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Usuários da terra, a vossa opinião é essencial
para a investigação sobre a desertificação!
Visita de terreno com agricultores na Tunisia

Porque é que os investigadores precisam da vossa ajuda?
Investigadores necessitam uma boa compreensão do papel dos usuários da terra
na sua gestão, e dos problemas quotidianos para melhor investigarem as práticas
de gestão da terra. Enquanto usuários da terra, vocês têm excelentes
conhecimento e percepção do vosso ambiente, e isto é crucial para ajudar
investigadores a compreenderem na íntegra o contexto local. Estudos de soluções
teóricas podem ser úteis, mas, quanto mais a investigação cientifica for aplicada
no contesto real que afecta o vosso quotidiano, melhor é para cada um.
Benefícios para vocês
Investigadores e cientistas são, no geral, politicamente neutros. São, muitas vezes,
consultados por decisores políticos para conselhos equilibrados e imparciais
quando precisam tomar decisões que podem afectar os utilizadores da terra. Ao
encontrarem-se com os investigadores e lhes falarem em detalhe do vosso
ambiente, tal como o vêem e dos vossos pontos de vista dos problemas, vocês
fornecem uma imagem mais completa das condições e questões locais. Juntos,
podem congregar toda a vossa experiência para desenvolver estratégias locais e
regionais. Os investigadores podem ajudar-vos a escolher as melhores tecnologias
que suportam a gestão sustentável da terra e as condições de vida. Esta interacção
também habilita os cientistas a melhor aconselharem os decisores políticos.

Como os utilizadores da terra ajudaram no quadro do DESIRE ?
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Scientists and stakeholders discuss possible options
Cientistas e beneficiários discutem possíveis opções
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Ensaios para reduzir erosão do solo
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Terraços para cultura de milho e feijões
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Na Ribeira Seca, uma área da ilha de Santiago, a
pluviometria anual pode ser menos de 100 mm por ano nas
zonas mais áridas, tornando a agricultura difícil. Porém, a
população local, demonstra como os terraços podem reter
humidade suficiente no solo para cultivar milho e feijões,
sem irrigação. A erosão do solo é um grande problema.
Consequentemente, investigadores têm sugerido várias
técnicas para melhorar a cobertura vegetal de protecção do
solo. As técnicas incluem a plantação de árvores fruteiras e
barreiras vivas para reduzir o escoamento superficial.
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Em Seoul, Marrocos, um atelier dos beneficiários foi realizado para
discutir opções de protecção do solo. Os investigadores deram
sugestões e os técnicos locais mostraram que algumas das ideias eram
irrealistas
e não práticos. Os investigadores aprenderam com a opinião
Runoff and sediment
collector
on a plote os agricultores reconheceram que é melhor partilhar
dos
técnicos
with emerging corn
ideias
e tomar decisões em grupos. Os agricultores concordaram em
experimentar cobertura com palha e lavoura mínima para reduzir a
erosão nos terrenos declivosos utilizados para cereais e outras culturas
anuais, e tratamentos de ravinas nos terrenos de pastagens
degradadas.

