Já ouviu isso antes?
Francisco teve uma excelente colheita de tomate. Mas quando chegou ao mercado com o produto,
constatou que muitos outros agricultores também vendiam os seus
tomates. O mercado estava saturado e os preços estavam baixos.
Francisco tinha duas opções:
vender ao preço baixo, ou esperar
e correr o risco de ver o produto
se estragar. Frustrado, ele decide
vender.
Três semanas depois, ele volta ao
mercado. Desta vez não havia tomate no mercado. Se ele tivesse
esperado apenas algumas semanas, teria o lucro que merecia.

A melhor forma
O Francisco poderia ter usado o
calendário de culturas para melhor
planificar a sua colheita. O calendário de culturas é um instrumento simples que ajuda o agricultor a
tirar vantagens do mercado. Leia
os seguintes panéis e evite situações como a de cima.
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Você pode utilizar um calendário de culturas
para decidir quando plantar
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Com um calendário de culturas, poderá
planificar plantar quando os preços estão
altos.
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Faça o calendário

Pense e reveja

Experimente

Siga o exemplo acima.
1. Escreva os meses do ano.
2. Escholha uma cultura.
3. Para cada ciclo de cultura, faça uma
linha do tempo da sementeira
(transplantar) até a altura da
colheita.

Os preços são altos quando faz a
colheita? No calendário de cebolas em
cima, a primeira colheita de cebola é
em Março e é vendido a 130 escudos. O
preço desce para 110 durante o
segundo ciclo de crescimento, mas
volta a 135 antes de segunda colheita.

Faça calendários para todas as culturas.
Experimente fazer para um produto que
nunca tinha cultivado antes. Verá a
oportunidade que estava perdendo!

Isto não é um acidente. O calendário de
culturas pode ajuda-lo a planificar a
colheita quando os preços estiveram
alto. Poderá fazer o seu calendário ao
contrário — comece com os preços e
desenhe o seu ciclo de produção para
terminar quando preço estiver mais
alto. Assim saberá quando plantar.

Se espera que o produto atinja altos
preços durante alguns meses, você terá
que cultivar múltiplas parcelas ao
mesmo tempo (veja exemplo a baixo),
ou prefira cultivar diferentes produtos
para distribuir os riscos.

Em seguida faça uma estimativa e
escreva o preço de cada produto em
cada mês. Usa os preços dos anos
passados registados no seu caderno,
use os dados do Sistema de Informação
de Mercado, ou pergunta a um
extensionistas por informações. Não se
preocupe se não for exacto.
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Agora pense na sua capacidade. Qual é
a melhor forma de usar o seu campo?
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