de . devido a alto água de chăo

Water de excesso uso Ótimo de Controle de de floodwater com água disponível
canais de e checkdams. Sunken fields cavou até água de chăo level. Splash
irrigaçăo. Canal de

Irrigaçăo de alimentou de ponded groundwater, alimentado de poços, Lagos de ,
reservatórios, etc.

Rainfall incerto Melhor utilizaçăo Uso de de seca colheita tolerante de espécies de
disponíveis e variedades, mulching, Umidade de uso de de indicadores de tempo,
misturado, que semeia aquele melhor utilize fim de rainy temperam, uso de
colheitas com período crescente curto

Areje velocity, Shade Microclimático reduçăo ou encarecimento, temperatura,
melhora de or plantam espaçamentos, enquanto emagrecendo, uso de extremes
de radiaçăo de sombra colheitas tolerantes, aumentou plantam densidades,
mulching, management com restringe, cercas, filas de árvore; capinando, arando
raso, mínimo, tillage, intercropping, agrosilvicultura, ruela-semeando, etc. Incidence
de peste Semeiam proteçăo Overplanting, enquanto permitindo alguns
(invertebrados, manutençăo de de peste dano, espantando, vertebrados) baixo
popula de peste - pestes de , fixando armadilhas, restringindo, Tion de nivela ou
cercando, uso de resistente varieties, semeando misturado, encarecimento, de
inimigos naturais, caçando, dirija escolhendo, uso de poisons, repellents,
plantando dentro, cronometra de baixo potencial de peste, etc.

TERMO AVALIAÇĂO LONGA DE AGRO-ECOSSISTEMAS LOCAIS

que O desempenho a longo prazo de sistemas agrícolas locais pode ser avaliada
por quatro properties: (Veja Conway 10.4)

* Sustentabilidade: Relates para a habilidade de um agrícola Sistema de para
manter produçăo por tempo em face a constrangimentos ecológicos ou socio-
econômicos a longo prazo. Sustentabilidade de de sistemas de agricultura em
pequena escala depende no Acessibilidade de para recurso os fazendeiros pobres
de tecnologias e Recursos de .

* Estabilidade: Expresses a consistęncia de produçăo de um que semeia sistema
por tempo debaixo de um determinado jogo de ambiental, econômico, e
administraçăo Produçăo de conditions. Podem ser expressadas tendęncias de
como rendimento por área, estaçăo, ou ano.
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estabilidade e sustentabilidade tęm duas dimensőes--tempo e disturbance. Estas
condiçőes tęm duas conotaçőes entăo--persistęncia e resistęncia. Persistęncia de é
a tendęncia do sistema para olhar o mesmo por tempo; resistęncia é sua
capacidade para resistem perturbaçăo.

* Resilięncia: Relates para a habilidade de um sistema para recuperar de
Perturbaçőes de de perturbaçőes. Perturbaçőes de podem ser salinity/acidity
Problemas de , pestes, flood/drought, etc.

* Patrimônio líquido: É uma medida de como equitably os produtos do cultivam
(renda, produçőes, etc.) ou as contribuiçőes usaram (trabalho, pousam, etc.) é
distribuída entre os produtores locais e Consumidores de e entre os homens e
mulheres.

AJUDA ADICIONAL OU INFORMAÇĂO

A isto ou qualquer ponto no processo de planejamento, pode haver razőes por
buscar assistance. adicional por exemplo, preliminar investigaçăo pode mostrar
claramente que a área requer acesso a mais perícias especializadas, como no caso
de trabalhar com um degradou bacia. Consulta de com especialistas como
habitante ou regional molhe gerentes de recurso, ecólogo, sociólogos,
economistas de recurso, ou seriam recomendados os oficiais de extensăo agrícolas
antes de ir muito longe com o processo de planejamento. Second, até mesmo
quando e se o projeto parece ser relativamente simples e facilmente agarrada, é
uma idéia boa para buscar um objetivo avaliaçăo. O trabalhador de
desenvolvimento pode fazer isto resumindo o resultados para datar, fazendo
recomendaçőes baseado nesses resultados, atividades planejadas esboçando, e
adquirindo em contato com peritos que está familiarizado com comunidade
fundou projects. Se possível, o desenvolvimento trabalhador deveria prover um
perfil de comunidade e ambiente natural informaçăo. Estes podem prover uma
base excelente de + qual oferecer ajuda igualam de longe. There săo vários outros
modos para trazer preciosidade técnico perícias e perspicácia para o processo de
planejamento:

Busque conselho de residentes locais. + conhecimento deles/delas de
habitante condiciona e impactos ambientais passados normalmente năo săo
available em outro lugar e é um recurso que também é muito importante ser
negligenciada.

* Contato universidades locais e agęncias de governo, e local Representantes de de
organizaçőes internacionais como também local NGOs, igrejas e missionários.
Often eles tęm um grande negociam de informaçăo pertinente sobre terras locais,
clima, terreno, e em plantas e animais nativo ao region. Ou eles pode ter
perspicácias e valiosas sugestőes aproximadamente outro Recursos de .

Usando as pessoas de recurso locais, organize um interdisciplinário
emparelham para observar possível projeto sites. O time pode entăo
discutem o projeto do viewpoints. Collectively respectivo deles/delas, + time
pode poder identificar efeitos potenciais que terá que ser considerado para
no projeto design. Dependendo no tipo de projeto, o time poderia incluir os
representantes de vários destes campos: Ecologia de , hydrology, sujam
cięncia, entomologia, e assim por diante.
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* Como planejando e investigaçăo continua localmente, entre toque com outras
organizaçőes. Network com nongovernmental Organizaçőes de na área ou regiăo.

Por ajuda externa o planejador pode testar a realidade e viabilidade do project.
Alguns planejadores podem preferir ter o projeto só revisou depois da
identificaçăo de necessidades e avaliaçăo processo é complete. que Outros
planejadores podem escolher ter o material revisada a vários points. Para esses que
desejam usar tal conserta, eles podem estar localmente disponíveis, ou por
internacional non-governamental organizaçőes. que UMA lista de organizaçőes
que podem ajudar é incluída em Apęndice B.
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GLOSSÁRIO

absorva - chupar dentro como em um mata-borrăo.

adsorb - aderir ŕ superfície de como íones em moléculas.

biomassa aérea - peso Total e moléculas de materiais vivos.



98 / 103

aquifer - Uma camada subterrânea de pedra que é porosa e permeável bastante
para armazenar quantidades significantes de água.

artificialidades - Mecanismos, técnicas, e processos introduziram por humanos.

biodegradável - Recorre a substâncias que podem ser decompostas prontamente
vivendo organismos.

biodiversidade - A multiplicidade crítica de espécies que criam e mantém
ecossistemas.

biomassa - O peso total de todos os organismos vivos em um determinado sistema.

biotic - Vivendo ou derivou de coisas vivas.

açăo capilar - O movimento de água para cima contra a força por openings.
pequeno O líquido é puxado para cima por de gravidade, atraçőes elétricas entre
as moléculas de água e os lados de os buracos.

capacidade levando - O número de máximo de indivíduos de um determinado
espécies que podem ser apoiadas por um ambiente particular.

comunidade de clímax - UM sistema natural que representa o fim, ou ápice, de uma
sucessăo ecológica.

coloidal - Fez para cima de sólido, líquido, ou substâncias gasosas de mesmo
partículas pequenas, insolúveis.

denitrification - Reduçăo de nitrato para estado gasoso por certo organismos que
produzem nitrogęnio.

desertification - O processo por meio de que terras que estiveram transtornadas
através de fenômeno natural (por exemplo, seca, inundando) ou as pessoas
processos iniciados (por exemplo, práticas de agricultura impróprias) é convertida
desertos.

dobre semeando - Cultivando duas colheitas em seqüęncia no mesmo ano,
semeando ou transplantando um depois da colheita do outro (mesmo conceito
para triplo que semeia).

nicho ecológico - A descriçăo das funçőes sem igual e hábitats de um organismo
em um ecossistema.

ecossistema - UM grupo de plantas e animais que acontecem junto mais aquela
parte do ambiente físico com que eles interagem. UM ecossistema é definido ser
quase auto-suficiente, de forma que o assunto, fluindo em e fora disto é pequeno
comparada ŕs quantidades que é reciclada interiormente em uma troca contínua
dos essenciais de vida.

eutrophication - O enriquecimento de um corpo de água através de nutrientes,
com o deterioraçăo conseqüente de sua qualidade para propósitos de humano.

evaporaçăo - Vaporizaçăo de água de superfícies.

evapotranspiration - A conversăo de água líquida para molhar vapor por
transpiraçăo seguida por evaporaçăo da superfície de folha.
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externalities (econômico) - A porçăo do custo de um produto que năo é
considerada para pelo fabricante mas é agüentada por algum outro setor de
society. Um exemplo é o custo de degradaçăo ambiental isso é o resultado de uma
operaçăo industrial.

sistema cultivando - A maneira em qual um jogo particular de fazenda săo
ajuntados recursos dentro de seu ambiente, por meio de tecnologia, para a
produçăo de products. agrícola primário Esta definiçăo assim exclui além de
processo no que normalmente executou o cultive para a colheita particular ou
product. animal inclui fazenda recursos usaram comercializando o produto.

cadeia alimentícia - Um padrăo idealizado de fluxo de energia m um natural
ecossistema. Na cadeia alimentícia clássica, plantas só săo comidas por
consumidores primários, os consumidores primários só săo comidos por
secundário consumidores, os consumidores secundários só por consumidores
terciários, e assim adiante. See também ciclo alimentar.

ciclo alimentar - O padrăo de consumo de comida em um ecossistema natural. Um
determinado organismo pode obter nutriçăo de muitos diferente trophic nivela e
assim dá origem a um complexo, série entrelaçada de transferęncias de energia.

revoluçăo verde - A realizaçăo de colheita aumentada rende dentro muitos áreas
devido ao desenvolver de novo alto-yielding puxa de trigo, arroz, e outros grăos
nos 1960s. O segundo que revoluçăo verde é uso das técnicas de engenharia
genética para melhorar agrícola rendimentos. groundwater - Água que acumulou
no chăo e foi enchida por infiltraçăo de água de superfície.

estaçăo crescente - Usado de um modo geral para recorrer ao período de + ano
quando (a maioria) colheitas săo crescidas, por exemplo a estaçăo chuvosa.

ciclo de crescimento - O período requereu para uma colheita anual para completar
seu ciclo anual de estabelecimento, crescimento e produçăo de colheu parte.

hábitat - Lugar onde planta ou vidas animais.

hectare - UMA medida métrica de superfície area. Um hectare é igual para 10,000
sq. m. ou 2.47 acres.

herbicida - UMA substância química controlava plantas năo desejadas.

húmus - A mistura complexa de se deteriorou assunto orgânico que é um parte
integrante de terra saudável.

ciclo de hydrological (ciclo de água) - A água de modo se muda um ciclo em todas
suas formas, na terra.

infiltraçăo - O processo por meio de que filtros de água ou satura em terra como
oposta a escapar a superfície.

intercropping - Dois ou mais colheitas crescidas simultaneamente dentro o mesmo,
alterne, ou emparelhou filas na mesma área.

laterite - UM tipo de terra achou em certas regiőes tropicais úmidas que contém
uma proporçăo grande de alumínio e óxidos de ferro e só um concentraçăo
pequena de matter. orgânico que terras de Laterite năo podem apoiar agricultura
contínua.
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lixiviando - A extraçăo, normalmente através de água, dos componentes solúveis,
de uma massa de material. Em química de terra, lixiviando se refere a perda de
nutrientes de superfície pela filtraçăo deles/delas descendente debaixo do zona de
raiz.

legume - Uma planta do Leguminosae familiar, como ervilhas, feijőes, ou Bactérias
de alfalfa. que se mantęm nas raízes de mudança de legumes atmosférico
nitrogęnio, [N.sub.2], para nitrogęnio-conter sais que podem ser prontamente
assimilada pela maioria das plantas.

fatores limitando (lei de) - UMA lei biológica que estados que o crescimento de um
organismo (ou uma populaçăo de organismos) está limitado por + recurso que
está menos disponível no ecossistema.

lixo - O intato e parcialmente se deteriorou assunto orgânico que mente em cima
da terra.

mineralization - O processo de oxidaçăo gradual de assunto orgânico apresente
em terra da que deixa há pouco os componentes minerais arenosos o terra.

misturada semeando - Dois ou mais colheitas săo simultaneamente crescidas
dentro + mesmo campo ao mesmo tempo, mas năo em arranjos de fila. (Ŕs vezes
chamou intercropping misturado.)

monocultura que planta - Cultivando uma única colheita na terra ao uma tempo,
particularmente o crescimento repetitivo da mesma colheita no mesmo ano de terra
depois de ano.

mulch - Folhas, palha, turfa, ou outro material esparramaram ao redor de plantas
para prevenir evaporaçăo de água de terra e raízes.

múltiplo que semeia - Cultivando mais de uma colheita na mesma terra em um year.
Dentro deste conceito há muitos possíveis padrőes de semeie arranjo em espaço e
tempo.

seleçăo natural - UMA série de eventos que acontecem em ecossistemas naturais
isso elimina alguns sócios de uma populaçăo e poupa esses indivíduos dotaram de
certas características que săo favoráveis para reproduçăo.

agricultura orgânica - UM sistema de usar cultivar nenhum fertilizante químico ou
praguicida.

produçőes - Os produtos (para agricultura de rainfed, colheitas), serviços (por
exemplo provisăo de água, instalaçőes recreativas) ou outros benefícios (por
exemplo vida selvagem conservaçăo) sendo o resultado do uso de terra.

filtraçăo - O processo de água que vaza por rachas e poros de terra e pedras.

fotossíntese - O processo por qual clorofila-agüentando plantas use energia do Sol
converter gás carbônico e molhar açúcares.

poluiçăo - O prejuízo da qualidade de alguma porçăo do ambiente pela adiçăo de
impurezas prejudiciais.

populaçăo - O grupo de procriaçăo para o qual um organismo pertence dentro
prática. UMA populaçăo é geralmente muito menor que um inteiro espécies,
porque todos os sócios de umas espécies raramente estăo em fim proximidade



101 / 103

para um ao outro.

predador - Um animal que ataca, habilidades, e come outros animais; mais
amplamente, um organismo que come outros organismos.

consumidor primário - Um animal que come plantas.

rainfed que cultiva - O crescimento de colheitas ou animais debaixo de condiçőes
de Água de rainfall. natural pode ser armazenada no campo de colheita através de
bunding, como com arroz de rainfed de lowland, mas nenhuma água está
disponível de áreas de armazenamento de água permanentes.

salinization - Quando é aplicada água de irrigaçăo para gleba cultivados, muito,
disto evapora, enquanto deixando behind. Salinization para os sais é o processo
por meio de que estes minerais acumulam até a fertilidade da terra é severamente
prejudicada.

cultivo inconstante - Vários anos de colheita săo seguidos por vários anos baldios
com a terra năo debaixo de administraçăo durante o alqueive. O cultivo
inconstante pode envolver troca ao redor de um permanente domicílio ou local de
aldeia, ou a área viva inteira pode trocar local como os campos para cultivo é
movida.

golpe e queima - UM tipo específico de cultivo inconstante em alto áreas de chuva
onde arbusto ou crescimento de árvore acontece durante o alqueive período. que
O crescimento baldio é clareado cortando e queimando.

cinto de terra-umidade - A camada de terra da qual água pode ser ŕ superfície por
açăo capilar.

estrutura de terra - A maneira na qual partículas de terra estăo frouxamente presas
junto formar aglomeraçőes maiores e normalmente se agrega com considerável
espaço de ar entre.

tira que semeia - Cultivando dois ou mais colheitas em tiras diferentes pelo campo
largo bastante para cultivation. independente As tiras é largo bastante ceder maior
associaçăo entre as colheitas o tiras que entre as colheitas diferentes.

diversidade estrutural - UMA medida do modo em qual o pálio ou cobertura de
terra é organizada em camadas um semeando ou sistema de silvicultura.

substrate - A fundaçăo provida pela terra para apoiar planta crescimento.

sucessăo - A sucessăo de mudanças por qual um ecossistema passagens durante o
curso de time. sucessăo Primária é uma sucessăo isso acontece quando o terreno é
inicialmente inanimado, ou quase assim. Sucessăo secundária é a série de
mudanças de comunidade que levam coloque em áreas transtornadas onde algum
regrowth está acontecendo.

água de superfície - Inclui todos os corpos de água--lagos, rios, lagoas, fluxos - na
superfície da terra em contraste com água de chăo que mentiras debaixo da
superfície.

sustentável - UMA medida da constância de produçăo agrícola no termo longo.

uso sustentável - Continuando uso de terra sem severo ou permanente
deterioraçăo dos recursos da terra.
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simbiôntico - A associaçăo íntima de dois organismos que provęem um benefício
mútuo para ambos.

inversőes de temperatura - UMA condiçăo meteorológica em qual o camadas de ar
fresco permanecem conduzindo estagnados a poluente de concentraçăo.

limiar - O nível de populaçăo de além de pestes de inseto que qualquer aumento
causará dano.

nível de limiar - A dose mínima de uma substância tóxica que causa efeitos
prejudiciais.

substância tóxica - Qualquer substância cuja açăo fisiológica é prejudicial a saúde.

transpiraçăo - A passagem de água pelos tecidos de plantas, especialmente por
superfícies de folha.

trophic nivelam - Nível de nourishment. UMA planta que obtém seu energia ocupa
o primeiro nível diretamente do sol e é chamada um autotroph. Um organismo que
consome o tecido de um autotroph ocupa o segundo trophic nivelam, e um
organismo que come o organismo que tinha comido autotrophs ocupa o terceiro
nível de trophic.

vetor - Um animal, como um inseto que transmite uma doença - produzindo
organismo de um anfitriăo para outro.

volatilization - Processo de uma formaçăo líquida ou sólida gasoso.

molhe poluiçăo - O deterioraçăo da qualidade de água que resultados da adiçăo
de impurezas.
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