O que é um campo demonstrativo?
O campo demonstrativo poderá ser
usada para ensinar, fazer experiencias e partilhar ideias sobre práticas agrícolas. Pense nisso como:
• uma sala ao ar livre localizada
perto de muitos agricultores
• um mostruário de:
π novas tecnologias
π novas culturas: como escolher
uma nova variedade, quando
e como plantar, como irrigar,
e praticas de colheita
π boas e novas praticas de póscolheita que os consumidores
exigem
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Visita a um campo demonstrativo.

Quem se beneficia? E como?
Agricultores e associações aprendem, praticam, e monitorizam os
custos das novas variedades e
técnicas aperfeiçoadas. Quando os
agricultores experimentam novas
práticas nos seus próprios campos,
já sabem o que esperam. O novo
se torna familiar.
Os agricultores experientes, os
vendedores, e os consumidores se
beneficiam com melhor qualidade
de produto e novas variedades.
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O que se pode aprender de um campo demonstrativo?
Irrigação gota a gota

Novas variedades

• Veja que material precisa.
• Aprenda sobre as partes do sistema.

O campo demonstrativo pode ser uma
excelente forma de testar novas variedades. Os agricultores locais podem ver
o seu crescimento num campo com as
mesmas características do seu próprio
campo e a sua aceitação no mercado
antes de correrem o risco de investir.
Agricultores interessados podem visitar
os campos demonstrativos e aprender
tudo que queiram saber sobre uma
nova variedade:
• como e quando plantar
• necessidades de irrigação e fertilização
• problems com pestes
• como colher

• Observe (e pratique!) instalação de
um sistema de irrigação gota a gota.
• Pratique a irrigação com o sistema.
• Pratique a manutenção regular do
sistema.

Pós-Colheita
• Quando colher. (Em que
época do ano? Quais são
os indicadores de
maturidade?)
• Como colher.
• Como seleccionar, classificar, e
embalar o produto no campo.
• Como manusear, armazenar, e
transportar o produto.

Melhores práticas
Localizado na comunidade. Um bom
campo de demonstração fica perto do
agricultor que ira se beneficiar dele.
Estar perto faz com que o agricultor
visite mais vezes.
Estar perto também significa que o que
funcionar no campo demonstrativo funcionará no seu próprio campo.
Todos cooperam.
• O proprietário do campo:
π dá boas vindas aos visitantes.
π se comunica bem para planificar
visitas, demonstrações, etc.
• O visitante respeita a propriedade e
agradece a oportunidade.
Boa publicidade.
• Os agricultores sabem onde fica o
campo, e a sua razão de existir.
• Sabem quando (por exemplo):
π o sistema de irrigação gota a gota
vai ser instalado ou feita a sua
manutenção
π plantas vão plantadas/fertilizadas
π plantas vão colhidas
• Sabem que podem participar nessas
actividades, e participam.

