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IInnttrroodduuccttiioonn  
  
PPaarrttiicciippaattoorryy  rreesseeaarrcchh  ffoorr  ccaassssaavvaa  bbrreeeeddiinngg  ((PPRRCCBB))  wwaass  ffiirrsstt  ddeevveellooppeedd  aass  aa  pprroocceedduurree  tthhaatt  wwaass  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  
eevvaalluuaattiioonn  ooff  ccaassssaavvaa  cclloonneess  ((MMaanniihhoott  eessccuulleennttaa  CCrraannttzz))..  WWiitthh  tthhee  ccoollllaabboorraattiioonn  rreessoouurrccee--ppoooorr  ffaarrmmeerrss  iinn  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCaauuccaa  aanndd  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn  ooff  CCoolloommbbiiaa  iinn  11998866--11999911..  IItt  wwaass  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  TTrrooppiiccaall  AAggrriiccuullttuurree  ((CCIIAATT,,  iittss  SSppaanniisshh  aaccrroonnyymm))  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCoolloommbbiiaann  
CCoorrppoorraattiioonn  ooff  AAggrriiccuullttuurraall  RReesseeaarrcchh  ((CCOORRPPOOIICCAA))..  TThhee  pprroocceedduurree  wwaass  bbaasseedd  oonn  eexxiissttiinngg  ppaarrttiicciippaattoorryy  
mmeetthhooddss  aanndd  tteecchhnniiqquueess,,  aanndd  cceerrttaaiinn  nneeww  ccoommppoonneennttss,,  aarrrraannggeedd  sseeqquueennttiiaallllyy  ffoorr  eeaassiieerr  uussee  bbyy  ffaarrmmeerr  aanndd  
rreesseeaarrcchheerrss  ((HHeerrnnaannddeezz  11999933))..  
  
VVaarriioouuss  nnaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  hhaavvee  ttrriieedd  aanndd  aaddoopptteedd  iitt  iinn  tthheeiirr  bbrreeeeddiinngg  pprrooggrraammss  nnoott  oonnllyy  ffoorr  
ccaassssaavvaa  ((FFuukkuuddaa  eett  aall..  11999944,,  11999977;;  HHiinnoossttrroozzaa  eett  aall  11998888;;  IIgglleessiiaass  aanndd  HHeerrnnaannddeezz  nndd))  bbuudd  aallssoo  ffoorr  ootthheerr  ccrrooppss..  
  
  PPRRCCBB  wwaass  ddeevveellooppeedd  wwhheenn  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  rreesseeaarrcchh  aapppprrooaacchh  wwaass  ggaaiinniinngg  ccrreeddiibbiilliittyy  aammoonngg  
aaggrriiccuullttuurraall  rreesseeaarrcchheerrss  aanndd  wwaass  bbeeggiinnnniinngg  ttoo  bbee  aapppplliieedd  ttoo  ccrroopp  iimmpprroovveemmeenntt  uunnddeerr  tthhee  nnaammee  ooff  ppaarrttiicciippaattoorryy  
ppllaanntt  bbrreeeeddiinngg  ((PPPPBB))..  SSiinnccee  tthhee  11998800ss,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff    PPBBBB  pprroojjeeccttss  hhaass  mmuullttiipplliieedd,,  wwiitthh  aatt  lleeaasstt  7755  ccaasseess  
ddooccuummeenntteedd  iinn  AAssiiaa,,  AAffrriiccaa,,  aanndd  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  ((WWeellttzziieenn  eett  aall,,  22000000))..  TThhiiss  pprroojjeecctt  hhaass  uusseedd  sseevveerraall  mmooddaalliittiieess  
aanndd  mmeetthhooddss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn..  TTooggeetthheerr,,  tthheeyy  ccoommpprriissee  aa  ssoouurrccee  ooff  eexxppeerriieenncceess,,  lleessssoonnss,,  aanndd  kkeeyy  eelleemmeennttss  tthhaatt  
ccaann  bbyy  ccoonnssuulltteedd  bbyy  rreesseeaarrcchheerrss  wwhhoo  wwiisshh  ttoo  iimmpplleemmeenntt  pprroojjeeccttss  oorr  rreeffiinnee  tthheeiirr  pprroocceedduurreess..  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  
aarrttiiccllee  iiss  ttoo  ccrriittiiccaallllyy  aannaallyyzzee  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree  aanndd  iittss  ccoommppoonneennttss  iinn  tteerrmmss  ooff  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  lleeaarrnneedd  ffrroomm  
iittss  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  lleessssoonnss  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  mmuullttiittuuddee  ooff  eexxppeerriieenncceess  iinn  PPPPBB  
wwoorrllddwwiiddee  iinn  tthhee  llaasstt  2200  yyeeaarrss..  
  
  FFiirrsstt,,  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree  iiss  iilllluussttrraatteedd  sseeqquueennttiiaallllyy,,  wwiitthh  iittss  iinnttrriinnssiicc  aanndd  ccoonntteexxttuuaall  ccoommppoonneennttss  
eexxppllaaiinneedd  bbrriieeffllyy..  TThheenn,,  ffoouurr  ttooppiiccss  aarree  aannaallyyzzeedd  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  hhee  oouuttccoommeess  aanndd  tthhee  aassppeeccttss  tthhaatt  wweerree  nnoott  
ccoonnssiiddeerreedd  bbuutt  wwhhiicchh  tthhee  oovveerraallll  eexxppeerriieennccee  ooff  PPPPBB  ssuuggggeessttss  ccoouulldd  bbee  rreeffiinneedd  oorr  mmooddiiffiieedd..  SSeevveerraall  ddeecciissiioonnss  oonn  
kkeeyy  aassppeeccttss  ooff  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceessss,,  ssuucchh  aass  tthhee  sseelleeccttiioonn  oonn  kkeeyy  aassppeeccttss  ooff  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceessss,,  ssuucchh  aass  
tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  oorr  tthhee  ssttaaggeess  iinn  wwhhiicchh  eenndd  uusseerrss  aarree  iinncclluuddeedd,,  wwiillll  bbee  sshhoowwnn  ttoo  bbee  aa  ffuunnccttiioonn  oo  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  bbeehhiinndd  tthhee  pprroocceessss..  TThhaatt  iiss,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  oobbjjeeccttiivveess  ccaann  vvaarryy,,  ssoo  ccaann  tthheessee  ddeecciissiioonnss..  
  
OOuuttlliinnee  ooff  tthhee  PPRRCCBB  PPrroocceedduurree  
  
DDeessppiittee  tthhee  eexxiisstteennccee  ooff  sseevveerraall  ddooccuummeenntt  tthhaatt  ddeeaall  wwiitthh  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree,,  iittss  aapppplliiccaattiioonn  iinn  sseevveerraall  
ccoouunnttrriieess,,  aanndd  tthhee  ttrraaiinniinngg  ggiivveenn  oonn  iitt,,  tthhee  pprroocceedduurree  ppeerr  ssee  hhaass,,  ssoo  ffaarr,,  nnoott  bbeeeenn  ddooccuummeenntteedd  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ddeettaaiill  
ttoo  ppeerrmmiitt  ccrriittiiccaall  aannaallyyssiiss  ooff  iittss  ccoommppoonneennttss  aanndd  sstteeppss..  TThhiiss  iiss  ppaarrttllyy  bbeeccaauussee  tthhee  PPRRCCBB  wwaass  ddeevveellooppeedd  dduurriinngg  
tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  bbrreeeeddiinngg  pprroojjeecctt  iinn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn,,  CCoolloommbbiiaa..  IIttss  ddeevveellooppmmeenntt  bbeeggaann  wwiitthh  
ssoommee  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ttoo  ccoonnvveennttiioonnaall  mmeetthhooddss  tthhaatt  hhaadd  bbeeeenn  uusseedd  uunnttiill  tthheenn  bbyy  bbootthh  tthhee  nnaattiioonnaall  pprrooggrraamm  aanndd  
CCIIAATT..  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  ootthheerr  bbrreeeeddiinngg  pprrooggrraammss  tthhaatt  hhaavvee  wwaanntteedd  ttoo  aappppllyy  PPRRCCBB  hhaavvee  hhaadd  ttoo  ddeedduuccee  pprraaccttiicceess  
aanndd  sstteeppss  tthhaatt  ppeerrhhaappss  hhaadd  nnoo  bbeeeenn  ccoonntteemmppllaatteedd  dduurriinngg  tthhee  CCoolloommbbiiaann  pprroojjeecctt,,  oorr  iiff  tthheeyy  wweerree,,  wweerree  nnoott  
ddooccuummeenntteedd..  
  TThhee  pprroocceedduurree  bbaasseedd  oonn  tthhee  aavvaaiillaabbllee  ddooccuummeennttss  aanndd  mmaatteerriiaallss  iiss  oouuttlliinneedd  iinn  FFiigguurree  11..  TThhee  sscchheemmee  iiss  
ddiivviiddeedd  iinnttoo  ccoonntteexxttuuaall  eelleemmeennttss,,  tthhaatt  iiss,,  tthhoossee  eelleemmeennttss  tthhaatt  wwee  ccoonnssiiddeerr  aass  oouurr  oowwnn  oorr  uunniiqquuee  ttoo  tthhee  
CCoolloommbbiiaann  ccoonntteexxtt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  pprroocceedduurree  wwaass  ddeevveellooppeedd::  aanndd  ssuuggggeesstteedd  sstteeppss,,  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  ttoo  
rreepplliiccaattee  tthhee  pprroocceedduurree,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  ccoonntteexxtt..  
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CCoonntteexxttuuaall  eelleemmeennttss  
  
TThheessee  eelleemmeennttss  cchhaannggee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccoonntteexxtt  iinn  wwhhiicchh  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceedduurree  iiss  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd  
iinnfflluueennccee  tthhee  mmooddee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssuuggggeesstteedd  sstteeppss  aanndd  tthhee  eenndd  rreessuullttss..  IInn  tthhee  CCoolloommbbiiaann  pprroojjeecctt,,  tthhee  
mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ccoonntteexxttuuaall  eelleemmeennttss  wweerree  tthhee  aaccttoorrss  aanndd  tthhee  ccoorrpp..  
  
  TThhee  aaccttoorrss  
  
  IInn  tthhee  CCoolloommbbiiaann  pprroojjeecctt,,  tthhee  ddiiffffeerreenntt  aaccttoorrss  iinncclluuddeedd  aaggrriiccuullttuurraall  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuuttiioonnss  ((nnaattiioonnaall  aanndd  
iinntteerrnnaattiioonnaall)),,  uunniivveerrssiittiieess,,  ccooooppeerraattiivveess,,  NNGGOOss,,  ssmmaallll  ccaassssaavvaa--pprroocceessssiinngg  iinndduussttrriieess,,  ssmmaallll  ffaarrmmeerrss,,  aanndd  tthhee  
CCaassssaavvaa  GGrroouupp  aanndd  AAssssoocciiaatteess  ((GGRRUUYYAA,,  tthhee  SSppaanniisshh  aaccrroonnyymm))..  GGRRUUYYAA  iiss  aa  ggrroouupp  ooff  pprrooffeessssiioonnaallss  ffrroomm  
ddiiffffeerreenntt  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  ssppeecciiaalliizzaattiioonnss  wwiitthh  eexxppeerriieennccee  iinn  tthhee  ccaassssaavvaa  ccrroopp..  TThheeyy  mmeeeett  ppeerriiooddiiccaallllyy  ttoo  sshhaarree  
eexxppeerriieenncceess,,  ppllaann  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  pprroovviiddee  mmuuttuuaall  ssuuppppoorrtt  oonn  ddiiffffeerreenntt  ttooppiiccss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ccrroopp..  GGrruuyyeerreess  
ooppeerraattiioonn  ggrreeaattllyy  ffaacciilliittaatteedd  tthhee  wwoorrkk  aanndd  eennssuurreedd  tthhaatt  nnoo  iimmppoorrttaanntt  aassppeeccttss  ooff  tthhee  ccrroopp  wweerree  lleefftt  oouutt  iinn  tthhee  
pprroojjeecctt’’ss  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  IItt  aallssoo  ffaacciilliittaatteedd  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  ffaarrmmeerrss  aanndd  eennssuurreedd  tthhaatt  ttrriiaallss  hhaadd  ssuuffffiicciieenntt  
ggeeooggrraapphhiicc  ccoovveerraaggee  ((iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss,,  aass  aa  ttooppiicc,,  aarree  aannaallyyzzeedd  bbeellooww))..  
  
  NNoo  oonnllyy  iiss  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  mmaaiinn  aaccttoorrss  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoonntteexxttuuaall  eelleemmeenntt,,  bbuutt  ssoo  aarree  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiippss  
wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr,,  tthheeiirr  mmaannddaatteess,,  pprriinncciipplleess,,  oobbjjeeccttiivveess,,  aanndd  mmooddeess  ooff  wwoorrkk..  IInn  tthhee  CCoolloommbbiiaann  ccoonntteexxtt,,  CCIIAATT,,  
oonnee  ooff  tthhee  eennttiittiieess  iinniittiiaattiinngg  tthhee  pprroojjeecctt,,  hhaadd  aass  oobbjjeeccttiivveess  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  pprroocceedduurree  ffoorr  PPPPBB,,  aanndd  hheellppiinngg  
tthheeiirr  ppaarrttnneerrss  ttoo  ddeevveelloopp  aa  ccaappaacciittyy  ttoo  rreepplliiccaattee  tthhee  pprroocceedduurree..  SSuucchh  oobbjjeeccttiivveess  iinnvvoollvveedd  aaccttiivviittiieess  aanndd  ssttrraatteeggiieess  
lliikkee  tthhee  ccoonnttiinnuuoouuss  ttrraaiinniinngg  ooff  pprrooffeessssiioonnaallss  iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  lliinnkkaaggeess,,  hhiirriinngg  aa  ppeerrssoonn  ssppeecciiffiiccaallllyy  ttoo  pprreeppaarree  
aanndd  ddooccuummeenntt  tthhee  pprroocceedduurree,,  eessttaabblliisshhiinngg  aa  bbuuddggeett,,  cceennttrraalliizziinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  bbeeggiinnnniinngg  wwoorrkk  wwiitthhiinn  tthhee  
ccoonnvveennttiioonnaall  sscchheemmee,,  uussiinngg  mmaatteerriiaallss  aaddvvaanncceedd  ssttaaggeess  ooff  bbrreeeeddiinngg  tthhaatt  wweerree  hhiigghhllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinn  tthhee  CCoolloommbbiiaann  
pprroojjeecctt,,  bbuutt  nnoott  nneecceessssaarriillyy  iinn  ootthheerr  ccoouunnttrriieess,,  aanndd  mmooddiiffyyiinngg  tthhee  pprroocceedduurree  ffoorr  ootthheerr  ccrroopp..  
  
  TThhee  iiddeennttiittyy  ooff  ffaarrmmeerrss  iiss  aallssoo  aanndd  iimmppoorrttaanntt  ccoonntteexxttuuaall  eelleemmeenntt..  AAlltthhoouugghh  ffaarrmmeerrss  ccaann  bbee  sseeeenn  aass  aann  
iinnttrriinnssiicc  eelleemmeenntt  ooff  tthhee  pprroocceedduurree,,  wwhhiicchh  tthhee  ssuuggggeesstteedd  sstteepp  ““ffaarrmmeerrss  sseelleeccttiioonn””  iimmpplliieess,,  tthheeiirr  iiddeennttiittyy  aanndd  
ssoocciiooeeccoonnoommiicc  ssiittuuaattiioonn  vvaarryy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ccoonntteexxtt..  AAss  eexxppllaaiinneedd  bbeellooww,,  mmoosstt  ooff  tthhee  ffaarrmmeerrss  lliivviinngg  iinn  tthhee  rreeggiioonn  
wwhheerree  tthhee  pprroojjeecctt  wwaass  eessttaabblliisshheedd  wweerree  ssmmaallllhhoollddeerrss  wwhhoossee  ffaarrmmss  eeaacchh  aavveerraaggeedd  00..55  ttoo  11  hhaa  iinn  ssiizzee..  TThhee  aavveerraaggee  
ffaarrmmeerr  wwaass  mmaallee,,  wwiitthh  ccoonnssiiddeerraabbllee  eexxppeerriieennccee  iinn  ccaassssaavvaa  pprroodduuccttiioonn..  TThhee  ccrroopp  wwaass  ggrroowwnn  mmoossttllyy  ffoorr  oonn--ffaarrmm  
ccoonnssuummppttiioonn  aanndd  tthhee  ffrreesshh  rroooott  mmaarrkkeett..  AAlltthhoouugghh  ootthheerr  ssuubbrreeggiioonnss  aanndd  ootthheerr  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  pprrooffiilleess  eexxiisstteedd  
wwiitthhiinn  tthhee  rreeggiioonn,,  tthhee  pprroojjeecctt  ttaarrggeetteedd  oonnllyy  ssmmaallll  ffaarrmmeerrss,,  ggiivveenn  tthhee  mmaannddaatteess  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  
eexxeeccuuttiinngg  eennttiittiieess..  



TThhee  ccrroopp  
  
  MMuucchh  ccaann  bbee  ddeedduucceedd  ffrroomm  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  pprroocceedduurree  tthhaatt  wwee  aarree  aannaallyyzziinngg..  TThhee  nnaammee  ““ppaarrttiicciippaattoorryy  
rreesseeaarrcchh  ffoorr  ccaassssaavvaa  bbrreeeeddiinngg””  ((PPRRCCBB))  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  pprroocceedduurree  wwaass  ddeevveellooppeedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  tthhee  ccaassssaavvaa  
ccrroopp,,  wwhhiicchh  iitt  wwaass,,  ffoorr  cciirrccuummssttaannttiiaall  rreeaassoonnss..  
TThhee  bbrreeeeddiinngg  ssttrraatteeggyy,,  ttyyppee  oo  sseelleeccttiioonn,,  ssttrruuccttuurree  ooff  rreepplliiccaattiioonnss,,  eexxppeerriimmeennttaall  ddeessiiggnn,,  ttiimmee,,  ssppaaccee,,  aanndd  
rreessoouurrcceess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  pprroocceedduurree  aarree  ssppeecciiffiicc  ttoo  tthhee  ccaassssaavvaa  ccrroopp  aanndd  wwiillll  nnaattuurraallllyy  vvaarryy  ffoorr  ootthheerr  ccrrooppss..  TThhee  
sseeqquueennccee  ooff  sstteeppss  ssuuggggeesstteedd  ffoorr  tthhee  pprroocceedduurree  hhaass  bbeeeenn,,  aanndd  ccaann  eeaassiillyy  bbee,,  aapppplliieedd  ttoo  ootthheerr  ccrrooppss..  
  
  TThhee  ccrroopp  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinn  tthhee  CCoolloommbbiiaann  ccoonntteexxtt  bbeeccaauussee  iitt  iiss  aa  ssuubbssiisstteennccee  ccrroopp,,  aanndd  iiss  wwiiddeesspprreeaadd  aanndd  
ttrraaddiittiioonnaall  iinn  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  ttaarrggeetteedd  aarreeaass..  TThhee  ffaarrmmeerrss  ooff  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn  hhaavvee  ccoonnssiiddeerraabbllee  
eexxppeerriieennccee  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhiiss  ccrroopp..  SSuucchh  ffaarrmmeerrss  ggrreeaattllyy  ffaacciilliittaatteedd  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  
pprroocceedduurree..  WWoorrkkiinngg  wwiitthh  ccrrooppss  ffoorr  wwhhiicchh  ffaarrmmeerrss  hhaavvee  nnoo  eexxppeerriieennccee  ((ee..gg..,,  ppaassttuurreess  ggrraasssseess  oorr  ggrroouunndd  ccoovveerrss))  
aanndd  wwhheerree  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  nneeww  tteecchhnnoollooggyy  ccaannnnoott  bbee  sseeeenn  qquuaalliittaattiivveellyy  oovveerr  tthhee  sshhoorrtt  tteerrmm  ((ee..gg..,,  ssooiill  
ccoonnvveerrssaattiioonn  oorr  pprrootteeiinn  ddiiggeessttiibbiilliittyy  aanndd  ccoonntteenntt  iinn  ffoorraaggeess))  pprreesseenntt  ddiiffffeerreenntt,,  aanndd  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt,,  cchhaalllleennggeess  ffoorr  
tthhee  rreesseeaarrcchheerr..  
  
SStteeppss  iinn  tthhee  pprroocceedduurree  
  
TThhee  sstteeppss  ooff  tthhee  PPRRGGBB  pprroocceedduurree  aarree  ggiivveenn  aass  ffoolllloowwss::  
  
  EEssttaabblliisshh  oobbjjeeccttiivveess..  IInn  PPRRCCBB,,  oobbjjeeccttiivveess  aarree  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  ppaarrttiicciippaattiinngg  eennttiittiieess  bbeeffoorree  tthhee  

ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceedduurree  iiss  bbeegguunn..  
  
  SSeelleecctt  ffaarrmmeerrss  aanndd  ssiitteess  ((aanndd  eessttaabblliisshh  aa  nneettwwoorrkk  ooff  ttrraaiillss))..  PPaarrttiicciippaattoorryy  tteecchhnniiqquueess  aarree  uusseedd  ttoo  oorriieenntt  

ffaarrmmeerrss  sseelleeccttiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  sseevveerraall  ccrriitteerriiaa  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  eennttiittiieess  
    
  CCoonndduucctt  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  ddiiaaggnnoossiiss..  TThhee  ddiiaaggnnoossiiss  wwiillll  ffiirrsstt  ddeeffiinnee  tthhee  pprroobblleemm,,  oorr  ccoonnssttrraaiinnttss,,  aanndd  

oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss..  
    
  SSeelleecctt  mmaatteerriiaall  ttoo  tthhee  eevvaalluuaatteedd,,  tthhaatt  iiss,,  sseelleecctt  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  ssuuppppllyy..  TThhiiss  iiss  iinniittiiaallllyy  bbaasseedd  oonn  tthhee  

ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ““iiddeeaall””  vvaarriieettyy  aanndd,,  aafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  ccyyccllee,,  oonn  ffaarrmmeerrss´́  ccrriitteerriiaa..  
  
  CCoonndduucctt  ooppeenn--eennddeedd  eevvaalluuaattiioonn  ((ii..ee..,,  oobbttaaiinn  ssuubbjjeeccttiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn))  aanndd  aaggrroonnoommiicc  eevvaalluuaattiioonnss  ((ii..ee..,,  

oobbttaaiinn  qquuaannttiittaattiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn))..  TThheessee  eevvaalluuaattiioonnss  aarree  uusseedd  ttoo  ggaatthheerr  ddaattaa  ffoorr  aannaallyyssiiss..  
  
  DDeetteerrmmiinnee  ccrriitteerriiaa  aanndd  pprreeppaarree  tthhee  gglloossssaarryy  ooff  tteerrmmss,,  uussiinngg  eevvaalluuaattiioonn  ffoorrmmaattss  aanndd  ssuubbjjeeccttiivvee  aannaallyysseess  ooff  

iinnffoorrmmaattiioonn..  
  

  UUssee  tthhee  ffiieelldd  bbooookkss  aass  ffoorrmmaattss  ffoorr  ttaabblleess  ooff  ffrreeqquueenncciieess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  rreellaattiivvee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  
ccrriitteerriiaa  ggiivveenn  bbyy  ffaarrmmeerrss..  

  
  SSttaattiissttiiccaallllyy  aannaallyyzzee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd,,  uussiinngg  rreeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss  ffoorr  nnoonnppaarraammeettrriicc  ddaattaa..  

  
  DDeeffiinnee  tthhee  pprree--rreelleeaassee  pphhaassee..  TThhee  rreesseeaarrcchh  eennttiittiieess  ddoo  tthhiiss..  

  
  RReelleeaassee  tthhee  vvaarriieettiieess  ddeevveellooppeedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  rreegguullaattiioonnss  ooff  eeaacchh  rreesseeaarrcchh  eennttiittyy..  

  
DDiissccuussssiioonn  
  



FFoouurr  kkeeyy  aarreeaass  wwiitthhiinn  ppaarrttiicciippaattoorryy  rreesseeaarrcchh  ((PPRR))  aarree  aannaallyyzzeedd::  sseelleeccttiinngg  ppaarrttiicciippaanntt,,  eessttaabblliisshhiinngg  oobbjjeeccttiivveess,,  
aannaallyyzziinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  ddrraawwiinngg  uupp  iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  aassppeeccttss  aarree  eexxaammiinneedd::  
WWhhaatt  ddooeess  tthhee  eexxiissttiinngg  rreessppeeccttiivvee  ddooccuummeennttaattiioonn  oonn  PPRRCCBB  ssuuggggeesstt??  HHooww  wwaass  iitt  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  tthhee  CCoolloommbbiiaann  
pprroojjeecctt??  
WWhhaatt  aassppeeccttss  wweerree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd??  AAnndd  ffiinnaallllyy,,  hhooww  ccaann  tthhee  pprroocceedduurree  bbee  rreeffiinneedd  iinn  lliigghhtt  ooff  tthhee  eexxppeerriieenncceess  
aanndd  lleessssoonn  lleeaarrnneedd  iinn  PPPPBB  aatt  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleevveell  dduurriinngg  tthhee  llaasstt  2200  yyeeaarrss??  
  
SSeelleeccttiioonn  ooff  ffaarrmmeerrss  aanndd  ccoommmmuunniittiieess  
  
TThhee  sseelleeccttiioonn  ooff  ffaarrmmeerrss  iinn  CCoolloommbbiiaann  ccoommmmuunniittiieess  wwaass  ccoooorrddiinnaatteedd  bbyy  rreesseeaarrcchh  iinnssttiittuuttiioonnss  tthhaatt  hhaadd  ssttaaffff  
wwhhoo  wweerree  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  llooccaall  pprroodduuccttiioonn  ssyysstteemm..  TThhee  ssttaaffff  sseelleecctteedd  ffaarrmmeerr  eexxppeerrttss  ffrroomm  ccoommmmuunniittiieess  wwhheerree  
ccaassssaavvaa  iiss  aa  pprriioorriittyy  ccrroopp  iinn  tthhee  eeddaapphhoocclliimmaattiicc  zzoonnee  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  eexxppeerriimmeenntt  ssttaattiioonn  ((IIgglleessiiaass  aanndd  HHeerrnnáánnddeezz  
11999944))..  
  
  TThhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceedduurree  rreeccoommmmeennddeedd  tthhaatt  ffaarrmmeerrss  bbee  sseelleecctteedd  aatt  eeaacchh  ssiittee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa::  
  
  TThheeyy  aarree  rreeccooggnniizzeedd  bbyy  tthheeiirr  ccoommmmuunniittyy  aass  eexxppeerrttss  iinn  tthhee  ccaassssaavvaa  ccrroopp  

  
  TThheeyy  sshhooww  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  ttrriiaallss  

  
  TThheeyy  hhaavvee  aavvaaiillaabbllee  tthhee  nneecceessssaarryy  aarreeaa  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  ttrriiaallss  

  
  TThheeiirr  ffaarrmmss  aarree  iinn  eeaassyy  aacccceessss  ttoo  tthhee  mmaarrkkeettss  iinn  tthhee  rreeggiioonn  

  
  TThheeyy  ppoosssseessss  ccoommmmuunniiccaattiioonn  sskkiillllss,,  tthhaatt  iiss,,  aa  ccaappaacciittyy  aanndd  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  eexxpprreessss  tthheeiirr  tthhoouugghhttss  

  
  TThheeiirr  pprroodduuccttiioonn  ssyysstteemmss  aarree  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  ssmmaallll  ccaassssaavvaa  ffaarrmmeerrss  iinn  tthhee  rreeggiioonn  

  
OOnnee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  tthhaatt  wwaass  ffoolllloowweedd  wwaass  wwhheerree,,  ffoorr  eeaacchh  eevvaalluuaattiioonn  ccyyccllee,,  tthhee  ffaarrmmeerrss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  

ttrraaiillss  wweerree  rreeppllaacceedd  bbyy  ootthheerrss  wwhhoo  wweerree  aallssoo  sseelleecctteedd  uussiinngg  tthhee  ssaammee  ppaarraammeetteerrss,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  nneeiigghhbboorrss  wwhhoo  
sshhoowweedd  iinntteerreesstt  aanndd  ccoouulldd  eessttaabblliisshh  ppaarrttiicciippaattoorryy  ttrriiaallss  oonn  tthheeiirr  ffaarrmmss  iinn  llaatteerr  ccyycclleess..  TThhee  iiddeeaa  wwaass  ttoo  ((11))  
iinnccrreeaassee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  eexxppeerriimmeennttaall  eennvviirroonnmmeenntt  ttoo  eennssuurree  bbrrooaadd  aaddaappttaattiioonn  ooff  tthhee  cclloonneess,,  aanndd  ((22))  iinnvvoollvvee  
mmeemmbbeerrss  ffrroomm  tthhee  ggaammuutt  ooff  eenndd--uusseerr  ggrroouuppss  iinnvvoollvveedd  iinn  ccaassssaavvaa  pprroodduuccttiioonn  iinn  tthhee  rreeggiioonn,,  tthheerreebbyy  eennssuurriinngg  tthhee  
cclloonneess  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd  bbyy  aallll  ggrroouuppss,,  nnoott  jjuusstt  ssoommee..    
EEvveenn  ssoo,,  tthhee  ggrroouupp  ooff  eenndd--uusseerrss  ffrroomm  wwhhiicchh  mmoosstt  ppaarrttiicciippaannttss  wweerree  ddrraawwnn  wwaass  tthhee  ggrroouupp  ooff  ssmmaallll  ffaarrmmeerrss..  
MMoosstt  ffaarrmmeerrss  iinn  tthhee  rreeggiioonn  bbeelloonnggeedd  ttoo  tthhiiss  ggrroouupp  aanndd  hhaadd  aallssoo  ffiigguurreedd  wwiitthhiinn  tthhee  mmaannddaattee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  
eexxeeccuuttiinngg  eennttiittiieess..  
  
  
  
IInn  tthhee  CCoolloommbbiiaann  pprroojjeecctt,,  mmoorree  tthhaann  550000  ffaarrmmeerrss  ((aallll  mmeenn))  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  9900  ttrriiaallss  oonn  1155  ttoo  2200  ffaarrmmss  ppeerr  

ccyyccllee..  PPaarrttiicciippaannttss  iinncclluuddeedd  bbuuyyeerrss  ffoorr  ccaassssaavvaa--ddrryyiinngg  ppllaannttss  ((ccaassssaavvaa  cchhiippss)),,  ssttaarrcchh  pprroodduucceerrss,,  aanndd  mmeemmbbeerrss  
ooff  ccooooppeerraattiivveess..  TThheessee  ggrroouuppss  wweerree  iinnvviitteedd  ttoo  tthhee  eevvaalluuaattiioonnss  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ccrrooppppiinngg  ccyyccllee,,  tthhaatt  iiss,,  aatt  
hhaarrvveesstt..  BBuutt  tthhee  llaarrggeesstt  ppeerrcceennttaaggee  ((7700%%--8800%%))  wwaass  aa  ccoorree  ggrroouupp  ooff  ssmmaallll  ffaarrmmeerrss  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  ggrroowwiinngg  
ccaassssaavvaa  aass  aa  ssuubbssiisstteennccee  ccrroopp  ffoorr  hhoouusseehhoolldd  ccoonnssuummppttiioonn..  TThheeyy  ppaarrttiicciippaatteedd  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eennttiirree  ccrrooppppiinngg  
ccyyccllee..  TThhee  rreessuullttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  eevvaalluuaattiioonnss  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  eenn--uusseerr  ggrroouuppss  wwaass  tthheerreeffoorree  sseeppaarraatteedd  ttoo  
pprreevveenntt  ccoonnffoouunnddiinngg  tthhee  rreessuullttss..  
  
AAlltthhoouugghh  tthhee  pprroojjeecctt  hhaadd  ssppeecciiffiicc  oobbjjeeccttiivveess  rreeggaarrddiinngg  wwhhoo  sshhoouulldd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  pprroocceessss,,  nnoo  ssyysstteemmaattiicc  

ssttrraatteeggyy  ffoorr  sseelleeccttiinngg  ppaarrttiicciippaannttss  wwaass  ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn..  IInnsstteeaadd,,  iitt  wwaass  ssiimmppllyy  lleefftt  ttoo  



tthhoossee  wwhhoo  wweerree  iinntteerreesstteedd  ((ii..ee..,,  sseellff--sseelleeccttiioonn))..  WWee  tthheerreeffoorree  ccoouulldd  nnoo  pprree--eessttaabblliisshh  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  bbaallaannccee  
aammoonngg  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss  ooff  eenndd--uusseerr  ffoorr  ddaattaa  ccoolllleeccttiioonn  aanndd,,  ccoonnsseeqquueennttllyy,,  nneeiitthheerr  ccoouulldd  wwee  oobbttaaiinn  
rreepprreesseennttaattiivvee  ddeecciissiioonnss  oonn  wwhhiicchh  cclloonneess  wwoouulldd  ccoonnttiinnuuee  iinn  tthhee  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss..  FFoorrttuunnaatteellyy,,  hhoowweevveerr,,  tthhiiss  
ddiidd  nnoott  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  bbiiaass  ttiiee  ddeecciissiioonnss  aass  wwee  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss  hhaadd  ccoommppaarraabbllee  oobbjjeeccttiivveess  
aanndd  ssiimmiillaarr  pprreeffeerreenncceess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ddeessiirraabbllee  vvaarriieettiieess,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthheeyy  hhaadd  ssppeecciiffiicc  ccrriitteerriiaa  ffoorr  eeaacchh  pphhaassee  
ooff  pprroodduuccttiioonn..  TThhuuss,,  tthhee  ssaammee  vvaarriieettiieess  wweerree  sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ggrroouupp,,  bbuutt  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  uusseess  ((ee..gg..,,  ffrreesshh  
ccoonnssuummppttiioonn  vveerrssuuss  ssttaarrcchh  pprroodduuccttiioonn))..  NNeevveerrtthheelleessss,,  iinn  ootthheerr  ccoonntteexxttss,,  wwhheerree  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  vvaarriieettiieess  aanndd  
pprreeffeerreenncceess  aammoonngg  eenndd--uusseerrss  aarree  mmoorree  nnoottaabbllee,,  tthhee  llaacckk  ooff  aa  ssttrraatteeggyy  ffoorr  sseelleeccttiinngg  ppaarrttiicciippaannttss  aanndd  eennssuurriinngg  
rreepprreesseennttaattiioonn  aanndd  bbaallaannccee  aammoonngg  ddiiffffeerreenntt  eenndd--uusseerrss  ccoouulldd  pprroovvee  ttoo  bbee  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoonnssttrraaiinntt..  IInn  ssuucchh  ccaasseess,,  
sseeppaarraattiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ggrroouuppss  ooff  eenndd--uusseerrss  wwoouulldd  bbee  mmoorree  iimmppoorrttaanntt..  

  
RReefflleeccttiinngg  oonn  tthhee  pprroocceessss  ooff  sseelleeccttiinngg  ffaarrmmeerrss  iinn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn,,  wwee  mmuusstt  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  

ooff  aallssoo  llooookkiinngg  ffoorr  uunnoobbvviioouuss  eenndd--uusseerrss,,  tthhaatt  iiss,,  tthhoossee  wwhhoo  mmaayy  nnoott  bbee  rreeaaddiillyy  sseeeenn  oorr  wwhhoo  ddoo  nnoott  sseellff--sseelleecctt  
tthheemmsseellvveess..  FFoorr  eexxaammppllee,,  iinn  tthhiiss  ccaassee,,  wwoommeenn  aass  aa  ggrroouupp  ooff  ddiissttiinncctt  uusseerrss  wweerree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  bbeeccaauussee  tthheeyy  
ppllaayy  aa  mmiinniimmuumm  rroollee  eenn  oobbttaaiinniinngg  ppllaannttiinngg  ssttaakkeess  aanndd  mmaannaaggiinngg  tthhee  ccrroopp  uunnttiill  iittss  ssaallee  iinn  tthhee  mmaarrkkeett..  
NNeevveerrtthheelleessss,,  aa  llaatteerr  pprroojjeecctt  tthhaatt  ssppeecciiffiiccaallllyy  aaiimmeedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  wwoommeenn  ffoouunndd  tthhaatt,,  iinn  tthhiiss  rreeggiioonn,,  tthhee  wwoommeenn  
ppllaayy  aa  cceennttrraall  rroollee  iinn  sseelleeccttiinngg  rroooottss  ffoorr  mmaarrkkiinngg  aanndd  sseelllliinngg  bboollllooss11  ((IIPPRRAA  PPrroojjeecctt--CCIIAATT  22000000))..  TThhiiss  mmaarrkkeett  iiss  
mmaannaaggeedd  eexxcclluussiivveellyy  bbyy  wwoommeenn..  TThheeyy  uussee  tthhee  iinnccoommee  ffrroomm  iitt  ttoo  bbyy  bbaassiicc  ffaammiillyy  nneeeeddss  ssuucchh  aass  ccllootthheess  ffoorr  tthhee  
cchhiillddrreenn,,  sscchhooooll  uutteennssiillss,,  mmeeddiicciinneess,,  aanndd  ssoommeettiimmeess  ttrraannssppoorrtt..  BBeeccaauussee  tthhee  pprroojjeecctt  ddiidd  nnoott  hhaavvee  tthhee  ssppeecciiffiicc  
oobbjjeeccttiivvee  ttoo  sseeeekk  ““hhiiddddeenn””  eenndd--uusseerrss,,  tthhee  rreesseeaarrcchheess  ddiidd  nnoo  lleeaarrnn  ooff  tthhiiss  aaccttiivviittyy  rreellaatteedd  ttoo  tthheeiirr  pprroojjeecctt  wwiitthh  
ccaassssaavvaa  vvaarriieettiieess..  WWhhiillee  ssoommeettiimmeess  tthhee  hhiiddddeenn  eenndd--uusseerrss  aarree  wwoommeenn  ootthheerrss  ccaann  bbee  aa  ggrroouupp  ooff  ffaarrmmeerrss  aatt  aa  
lloowweerr  ssoocciiooeeccoonnoommiicc  lleevveell  tthhaann  mmoosstt,,  oorr  aa  ggrroouupp  tthhaatt  ssuupppplliieess  aa  mmaarrkkeett  nniicchhee  oorr  aa  mmaarrkkeett  ssppeecciiffiicc  ttoo  tthhee  
rreeggiioonn..  SSoo  tthhaatt  tthheessee  eenndd--uusseerrss  aarree  nnoott  oovveerrllooookkeedd,,  tthhee  PPRRCCBB  ccoouulldd  iinnccoorrppoorraattee,,  wwiitthhiinn  iittss  ddiiaaggnnoossiiss  sstteepp,,  aa  
““ssuubbsstteepp””  ffoorr  iiddeennttiiffyyiinngg    ““hhiiddddeenn””  eenndd--uusseerrss..  

  
  
  
  
  
  
  
11..  TThheessee  ppaattttiieess  aarree  pprreeppaarreedd  wwiitthh  ccaassssaavvaa  fflloouurr  aanndd  cchheeeessee..  TThheeyy  aarree  ccooookkeedd,,  wwrraappppeedd  iinn  mmaaiizzee  hhuusskkss,,  aanndd  

ssoolldd  iinn  tthhee  rreeggiioonn’’ss  uurrbbaann  cceenntteerrss..    
  
  
  

FFoorr  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn,,  tthhee  eennttiittiieess  eelleecctteedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  iinnddiivviidduuaall  ffaarrmmeerrss  wwhhoo  hhaadd  ccoonnddiittiioonn  ss  aanndd  
ccuullttuurraall  pprraaccttiicceess  tthhaatt  wweerree  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  zzoonnee..  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree  iiss  ttoo  wwoorrkk  
wwiitthh  nnoo  mmoorree  tthhaann  1100  ppeeooppllee  aatt  aa  ttiimmee..  TThhiiss  ffaacciilliittaatteess  ddaattee  ggaatthheerriinngg  aanndd  aannaallyyssiiss..  OOtthheerr  PPPPBB  pprroojjeeccttss  hhaavvee  
ttrriieedd  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  mmoorree  ffaarrmmeerrss  aanndd  pprreevviioouussllyy  eessttaabblliisshheedd  ggrroouuppss..  IInn  NNoorrtthheeaasstt  BBrraazziill,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  
rreesseeaarrcchheerr  ttrriieedd  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  eennttiirree  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  wwiitthh  ccooooppeerraattiivveess..  TThheeyy  ccoonncclluuddeedd,,  tthhaatt  iitt  wwaass  ttoooo  
ddiiffffiiccuulltt  ttoo  oorrggaanniizzee  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  hhaannddllee  ddaattaa  ccoommiinngg  ffoorrmm  ssoo  mmaannyy  ppeeooppllee,,  eexxcceepptt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  
ccooooppeerraattiivveess,,  wwhhiicchh  ggrreeaattllyy  ffaacciilliittaatteedd  tthhee  wwoorrkk  bbyy  bbeeiinngg  aallrreeaaddyy  oorrggaanniizzeedd  aanndd  uusseedd  ttoo  wwoorrkkiinngg  ttooggeetthheerr..  

  
WWoorrkk  wwiitthh  ffaarrmmeerrss´́  ggrroouupp  ttaakkeess  uupp  ddiiffffeerreenntt  ffoorrmmss,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  CCIIAALLss  iinn  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  wwhhiicchh  aarree  

ccoommmmuunniittyy--bbaasseedd  rreesseeaarrcchh  sseerrvviicceess  tthhaatt  ccoonndduucctt  rreesseeaarrcchh  iinn  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthheeiirr  ccoommmmuunniittiieess;;  ffaarrmmeerr  
ggrroouuppss  eevvaalluuaattiinngg  ppoottaattoo  cclloonneess  iinn  EEccuuaaddoorr;;  oorr  FFaarrmmeerr  FFiieelldd  SScchhoooollss  iinn  BBoolliivviiaa..  TThheessee  eexxppeerriieenncceess  sshhooww  tthhaatt  
iimmppoorrttaanntt  aaccccoommpplliisshhmmeennttss  ssuucchh  aass  mmuuttuuaall  ssuuppppoorrtt  aanndd  mmoottiivvaattiioonn  aammoonngg  ffaarrmmeerrss,,  ddiiffffuussiioonn  ooff  tteecchhnnoollooggiieess  
aammoonngg  ffaarrmmeerrss´́  ggrroouupp,,  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rriisskkss  aanndd  bbeenneeffiittss,,  aanndd  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ooff  tthhee  wwoorrkk  aafftteerr  iinntteerrvveennttiioonn  bbyy  
rreesseeaarrcchh  eennttiittiieess  iiss  ppoossssiibbllee  bbyy  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ggrroouuppss..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ggrroouuppss  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  aa  
PPPPBB  pprroojjeecctt  mmeeaannss  ddeeddiiccaattiinngg  mmuucchh  mmoorree  ttiimmee  aanndd,,  iinn  ssoommee  ccaasseess,,  hhaavviinngg  ppeerrssoonnnneell  wwiitthh  aa  bbaacckkggrroouunndd  iinn  



ggrroouupp  ddyynnaammiiccss..  TThhiiss  aallssoo  mmeeaannss  tthhaatt  tthhee  pprroojjeecctt  sshhoouulldd  bbee  ssiittuuaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  bbrrooaaddeerr  ccoonntteexxtt  ooff  rruurraall  
ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  nnoott  ffooccuusseedd  oonn  aa  ssppeecciiffiicc  aaccttiivviittyy  ssuucchh  aass  bbrreeeeddiinngg..  

  
IInn  sseelleeccttiinngg  ffaarrmmeerr  ffoorr  aa  PPPPBB  pprroojjeecctt,,  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  bbeenneeffiittss  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  GGeenneerraallllyy,,  tthhee  

rreesseeaarrcchh  eennttiittiieess  hhaavvee  aass  tthheeiirr  mmaannddaattee  ttoo  ffaacciilliittaattee  tthhee  rruurraall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  wwhhoollee  ccoommmmuunniittyy  oorr  eennttiirree  
rreeggiioonnss,,  nnoott  jjuusstt  aa  ffeeww  sseelleecctteedd  ffaarrmmeerrss..  

FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  ffaarrmmeerrss  mmuusstt  bbee  sseelleecctteedd  wwhhoo  nnoo  oonnllyy  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  ccoonnddiittiioonnss,,  bbuutt  wwhhoo  aarree  
aallssoo  wwiilllliinngg  ttoo  sshhaarree  wwhhaatt  tthheeyy  lleeaarrnn  aanndd  ddiissccoovveerr  iinn  tthhee  rreesseeaarrcchh  pprroocceessss..  TThhuuss,,  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  
sseelleecctteedd  ffaarrmmeerrss  wwhhoo  nnoott  oonnllyy  hhaadd  rreepprreesseennttaattiivvee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  pprraaccttiicceess,,  aanndd  ggoooodd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  sskkiillll,,  bbuutt  
wwhhoo  aallssoo  hhaadd  ffaarrmmss  tthhaatt  wweerree  wweellll  llooccaatteedd  eeaassiillyy  aacccceessssiibbllee  aanndd  ccoouulldd  tthhuuss  sseerrvvee  aass  ““sshhooww  wwiinnddoowwss””  ffoorr  
nneeiigghhbboorriinngg  ffaarrmmeerrss  wwhhoo  wwaallkkeedd  ppaasstt  tthheemm  aanndd  ssaaww  tthhee  nneeww  vvaarriieettiieess  ppllaanneedd..  TThhiiss  ssiimmuullaatteedd  ssppoonnttaanneeoouuss  oorr  
iinnffoorrmmaall  ddiiffffuussiioonn  ooff  pprroommiissiinngg  vvaarriieettiieess  aanndd  eennssuurreedd,,  ttoo  ssoommee  eexxtteenntt,,  ““ppuubblliicciittyy””  ffoorr  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  cclloonneess..  
  
  TThhee  ccoommbbiinneedd  eexxppeerriieenncceess  wwiitthh  PPPPBB  wwoorrllddwwiiddee  sshhooww  tthhaatt  tthhee  ttyyppeess  ooff  ffaarrmmeerrss,,  tthhee  nnuummbbeerr  wwhhoo  
ppaarrttiicciippaattee,,  aanndd  wwhheetthheerr  tthheeyy  ppaarrttiicciippaattee  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  iinn  aa  ggrroouuppss  ddeeppeenndd  oonn  tthhee  pprroojjeecctt  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  wwhhaatt  iiss  
nneeeeddeedd  ttoo  aaccccoommpplliisshh  tthheemm..  FFoorr  eexxaammppllee  iiff  aa  pprroojjeecctt  aaiimmss  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  aarree  
ddiissttrriibbuutteedd  wwiiddeellyy,,  iitt  sshhoouulldd  llooookk  ffoorr  ppaarrttiicciippaannttss  wwhhoo  aarree  rreeccooggnniizzeedd  lleeaaddeerrss  iinn  tthheeiirr  ccoommmmuunniittiieess..  BBuutt  iiff  tthhee  
oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  ffaarrmmeerrss´́  KKnnoowwlleeddggee  iinn  aa  vvaarriieettaall  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss,,  tthheenn  iitt  sshhoouulldd  iinnvvoollvvee  llooccaall  
eexxppeerrtt  ((PPRRGGAA  PPrrooggrraamm  22000000))..  SSoommeettiimmeess  tthhee  ssaammee  ppeeooppllee  ffiillll  mmoorree  tthhaann  oonnee  ooff  tthheessee  pprrooffiilleess,,  bbuutt  ootthheerr  ttiimmeess  
tthhee  llooccaall  eexxppeerrtt  iiss  nnoott  rreeccooggnniizzeedd  aass  aa  lleeaaddeerr  iinn  hhiiss  oorr  hheerr  ccoommmmuunniittyy,,  oorr  tthhee  ccoommmmuunniittyy  lleeaaddeerr  ddooeess  nnoo  hhaavvee  
ssuuffffiicciieenntt  tteecchhnniiccaall  kknnoowwlleeddggee..  SSiimmiillaarrllyy,,  aa  PPPPBB  pprroojjeecctt  ccaann  oofftteenn  hhaavvee  mmoorree  tthhaann  oonnee  eejjeeccttiivvee,,  wwhhiicchh  mmeeaannss  
tthhaatt  tthheeyy  mmuusstt  bbee  pprriioorriittiizzee  aanndd  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  sseelleecctteedd  aaccccoorrddiinnggllyy..  
  

WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  iinnvvoollvviinngg  wwoommeenn  aass  ppaarrttiicciippaannttss,,  tthhee  ccoommbbiinneedd  PPPPBB  eexxppeerriieennccee  oovveerr  tthhee  llaasstt  yyeeaarrss  hhaass  
sshhoowwnn  tthhaatt  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  rreesseeaarrcchh  mmaannyy  iimmpprroovvee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  bbeeccaauussee  wwoommeenn  aarree  uussuuaallllyy  iinn  cchhaannggee  ooff  
ddoommeessttiiccaattiinngg  wwiilldd  ssppeecciieess  aanndd,,  bbeeccaauussee  ooff  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ggeerrmmppllaassmm,,  ooff  sseelleeccttiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  
sseeeeddss..  MMoorreeoovveerr,,  wwoommeenn’’ss  pprreeffeerreenncceess  aarree  oofftteenn  ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  tthhoossee  ooff  mmeenn  eevveenn  iiff  tthheeyy  ddoo  nnoott  aallwwaayyss  
ppaarrttiicciippaattee  ddiirreeccttllyy  iinn  ffaarrmmiinngg  aaccttiivviittiieess,,  aass  iilllluussttrraatteedd  bbyy  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn..  
  
  
  
EEssttaabblliisshhiinngg  oobbjjeeccttiivveess  
  
TThhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn  wweerree  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  rreesseeaarrcchh  eennttiittiieess  
aafftteerr  aann  iinniittiiaall  eexxpplloorraattiioonn  ooff  tthhee  zzoonnee..  FFuullllyy  aawwaarree  ooff  tthhee  ggrreeaatt  ggeenneettiicc  ddiivveerrssiittyy  ffoouunndd  oonn  tthhee  ffaarrmmss  ooff  ssmmaallll  
ccaassssaavvaa  ffaarrmmeerrss  aanndd  kknnoowwiinngg  tthhaatt  ssuucchh  ddiivveerrssiittyy  iiss  nnoott  ssttaattiicc  bbuutt  cchhaannggiinngg  oovveerr  ttiimmee,,  tthhee  rreesseeaarrcchheerrss  rreeccooggnniizzeedd  
tthhaatt  ffaarrmmeerrss  hhaadd  tthheeiirr  oowwnn  sseelleeccttiioonn  pprroocceessss  bbaasseedd  oonn  ccrriitteerriiaa  tthhaatt  ppeerrmmiitttteedd  tthheemm  ttoo  tteesstt  nneeww  mmaatteerriiaallss,,  oobbsseerrvvee  
tthheemm..  TThhee  rreesseeaarrcchheess  wweerree  iinntteerreesstteedd  iinn  lleeaarrnniinngg  mmoorree  aabboouutt  tthhee  ffaarrmmeerrss´́  ccrriitteerriiaa,,  wwiitthh  tthhee  iiddeeaa  ooff  ddeevveellooppiinngg  aa  
ffoorrmmaall  pprroocceedduurree  tthhaatt  wwoouulldd  mmaakkee  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  tthhiiss  ssyysstteemmaattiiccaallllyy  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  
tteecchhnnoollooggiieess..  TThhiiss  ffoorrmmeedd  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  mmaaiinn  oobbjjeeccttiivvee..  TThhuuss,,  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree  ddooeess  nnoo  rreeccoommmmeennddeedd  tthhee  
eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  oobbjjeeccttiivveess  aass  aa  sstteepp  wwiitthhiinn  tthhee  pprroocceedduurree;;  rraatthheerr,,  iitt  aassssuummeess  tthhaatt  iitt  iiss  aanndd  aaccttiivviittyy  tthhaatt  ooccccuurrss  
bbeeffoorree  ffaarrmmeerrss  bbeeggiinn  ppaarrttiicciippaattiinngg..  
  
  TThhee  oobbjjeeccttiivveess  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  aa  rreesseeaarrcchh  aaccttiivviittyy  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  sstteeppss  aanndd  aaccttiivviittiieess  ttoo  bbee  iimmpplleemmeenntteedd..  
WWhheenn  oobbjjeeccttiivveess  aarree  eessttaabblliisshheedd  bbeeffoorree  eenndd--uusseerrss  ppaarrttiicciippaattee,,  tthheeiirr  pprriioorriittiieess  ccaannnnoott  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  
iinniittiiaall  ccoonncceeppttiioonn  aanndd  ppllaannnniinngg..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn,,  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  ffaarrmmeerrss  iinn  tthhee  
ddiiaaggnnoossttiicc  pphhaassee  rreessuulltteedd  iinn  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ffaarrmmeerrss  wwhhoo  iiddeennttiiffiieedd  ccaassssaavvaa  vvaarriieettiieess  aass  tthhee  mmaaiinn  pprroobblleemm  iinn  tthheeiirr  
pprroodduuccttiioonn  aarreeaass..  HHoowweevveerr,,  tthhee  ffiinnaall  bbrreeeeddiinngg  oobbjjeeccttiivveess  tthheemmsseellvveess  wweerree  nnoott  ddiissccuusssseedd..  WWhhaatt  eexxaaccttllyy  wweerree  tthhee  
ffaarrmmeerrss  sseeeekkiinngg??  VVaarriieettiieess  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  ooff  bbooaarrdd  aaddaappttaattiioonn??  OOnnee  oo  sseevveerraall  vvaarriieettiieess??  VVaarriieettiieess  ffoorr  oonn--ffaarrmm  
ccoonnssuummppttiioonn  oorr  mmuullttiippllee  uusseess??  VVaarriieettiieess  tthhaatt  wwoouulldd  iimmpprroovvee  tthheeiirr  ccaassssaavvaa  yyiieellddss??  VVaarriieettiieess  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  ggrroowwnn  
wwiitthh  ootthheerr  ccrrooppss  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee??  CCoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  //  oorr  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  tthheeiirr  nnaattiivvee  vvaarriieettiieess  oorr  wweerree  



iimmpprroovveedd  oonneess  pprreeffeerrrreedd??  TThheessee  aanndd  ootthheerr  ooppttiioonnss  tthhaatt  bbrreeeeddiinngg  ooffffeerrss  ccoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  bbyy  tthhee  
ppaarrttiicciippaannttss  bbeeccaauussee  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  hhaadd  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  eessttaabblliisshheedd..  
  
IInn  aaddddiiccttiioonn  ttoo  tthhee  ooppttiioonnss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ccaassssaavvaa  bbrreeeeddiinngg,,  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ccoouulldd  aallssoo  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  tthheeiirr  
pprreeffeerreenncceess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  ppaarrttiicciippaattiioonn..  TThhee  ccoommbbiinneedd  eexxppeerriieennccee  ooff  PPPPBB  wwoorrllddwwiiddee  sshhoowwss  tthhaatt  tthhee  
ssttaaggeess  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  ((oorr  bbrreeeeddiinngg))  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ffaarrmmeerrss  aanndd  ootthheerr  eenndd--uusseerrss  ppaarrttiicciippaatteedd  vvaarryy..  AAss  aallrreeaaddyy  
mmeennttiioonneedd,,  ffaarrmmeerr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  bbeeggaann  wwiitthh  ddiiaaggnnoossiiss..  IInn  ootthheerr  PPPPBB  ccaasseess,,  iitt  bbeeggaann  
wwiitthh  sseettttiinngg  oobbjjeeccttiivveess;;  iinn  yyeett  ootthheerrss,,  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbeeggaann  oonnllyy  aatt  ppllaannttiinngg  aanndd  hhaarrvveessttiinngg..  PPaarrttiicciippaattoorryy  rreesseeaarrcchh  
lliitteerraattuurree  aanndd  eexxppeerriieennccee  aallssoo  iinnddiiccaattee  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  ““ddeeggrreeeess””  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  eexxiisstt,,  rraannggiinngg  ffrroomm  aa  ffaaccuullttaattiivvee  
ttoo  aa  ccoolllleeggiiaall  ssttyyllee..  DDooccuummeennttaattiioonn  oonn  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree  ccoonncclluuddeess  tthhaatt  tthhee  pprreeffeerraabbllee  ssttyyllee  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  
iinn  tthhee  ccoonnssuullttaattiivvee  oonnee  aanndd  tthhaatt  tthhee  mmoosstt  ddeessiirraabbllee  ssttaaggee  ffoorr  iinniittiiaattiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn  iiss  ddiiaaggnnoossiiss..  NNeevveerrtthheelleessss,,  
tthhiiss  iiss  oonnee  wwaayy  aammoonngg  mmaannyy  ttoo  iimmpplleemmeenntt  PPRR..  
    

WWee  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  aa  PPPPBB  aaccttiivviittyy  ccaann  bbee  eessttaabblliisshheedd  iinn  sseevveerraall  wwaayyss,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  wwhhoo  iiss  
iinnvvoollvveedd,,  hhooww  fflleexxiibbllee  tthhee  eennttiittiieess  ccaann  bbee,,  aanndd  tthhee  rreessoouurrcceess  aavvaaiillaabbllee..  IInn  ssoommee  ccaasseess  ooff  PPPPBB,,  oobbjjeeccttiivvee  wwaass  
eessttaabblliisshheedd  jjooiinnttllyy  aammoonngg  rreesseeaarrcchheerrss,,  ffaarrmmeerrss,,  aanndd  ootthheerr  eenndd--uusseerrss  ((ee..gg..,,  tthhee  CCIIAALL  wwoorrkkiinngg  wwiitthh  ccrrooppss  ssuucchh  aass  
ppoottaattooeess  iinn  EEccuuaaddoorr))..  IInn  tthhiiss  ccaassee,,  tthhee  rreesseeaarrcchheerrss  nneeeedd  ttoo  eexxppllaaiinn  ttoo  eenndd--uusseerrss  tthhee  rraannggee  ooff  ooppttiioonn  aavvaaiillaabbllee  aanndd  
wwhhaatt  tthheeyy  ccaann  eexxppeecctt  ffrroomm  bbrreeeeddiinngg  ((aanndd  wwhhaatt  nnoott  ttoo  eexxppeecctt))..  TThhee  rreesseeaarrcchheess  aanndd  tthheeiirr  eennttiittiieess  mmuusstt  sseeee  aass  
iimmppoorrttaanntt  tthheeiirr  oowwnn  ccaappaacciittiieess  ffoorr  fflleexxiibbiilliittyy,,  nneeggoottiiaattiioonn,,  mmooddiiffyyiinngg  tthheeiirr  oowwnn  oobbjjeeccttiivveess,,  aanndd  aassssuummiinngg  ssoommee  
ooff  tthhee  eenndd--uusseerrss´́  oobbjjeeccttiivveess  iiff  tthheessee  aarree  ddiiffffeerreenntt..  SSoommee  eellaassttiicciittyy  sshhoouulldd  aallssoo  eexxiisstt  iinn  tthhee  ffrraammeewwoorrkkss  ooff  ffoorrmmaall  
rreesseeaarrcchh  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  iinn  tthhee  ssuuppppoorrtt  ffrroomm  hhiigghheerr  lleevveellss  ooff  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  ssuucchh  aass  bbyy  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss´́  
ddiirreeccttoorrss..  

  
IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt,,  ggiivveenn  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  oobbjjeeccttiivveess,,  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ffaarrmmeerrss´́  sseelleeccttiioonn  

ccrriitteerriiaa  wwaass  vveerryy  iimmppoorrttaanntt..  WWhhiillee  lleeaarrnniinngg  aabboouutt  tthheeiirr  ccrriitteerriiaa  iiss  aann  oobbjjeeccttiivvee  ooff  PPPPBB,,  iitt  iiss  aallssoo  aa  pprroodduucctt--wwhhiicchh  
iinn  iittsseellff  mmeeaannss  lliittttllee..  TToo  bbee  mmeeaanniinnggffuull,,  kknnoowwlleeddggee  ooff  ffaarrmmeerrss´́  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa  mmuusstt  bbee  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  
bbrreeeeddiinngg  pprroocceessss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  ppaarreennttaall  mmaatteerriiaallss  ffoorr  ccrroosssseess  aanndd  eexxppeerriimmeennttaall  cclloonneess..  MMoorreeoovveerr,,  
eessttaabblliisshhiinngg  ““kknnoowwlleeddggee  ooff  ffaarrmmeerrss´́  ccrriitteerriiaa””  aass  aann  oobbjjeeccttiivvee  mmaakkeess  ffaarrmmeerrss´́  ccrriitteerriiaa  llooookk  ssttaattiicc..  IInn  ffaacctt,,  
aalltthhoouugghh  ssoommee  ccrriitteerriiaa  ppeerrssiisstt,,  ootthheerrss  cchhaannggee  ffrroomm  ccyyccllee  aanndd  ffrroomm  oonnee  ggrroouupp  ooff  eenndd--uusseerrss  ttoo  aannootthheerr..  
NNuummeerroouuss  PPPPBB  pprroojjeeccttss  hhaavvee  ffaaiilleedd  tthhrroouugghh  nnoott  rreeccooggnniizziinngg  tthhiiss  ffaacctt..  
  
AAnnootthheerr  mmaajjoorr  oobbjjeeccttiivvee  ooff  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  wwaass  ttoo  sseelleecctt  ssoommee  cclloonneess  ffoorr  pprree--rreelleeaassee  aanndd  ootthheerr  ffoorr  
rreelleeaassee..  AAlltthhoouugghh  mmoosstt  PPPPBB  pprrooggrraammss  hhaavvee  tthhiiss  oobbjjeeccttiivvee,,  eexxppeerriieenncceess  aarroouunndd  tthhee  wwoorrlldd  sshhooww  tthhaatt  tthhee  
aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh  ccaann  hhaavvee  aa  bbrrooaaddeerr  rraannggee  ooff  oobbjjeeccttiivveess  tthhaann  tthhee  mmeerree  rreelleeaassee  ooff  
iimmpprroovveedd  vvaarriieettiieess  ffoorr  cceerrttaaiinn  zzoonneess..  AAmmoonngg  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aaccccoommpplliisshheedd  wwiitthh  tthhiiss  aapppprrooaacchh  ttoo  
ccrroopp  bbrreeeeddiinngg  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  eennrriicchhmmeenntt  ooff  bbiiooddiivveerrssiittyy,,  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  ffaarrmmeerr  ggrroouuppss,,  
cchhaannggeess  iinn  ppoolliicciieess  ffoorr  rreelleeaassiinngg  vvaarriieettiieess,,  sseeeedd  mmuullttiipplliiccaattiioonn,,  aacccceessss  ttoo  ggeenneettiicc  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  iinnccrreeaasseedd  aacccceessss  
ttoo  lleeaarrnniinngg  bbyy  ffaarrmmeerrss..  WWhheenn  ppllaannnniinngg  aa  PPPPBB  aaccttiivviittyy,,  rreesseeaarrcchheerrss  aanndd  eenndd--uusseerr  ggrroouuppss  ccoouulldd  ccoonnssiiddeerr  tthhiiss  
aapppprrooaacchh  aass  aa  vveerryy  ppoowweerrffuull  ttooooll  ffoorr  aaccccoommpplliisshhiinngg  mmuullttiippllee  oobbjjeeccttiivveess  ((PPRRGGAA  pprrooggrraamm  22000000))..  
  

TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  aarree  wweellll  kknnoowwnn..  IItt  hhaadd  ccoonnffoorrmmeedd  ttoo  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  pprroocceessss  tthhaatt  
hhaass  bbeeeenn  aaddoopptteedd  aanndd  aaddaapptteedd  iinn  sseevveerraall  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess..  TThhee  ffaarrmmeerrss´́  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa  bbeeccaammee  
kknnoowwnn..  GGeenneettiicc  ddiivveerrssiittyy  wwaass  eexxppaannddeedd  oonn  tthheeiirr  ffaarrmmss..  IInn  tthheessee  tteerrmmss,,  tthhee  pprroojjeecctt  ccaann  bbee  ssaaiidd  ttoo  bbee  vveerryy  
ssuucccceessssffuull..  NNeevveerrtthheelleessss,,  wwhheenn  tthhee  PPPPBB  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn  wwaass  ppllaannnneedd,,  sseevveerraall  iimmppoorrttaanntt  
eelleemmeennttss  wweerree  nnoo  ccoonnssiiddeerreedd::  aa  pphhaassee  oo  mmaassss  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ooff  sseeeedd  ffoorr  rraappiidd  ddiiffffuussiioonn  ooff  tthhee  mmoorree  aacccceepptteedd  
cclloonneess,,  ffoollllooww--uupp  ooff  tthhee  pprroocceessss  ttoo  ffiinnee--ttuunnee  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  aanndd  aasssseessssmmeenntt  ooff  iimmppaacctt..  AAfftteerr  aannaallyyzziinngg  sseevveerraall  
pprroojjeeccttss  tthhaatt  iimmpplleemmeenntteedd  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree,,  wwee  ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  tthheessee  aarree  sstteepp  sshhoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  aass  tthheeyy  
ssiiggnniiffiiccaannttllyy  eennrriicchh  tthhee  wwoorrkk  aanndd  eennhhaannccee  iittss  iimmppaacctt..  
  
QQuuaalliittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  iittss  uussee  
  



TThhee  qquuaalliittyy  ooff  ccoolllleecctteedd  ddaattaa  aanndd  tthheeiirr  uussee  ccoommpprriissee  aannootthheerr  kkeeyy  iissssuuee  iinn  PPRR..  TThhee  cchhaalllleennggee  iiss  ttoo  oobbttaaiinn,,  
ccoommbbiinnee,,  aanndd  aannaallyyzzee  bbootthh  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  qquuaannttiittaattiivvee  ddaattaa  ffoorr  mmaakkiinngg  ddeecciissiioonnss  dduurriinngg  rreesseeaarrcchh..  TThhiiss  
cchhaalllleennggee  hhaass  nnoott  yyeett  bbeeeenn  ttoottaallllyy  rreessoollvveedd  iinn  PPRR..  
  

TThhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  tteesstteedd  sseevveerraall  ssttaattiissttiiccaall  ttoooollss  ttoo  eennssuurree  qquuaalliittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  iittss  uussee..  
PPrriinncciippaall  ccoommppoonneennttss  aannaallyyssiiss  ((PPCCAA))  ssttaannddss  oouutt  bbeeccaauussee  iitt  rreedduucceess  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  vvaarriiaabblleess  aanndd  aannaallyyzzeess  bbootthh  
qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  vvaarriiaabblleess..  TThhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  cclluusstteerr  aannaallyyssiiss  mmaakkeess  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  ggrroouupp  vvaarriieettiieess,,  
ccrriitteerriiaa,,  aanndd  rreeggiioonnss,,  tthhuuss  pprroovviiddiinngg  aa  gglloobbaall  vviissiioonn  ooff  pprreeffeerreenncceess..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  mmoosstt  uusseeffuull  ttooooll  wwaass  
llooggiissttiicc  rreeggrreessssiioonn,,  wwhhiicchh  wwaass  aaddaapptteedd  ttoo  aannaallyyzzee  pprreeffeerreennccee  rraannkkiinnggss  aanndd  ssiimmuullaattee  aacccceeppttaannccee  ooff  tteecchhnnoollooggyy  bbyy  
ffaarrmmeerrss..  PPeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  iittss  uussee  wwaass  hhaavviinngg  ffoouunndd  aa  wwaayy  ttoo  tteecchhnniiccaallllyy  iinntteerrpprreett  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee  ooppiinniioonn  ggiivveenn  bbyy  
ppaarrttiicciippaannttss  iinn  eevvaalluuaattiioonn,,  aanndd  tthhuuss  eessttaabblliisshh  aann  iinnffoorrmmaattiioonn  lliinnkk  bbeettwweeeenn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt’’ss  pprroodduuccttiioonn  
ssyysstteemm  aanndd  tthhee  eexxppeerriimmeenntt  ssttaattiioonnss..  

  
TThhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree  rreeccoommmmeennddss  pprreeffeerreennccee  rraannkkiinngg  ttoo  ccoommppaarree  ddeeggrreeeess  ooff  aacccceeppttaannccee  ooff  ddiiffffeerreenntt  

vvaarriieettiieess,,  ccllaassssiiffyyiinngg  tthheemm  ffrroomm  tthhee  mmoosstt  ttoo  tthhee  lleeaasstt  aacccceeppttaabbllee..  TThhiiss  pprroocceessss  iiss  bbaasseedd  oonn  tteecchhnniiqquueess  ooff  ooppeenn--
eennddeedd  eevvaalluuaattiioonn,,  wwhhiicchh  aarree  uusseeffuull  ttoo  ddiissccoovveerr  qquuaalliittaattiivvee  vviieewwppooiinntt,,  eexxppllaannaattiioonnss,,  aanndd  iiddeeaass  oonn  ffaarrmmeerrss´́  
rreeaassoonniinngg  pprroocceesssseess  aanndd  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg..  

  
TThhee  sstteepp  ffoorr  aannaallyyzziinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
    DDeevveellooppiinngg  ffllooww  cchhaarrtt  ttoo  gguuiiddee  eeaacchh  aaccttiivviittyy  
  CCoonnssttrruuccttiinngg  lliissttss  ooff  tteerrmmss  aanndd  llooccaall  aaggrriiccuullttuurraall  gglloossssaarriieess,,  aanndd  ccllaassssiiffyyiinngg  tthheemm  bbyy  rreeggiioonn  ffoorr  

llooccaall,,  rreeggiioonnaall,,  aanndd  sscciieennttiiffiicc  iinntteerrpprreettaattiioonn..  
  

  IIddeennttiiffyyiinngg  ccrriitteerriiaa,,  ddiiffffeerreennttiiaattiinngg  tthheemm  ffrroomm  ddeessccrriippttiivvee  aassppeeccttss  
  

  IInntteeggrraattiinngg  tthhee  rreeaassoonnss,,  rraannkkiinnggss,,  aanndd  ccrriitteerriiaa  iiddeennttiiffiieedd,,  ddiiffffeerreennttiiaattiinngg  bbeettwweeeenn  aannttoonnyymmss  aanndd  
ssyynnoonnyymmss  

  
    DDeevveellooppiinngg  ffoorrmmaattss  ffoorr  ssyysstteemmaattiizziinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  

  
  DDeevveellooppiinngg  ffiieelldd  bbooookkss  ((HHeerrnnáánnddeezz  11999933))  

  
  AAnnaallyyzziinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  uussiinngg  sseevveerraall  ttoooollss  

  
SSoommee  rreessuullttss  rreellaatteedd  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhiiss  pprroocceessss  iinn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  wweerree  tthhee  

ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  eeffffiicciieenntt  ttoooollss  ttoo  oobbttaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn  ((ttaabblleess  ooff  rreellaattiivvee  ffrreeqquueenncciieess,,  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  bbeettwweeeenn  
ssyynnoonnyymmss  aanndd  aannttoonnyymmss,,  eelleeccttrroonniicc  ddaattaasshheeeettss  ffoorr  ttrraannssccrriibbiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ddiirreeccttllyy  ffrroomm  tthhee  ffiieelldd,,  ssccaalleess  ffoorr  
ggrroouuppiinngg  rraannggeess,,  mmaattrriixxeess  wwiitthh  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  ooff  ssccaalleess  ffoorr  tthhee  jjooiinntt  aannaallyyssiiss  ooff  qquuaalliittaattiivvee  aanndd  qquuaannttiittaattiivvee  
iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  aa  mmaattrriixx  ffoorr  ccllaassssiiffyyiinngg  pprreeffeerreennccee  rraannkkiinnggss)),,  aa  gglloossssaarryy  ooff  tteerrmmss,,  ccrriitteerriiaa  rreeaassoonnss,,  rraannkkiinnggss,,  
ffiieelldd  bbooookkss,,  tteecchhnnoollooggyy  pprrooffiilleess,,  aanndd  aalltteerrnnaattiivveess  tteesstteedd  iinn  tthhee  aannaallyyttiiccaall  pprroocceessss..  

  
AA  mmeetthhoodd  rreecceennttllyy  aaddaapptteedd  bbyy  SSaallll  eett  aall..  ((22000000))  iinn  SSeenneeggaall  iiss  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  bbaasseedd  oonn  aa  qquuaassii--aarrbbiittrraarryy  

oorrddiinnaall  wweeiigghhttiinngg  ssyysstteemm  ooff  tthhee  ffaarrmmeerrss´́  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  ssppeecciiffiicc  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aa  ggiivveenn  tteecchhnnoollooggyy..  TToobbiitt  
rreeggrreessssiioonn  aannaallyyssiiss  iiss  uusseedd,,  iinncclluuddiinngg  vvaarriiaabblleess  tthhaatt  rreepprreesseenntt::  

  
  TThhee  ffaarrmmeerrss´́  ppeerrcceeppttiioonnss  oonn  tthhee  rreellaattiivvee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenntt  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaatt  aa  

mmaatteerriiaall  mmaayy  hhaavvee  
  

  TThhee  pprreesseennccee  aanndd  qquuaalliittyy  ooff  tthhoossee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  iinn  tthhee  eexxppeerriimmeennttaall  mmaatteerriiaall    
  

  TThhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  ffaarrmmeerrss  



  
  TThhiiss  mmeetthhoodd,,  tthhee  ssaammee  aass  tthhee  oonnee  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree,,  eexxppllaaiinnss  aanndd  pprreeddiiccttss  tthhee  
aaddooppttiioonn  ooff  iimmpprroovveedd  mmaatteerriiaallss..  
  
  IInn  ddaattaa  aannaallyyssiiss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ssoouurrccee  ooff  ddaattaa  aanndd  tthhee  rreellaattiivvee  wweeiigghh  ggiivveenn  ttoo  eeaacchh  
ppaarrttiicciippaanntt  oorr  ggrroouupp  wwhheenn  ddeerriivviinngg  ccoonncclluussiioonn  ffrroomm  pprreeffeerreennccee  rraannkkiinngg..  TThhiiss  ccaann  bbee  sseeeenn  aass  aa  pprroocceessss  ooff  vvoottiinngg,,  
wwhheerree  eeaacchh  ppaarrttiicciippaanntt  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  vvoottee  ffoorr  hhiiss  oorr  hheerr  pprreeffeerrrreedd  cclloonneess..  IIff  mmoosstt  ooff  tthhee  ggrroouupp  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  
rreepprreesseenntt  aann  iinntteerreesstt  wwiitthhiinn  tthhee  ccoommmmuunniittyy  tthhaatt  iiss  nnoott  nneecceessssaarriillyy  tthhee  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  eennttiirree  ccoommmmuunniittyy,,  tthheenn  tthhee  
rreeccoommmmeennddaattiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhee  pprreeffeerreennccee  rraannkkiinngg  aannaallyyssiiss  ccaann  bbee  vveerryy  bbiiaasseedd..  TThhuuss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt,,  aass  
mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  ttoo  sseelleecctt  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  ooff  aa  ppaarrttiicciippaattoorryy  aaccttiivviittyy  ccaarreeffuullllyy..  WWhheerree  tthhiiss  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee,,  tthheenn  
tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  iinntteerreesstt  ggrroouuppss  sshhoouulldd  bbee  sseeppaarraatteedd  ssoo  tthhaatt  tthhee  rreessuullttss  rreefflleecctt  tthhee  
ccoommmmuunniittyy’’ss  ((oorr  ccoommmmuunniittiieess''))  pprreeffeerreenncceess  mmoorree  pprreecciisseellyy..  
    
  AAnnootthheerr  kkeeyy  ccoonnssiiddeerraattiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  iittss  uussee  iiss  tthhee  aammoouunntt  ooff  ddaattaa  
ggaatthheerreedd..  MMaannyy  PPPPBB  pprroojjeeccttss  ggaatthheerr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaann  tthheeyy  ccaann  mmaannaaggee,,  pprroocceessss,,  aanndd  uussee..  WWhheenn  ppllaannnniinngg  
aa  PPPPBB  pprroojjeecctt,,  wwhhaatt  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  bbee  uusseedd  oorr  nnoott  uusseedd  mmuusstt  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..  AAss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee,,  aa  ttooooll  iinn  tthhee  
PPRRCCBB  pprroocceedduurree  iiss  tthhee  ffiieelldd  bbooookk,,  wwhhiicchh  ppeerrmmiittss  ccoolllleeccttiinngg  bbootthh  oobbjjeeccttiivvee  aanndd  ssuubbjjeeccttiivvee  ddaattaa  ((qquuaannttiittaattiivvee  //  
qquuaalliittaattiivvee))..  IItt  aallssoo  lliimmiittss  tthhee  aammoouunntt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ccaann  bbee  nnoottee..  
  
  MMaannyy  PPPPBB  pprroojjeecctt  pprroocceedduurree  lliissttss  ooff  ffaarrmmeerrss’’  sseelleeccttiioonn  ccrriitteerriiaa..  WWhhaatt  hhaappppeennss  wwiitthh  tthheessee  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  
pprroojjeecctt??  UUnnttiill  wwhheenn  oorr  wwhheerree  aarree  tthheeyy  rreelleevvaanntt  ffoorr  ootthheerr  pprroojjeeccttss  iinn  tthhee  ssaammee  aarreeaass??  AAnn  iinntteerreessttiinngg  ccaassee  ooff  
iinnffoorrmmaattiioonn  mmaannaaggeemmeenntt  iinn  tthhee  ccaassssaavvaa--bbrreeeeddiinngg  pprroojjeecctt  iinn  NNoorrtthheeaasstt  BBrraazziill,,  mmaannaaggeedd  bbyy  EEmmbbrraappaa  MMaannddiiooccaa  ee  
FFrruuttiiccuullttuurraa..  GGiivveenn  tthhee  eexxtteennssiivvee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  ddaattaa  aanndd  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  tthhee  bbrreeeeddeerr,,  WWaaiinnaa  MM..  
FFuukkuuddaa,,  hhaadd  ttoo  ccrreeaatteedd  aa  ddaattaabbaassee  ttoo  ssttoorree  aanndd  mmaannaaggee  tthhee  llaarrggee  vvoolluummee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn..  AAlltthhoouugghh  sshhee  ffeelltt  tthhaatt  
sshhee  hhaadd  ccoolllleecctteedd  ttoooo  mmuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  ((WWMM  FFuukkuuddaa  ppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn)),,  tthhee  ddaattaabbaassee  wwaass  vveerryy  uusseeffuull  iinn  
tthhee  pprroojjeecctt’’ss  llaatteerr  pphhaasseess  ffoorr  ssuuggggeessttiinngg  eexxppeerriimmeennttaall  cclloonneess  ssuuiittaabbllee  ffoorr  aarreeaass  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  oonneess  iinn  tthhee  
ddaattaabbaassee..  
  
IInntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss    
  
TThhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  wwaass  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk  wwhheerree  sseevveerraall  eennttiittiieess  ooff  ddiiffffeerreenntt  
ttyyppeess  ppaarrttiicciippaatteedd..  AAss  mmeennttiioonneedd  eeaarrlliieerr,,  GGRRUUYYAA,,  tthhee  ggrroouupp  tthhaatt  iinn  ssoommee  wwaayyss,,  ppeerrssoonniiffiieedd  tthheessee  
iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss,,  wwaass  iimmppoorrttaanntt  iinn  tteecchhnniiccaall,,  llooggiissttiiccaall,,  aanndd  ssttrraatteeggiicc  aassppeeccttss,,  ggiivveenn  iittss  ccoommppoossiittiioonn  
ooff  mmeemmbbeerrss,,  wwiitthh  tthheeiirr  eexxppeerriieennccee,,  ffiieellddss  oo  eexxppeerrttiissee,,  ccoovveerraaggee  aanndd  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeecciissiioonn..  IInn  tthhee  ffiirrsstt  ppllaaccee,,  
GGRRUUYYAA  mmaaddee  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  eessttaabblliisshh  mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  ddiissccuussssiioonn  ffoorruummss,,  wwhheerree  eexxppeerriieenncceess  wweerree  eexxcchhaannggeedd  
aatt  eeaacchh  ccrroopp  ccyyccllee,,  aanndd  tthhee  aannaallyysseess  aanndd  aaddjjuussttmmeenntt  ooff  tthhee  PPPPBB  ccoommppoonneenntt  wweerree  ffaacciilliittaatteedd..  IInn  aaddddiittiioonn,,  
GGRRUUYYAA  mmeemmbbeerrss  hhaadd  aa  nneettwwoorrkk  ooff  ttrriiaallss  iinn  nnoorrtthheerrnn  CCoolloommbbiiaa  tthhaatt  bbrroouugghhtt  ttooggeetthheerr  tthhee  eexxppeerriieennccee  ooff  mmoorree  
tthhaann  aa  tthhoouussaanndd  ssmmaallll  ccaassssaavvaa  ffaarrmmeerrss  ffoorr  aannaallyyssiiss  iinn  tthhee  ffoorruummss..  TThhee  iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss  aallssoo  hheellppeedd  
iimmpplleemmeennttiinngg  eennttiittiieess  sseeee  ddiiffffeerreenntt  ppootteennttiiaall  uusseess  ooff  ccaassssaavvaa,,  iinnccoorrppoorraattiinngg  eelleemmeennttss  aanndd//oorr  pphhaasseess  ooff  
pprroodduuccttiioonn  cchhaannggee  iinn  tthhee  pprroocceessss  tthhaatt  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  ccoonntteemmppllaatteedd  aatt  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  oonnsseett..  FFiinnaallllyy,,  tthhee  
iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss  pprroovviiddeedd  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  ssttaaffff  ffrroomm  tthhee  ddiiffffeerreenntt  eennttiittiieess  ttoo  bbee  eexxppoosseedd  ttoo  tthhee  
ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh..  AAss  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  eexxppeerriieennccee,,  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree  rreeccoommmmeennddss  iimmpplleemmeennttiinngg  
iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  pprroojjeeccttss,,  wwhheerree  ppoossssiibbllee..  
  
  TThhee  rreessuulltt  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  PPPPBB  pprroojjeecctt  iinn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn  iinn  aann  iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  sseettttiinngg  ccaann  
bbee  sseeeenn  iinn  tthhee  bbrrooaadd  ggeeooggrraapphhiicc  ccoovveerraaggee  ooff  tthhee  wwoorrkk,,  wwhhiicchh  iinnvvoollvveedd  mmaannyy  ffaarrmmeerrss  aanndd  tthhee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  
pprrooffeessssiioonnaallss  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  ddiisscciipplliinneess..  AAnnootthheerr  vveerryy  iimmppoorrtt  rreessuulltt  ooff  tthhee  iinntteerriinnssttiittuuiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss  ((iinn  
ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  IICCAA  aanndd  CCIIAATT))  wwaass  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnaalliizzaattiioonn  ooff  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh  iinn  
IICCAA..  TThhee  iinnssttiittuuttee  nnooww  uusseess  aa  rroouuttiinnee  pprroocceedduurree  iinn  ccaassssaavvaa  bbrreeeeddiinngg  aanndd  ffoorr  ootthheerr  ccrrooppss  ssuucchh  aass  yyaammss  
((DDiioossccoorreeaa  ttrriiffiiddaa  LL..))  aarroouunndd  MMoonntteerrííaa  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CCóórrddoobbaa  ((AA..  LLooppeezz,,  ppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  IICCAA  
TTuurriippaannáá  RReeggiioonnaall  ooffffiiccee))..    
  



  DDeessppiittee  tthhee  iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  aaggrreeeemmeennttss  dduurriinngg  tthhee  pprroojjeecctt’’ss  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iinn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  RReeggiioonn,,  
nnoo  jjooiinntt  aaccttiivviittiieess  wweerree  ccaarrrriieedd  oouutt..  TThhee  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinnssttiittuuttiioonnss  aacctteedd  aass  aaddvviissoorrss  aanndd  lliinnkkss  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreenntt  
ssiitteess  wwhheerree  tthhee  ttrriiaallss  wweerree  iimmpplleemmeenntteedd;;  bbuutt  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  iimmpplleemmeenntt  tthhee  pprroojjeecctt  aannaallyyzziinngg  tthhee  ddaattaa  aanndd  
ddooccuummeennttiinngg  tthhee  pprroocceessss  wwaass  mmoossttllyy  aassssuummeedd  bbyy  CCIIAATT..  HHeennccee,,  nnoo  ffeeeeddbbaacckk  wwaass  rreecceeiivveedd  wwhheenn  ddooccuummeennttiinngg  
tthhee  pprroocceessss  aanndd  aannaallyyzziinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ddiiffffeerreenntt  eennttiittiieess,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  hhaavvee,,  wwiitthhoouutt  aa  ddoouubbtt,,  eennrriicchheedd  
tthhee  wwoorrkk..  NNeeiitthheerr  wweerree  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  aanndd  tthhee  rreeccooggnniittiioonn  ooff  ddiiffffeerreenntt  
mmeemmbbeerr  iinnssttiittuuttiioonn  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  ooff  iinnssttiittuuttiioonnaall  aarrrraannggeemmeennttss..  TThheessee  hhoowweevveerr,,  aarree  iinnddiissppeennssaabbllee  ffoorr  
mmoottiivvaattiinngg,,  eennccoouurraaggiinngg  aaccttiivviittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy,,  aanndd  eemmppoowweerriinngg  tthhee  iinnssttiittuuttiioonnss  aassssoocciiaatteedd  iinn  aann  aaccttiivviittyy  aanndd  
tthheerreeffoorree  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  ccoonnttiinnuuiinngg..  NNoorr  wwaass  tthhee  iiddeeaa  ooff  uussiinngg  iinntteerrnnaattiioonnaall  
aaggrreeeemmeennttss  ttoo  rreepprroodduuccee  tthhee  eexxppeerriieennccee  oonn  aa  llaarrggeerr  ssccaallee  ccoonnssiiddeerreedd..  TThhiiss  wwoouulldd  hhaa  rreeqquuiirreedd  mmoorree  ccoommmmiittmmeenntt  
ffrroomm  tthhee  mmeemmbbeerr  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  bbeelloonnggiinngg,,  ffrroomm  wwhhiicchh  tthheeyy  ccoouulldd  hhaavvee  aallssoo  eexxppeecctteedd  
rreessoouurrcceess..  
  
CCoonncclluussiioonnss  
  
AA  PPPPBB  pprroojjeecctt  sshhoouulldd  hhaavvee  aann  eexxpplliicciitt  ssttrraatteeggyy  ffoorr  ffaarrmmeerr  sseelleeccttiioonn..  TThhiiss  ssttrraatteeggyy  sshhoouulldd  bbee  bbaasseedd  oonn  tthhee  
oobbjjeeccttiivveess  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn,,  uussee  ssppeecciiffiicc  ccrriitteerriiaa,,  iinnvvoollvvee  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  aa  bbrrooaadd  rraannggee  ooff  ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss  ooff  
eenndd--uusseerrss  ((iinncclluuddiinngg  wwoommeenn))  bbootthh  wwiitthhiinn  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  aanndd  iinn  tthhee  pprroodduuccttiioonn--mmaarrkkeettiinngg  cchhaaiinn,,  sseeeekk  hhiiddddeenn  
eenndd--uusseerrss,,  aanndd  wwoorrkk  wwiitthh  aallrreeaaddyy  eessttaabblliisshheedd  ggrroouuppss  ((iiff  tthheeyy  eexxiisstt  iinn  tthhee  aarreeaa))..  FFaarrmmeerr  sseelleeccttiioonn  iiss  kkeeyy  ttoo  tthhee  
pprroojjeecctt’’ss  ssoocciiaall  iimmppaacctt..  
  
  EEssttaabblliisshhiinngg  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  aa  PPRR  aaccttiivviittyy  iiss  ppeerrhhaappss  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  pphhaassee  ooff  aa  pprroojjeecctt,,  bbeeccaauussee  mmaannyy  
ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  oonn  hhooww  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aa  pprroocceedduurree  wwiillll  ddeeppeenndd  oonn  iittss  oobbjjeeccttiivveess..  WWee  ssuuggggeesstt  tthhaatt,,  wwhheerree  
ppoossssiibbllee,,  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  bbee  eessttaabblliisshheedd  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  tthhee  pprroocceessss  aanndd  nnoott  bbeeffoorreehhaanndd..  TThhiiss  wwiillll  
iinnccrreeaassee  tthhee  rreelleevvaannccee  ooff  tthhee  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  eenndd--uusseerrss  aanndd  tthheerreeffoorree  iimmppaacctt..  BBeessiiddeess,,  tthhee  ppaarrttiicciippaattoorryy  aapppprrooaacchh  
ccaann  bbee  aa  vveehhiiccllee  ffoorr  ffuullffiilllliinngg  aa  ggaammuutt  ooff  ddiiffffeerreenntt  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  ddooeess  nnoo  hhaavvee  ttoo  bbee  uusseedd  jjuusstt  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  
nneeww  vvaarriieettiieess..  IInn  ffaacctt,,  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  nneeeedd  ffoorr  hhaavviinngg  ddiiffffeerreenntt  oobbjjeeccttiivveess::  ttwwoo  
eelleemmeennttss  wweerree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  hhaavvee  pprroovveenn  ttoo  bbee  eesssseennttiiaall  iinn  llaatteerr  PPPPBB  pprroojjeeccttss::  
  

  AA  pphhaassee  ooff  mmaassss  mmuullttiipplliiccaattiioonn  ooff  sseeeedd  ooff  cclloonneess  aacccceepptteedd  bbyy  ffaarrmmeerrss  
  
  AAnndd  iimmppaacctt  aasssseessssmmeenntt  ssttuuddyy  tthhaatt  ccoonnssiiddeerrss  tthhee  mmeetthhooddoollooggyy  ppeerr  ssee  aanndd  tthhee  pprroocceessss  

iimmpplleemmeenntteedd..  
  
  AA  kkeeyy  ttooppiicc  ddeeaalltt  wwiitthh  iinn  tthhiiss  aarrttiiccllee  iiss  tthhee  qquuaalliittyy  aanndd  uussee  ooff  ggaatthheerreedd  iinnffoorrmmaattiioonn..  
IInn  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt,,  sseevveerraall  aalltteerrnnaattiivveess  wweerree  uusseedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  cchhaalllleennggee  ooff  eessttaabblliisshhiinngg  aa  lliinnkk  bbeettwweeeenn  
tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  qquuaannttiittaattiivvee  aanndd  qquuaalliittaattiivvee  iinnffoorrmmaattiioonn..  
LLooggiissttiicc  rreeggrreessssiioonn  iiss  rreeccoommmmeennddeedd,,  wwhheenn  oonnccee  iitt  iiss  aaddaapptteedd  ttoo  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  pprreeffeerreennccee  rraannkkiinnggss  ttoo  ssiimmuullaattee  
ffaarrmmeerrss’’  aacccceeppttaannccee  ooff  eexxppeerriimmeennttaall  mmaatteerriiaallss..  TThhee  uussee  ooff  aa  ffiieelldd  bbooookk  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  oonnee  ddeevveellooppeedd  dduurriinngg  tthhee  
AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  iiss  aallssoo  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  lliimmiitt  tthhee  aammoouunntt  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ggaatthheerreedd  ttoo  tthhaatt  wwhhiicchh  ccaann  rreeaallllyy  
bbee  uusseedd  aanndd  aannaallyyzzeedd..  IInnccoorrppoorraattiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ccoonncclluussiioonnss  ooff  aannaallyysseess  ttoo  mmaakkee  ddeecciissiioonnss  oonn  tthhee  cclloonneess  ttoo  
bbee  eevvaalluuaatteedd,,  rreeccoommmmeennddeedd,,  aanndd  rreelleeaasseedd  iiss  aann  eesssseennttiiaall  sstteepp  iitt  tthhaatt  pprroocceessss  iiss  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ppaarrttiicciippaattoorryy..  
  
  TThhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree  wwaass  ddeevveellooppeedd  wwiitthhiinn  aann  iinntteerriinnssttiittuuttiioonnaall  ffrraammeewwoorrkk,,  wwhhiicchh  pprroovviiddeedd  sseevveerraall  
aaddvvaannttaaggeess  ffoorr  tthhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt..  AAmmoonngg  tthheemm  wwaass  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  iinntteerraacctt  wwiitthh  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  
pprrooffeessssiioonnaall,,  bbootthh  rreesseeaarrcchh  aanndd  eexxtteennssiioonn,,  mmeerrcchhaannttss,,  aanndd  ffaarrmmeerrss;;  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  wwiiddeerr  ggeeooggrraapphhiicc  
ccoovveerraaggee  ffoorr  ttrriiaallss;;  aanndd  tthhee  eexxppoossuurree  oorr  sseevveerraall  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  aa  nneeww  rreesseeaarrcchh  aapppprrooaacchh..  GGiivveenn  tthhaatt  iinnssttiittuuttiioonnaall  
ffrraammeewwoorrkk  iiss  aa  ccoonntteexxttuuaall  eelleemmeenntt,,  oovveerr  wwhhiicchh  pprroojjeeccttss  aanndd  tthheeiirr  iimmpplleemmeenntteerrss  ddoo  nnoott  hhaavvee  mmuucchh  iinnfflluueennccee,,  aanndd  
ddooeess  nnoott  ccoommpprriissee  aa  ssuuggggeesstteedd  sstteepp  iinn  tthhee  pprroocceedduurree,,  ppeerrhhaappss  wwee  aarree  oouutt  ooff  ppllaaccee  ttoo  mmaakkee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aass  
ttoo  iittss  ffoorrmm..  NNeevveerrtthheelleessss,,  wwee  sshhoouulldd  mmeennttiioonn  tthhaatt  iinnssttiittuuttiioonnaall  ccoollllaabboorraattiioonn  ccaann  bbee  hhiigghhllyy  aaddvvaannttaaggeeoouuss  ffoorr  aa  
PPPPBB  pprroojjeecctt  aanndd  wwhheerree  tthheerree  iiss  ssuucchh  ccoollllaabboorraattiioonn,,  mmeemmbbeerrss  aarree  rreeccoommmmeennddeedd  ttoo  jjooiinnttllyy  eessttaabblliisshh  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  
aanndd  rroolleess  ooff  eeaacchh,,  aanndd  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  oobblliiggaattiioonnss..    



  
  TThhee  AAttllaannttiicc  CCooaasstt  pprroojjeecctt  aanndd  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  PPRRCCBB  pprroocceedduurree  wweerree  vveerryy  ssuucccceessssffuull..  WWee  nneeeedd  
oonnllyy  ttoo  sseeee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  cclloonneess  rreelleeaasseedd  aanndd  tthheeiirr  aacccceeppttaannccee  bbyy  ffaarrmmeerrss,,  aanndd  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhee  ssaammee  
pprroocceedduurree  bbyy  sseevveerraall  LLaattiinn  AAmmeerriiccaann  ccoouunnttrriieess..  
  
RReeffeerreenncceess  
  
TToo  ssaavvee  ssppaaccee,,  aaccrroonnyymmss  aarree  uusseedd  ttoo  rreeppllaaccee  tthhee  ppuubblliisshheerr’’  ffuullll  nnaammeess..  FFoorr  aann  eexxppllaannaattiioonn  ooff  tthhee  aaccrroonnyymmss,,  sseeee  
AAccrroonnyymmss  aanndd  AAbbbbrreevviiaattiioonnss  UUsseedd  iinn  tthhee  TTeexx..  
  
FFuukkuuddaa  WWMM;;  MMaaggaallhhaaeess  JJAA;;  CCaavvaaccaannttii  JJ..  PPiinnaa  PPRR;;  TTaabbaarreess  JJAA;;  IIgglleessiiaass  CC;;  HHeerrnnaannddeezz  LLAA;;  MMoonntteenneeggrroo  EEEE;;  

11999977..  ppeessqquuiissaa  ppaarrttiicciippaattiivvee  eemm  mmeellhhoorraammiieennttoo  ddee  mmaannddiiooccaa::  uummaa  eexxppeerriiaa  nnoo  sseemmii--áárriiddoo  ddoo  nnoorrddeessttee  ddoo  
BBrraassiill..  DDooccuummeenntt  nnoo..  7733,,  EEMMBBRRAAPPAA--CCNNPPMMFF,,  CCrruuzz  ddaass  AAllmmaass,,  BBrraazziill..  3388  pp..  

  
FFuukkuuddaa  WWMM;;  MMoonntteenneeggrroo  EEEE;;  MMeennddeess  CC;;  FFuukkuuddaa  CC..  11999944..  AA  ppaarrttiicciippaaccaaoo  ddooss  pprroodduuccttoorreess  nnoo  pprroocceessssoo  ddee  

mmeellhhoorraammeennttoo  ddee  mmaannddiiooccaa::  uummaa  eessttrraatteeggiiaa  ppaarraa  ddiiffuussaaoo  ddee  nnoovvaass  vvaarriieeddaaddeess..  EEMMBBRRAAPPAA--CCNNPPMMFF,,  CCrruuzz  
ddaass  AAllmmaass,,  BBrraazziill..  5566  pp..  

  
HHeerrnnáánnddeezz  LLAA..  11999933..  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  nnuueevvaass  vvaarriieeddaaddeess  ddee  yyuuccccaa  ccoonn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  aaggrriiccuullttuurreess..  WWoorrkkiinngg  

ddooccuummeenntt  nnoo..  113300..  CCIIAATT,,  CCaallii,,  CCoolloommbbiiaa..  8855  pp..  
  
HHiinnoossttrroozzaa  FF;;  CCaarrddeennaass  FFMM;;  AAllvvaarreezz  HHPP;;  CCoobbeeññaa  GG..  11998888..  PPrrooyyeeccttoo  iinntteeggrraall  yyuuccccaa,,  MMaannaabbii,,  EEccuuaaddoorr..  CCaassee  

ssttuuddyy  pprreesseenntteedd  aatt  tthhee  CCuurrssoo--ttaalllleerr  ssoobbrree  IInnvveessttiiggaacciióónn  PPaarrttiicciippaattiivvaa..  
  PPRREEDDUUZZAA;;  IINNIIAAPP,,  RRiioobbaammbbaa,,  EEccuuaaddoorr..  4466  pp..  
  
IIgglleessiiaass  CC;;  HHeerrnnáánnddeezz  LLAA..  11999944..  IInntteerrffaassee  eennttrree  llooss  pprrooggrraammaass  ddee  mmeejjoorraammiieennttoo,,  llooss  ccaammppooss  ddee  llooss  aaggrriiccuullttuurreess  

yy  llooss  mmeerrccaaddooss  ddee  llaa  yyuuccaa  eenn  LLaattiinnooaamméérriiccaa..  WWoorrkkiinngg  ddooccuummeenntt  nnoo..  113388..  CCIIAATT,,  CCaallii,,  CCoolloommbbiiaa..  112277  pp..  
  
IIggrreessiiaass  CC;;  HHeerrnnáánnddeezz  LLAA..  NNdd..  SSccaalliinngg  uupp  ppaarrttiicciippaattoorryy  ppllaanntt  bbrreeeeddiinngg  aass  ppaarrtt  ooff  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  pprrooggrraamm..  IInn::  

AAsshhbbyy  JJAA;;  SSppeerrlliinngg  LL;;  eeddss..  PPaarrttiicciippaattoorryy  ppllaanntt  bbrreeeeddiinngg  aanndd  rruurraall  ddeevveellooppmmeenntt..  PPRRGGAA  PPrrooggrraamm,,  CCaallii,,  
CCoolloommbbiiaa..  ((IInn  pprreessss))  

  
IIPPRRAA  PPrroojjeecctt  CCIIAATT..  22000000..  AAnnnnuuaall  rreeppoorrtt,,  OOccttoobbeerr  11999999--SSeepptteemmbbeerr  22000000..  CCaallii,,  CCoolloommbbiiaa..  114455  pp..  
  
PPRRGGAA  PPrrooggrraamm..  22000000..  FFiittoommeejjoorraammiieennttoo  ppaarrttiicciippaattiivvoo  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  llee  CCaarriibbee::  
  MMeemmoorriiaass  ddee  uunn  ssiimmppoossiioo  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  3311  ddee  aaggoossttoo--33  sseeppttiieemmbbrree  11999999,,  QQuuiittoo  EEccuuaaddoorr..  

  CCaallii,,  CCoolloommbbiiaa..  ((11  CCDD--RROOMM..  

WWeellttzziieenn  EE;;  SSmmiitthh  MM;;  MMeeiittzznneerr  LLSS;;  SSppeerrlliinngg  LL..  22000000..  TTeecchhnniiccaall  aanndd  iinnssttiittuuttiioonnaall  iissssuueess  iinn  ppaarrttiicciippaattoorryy  ppllaanntt  
bbrreeeeddiinngg--ffrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  ffoorrmmaall  ppllaatt  bbrreeeeddiinngg::  aa  gglloobbaall  aannaallyyssiiss  ooff  iissssuueess,,  rreessuullttss,,  aanndd  ccuurrrreenntt  
eexxppeerriieennccee..  WWoorrkkiinngg  ddooccuummeenntt  nnoo  33..  PPRRGGAA  PPrrooggrraamm,,  CCaallii,,  CCoolloommbbiiaa..  116677  pp..  

  

  

  

AAccrroonnyymmss  aanndd  AAbbbbrreevviiaattiioonnss  UUsseedd  iinn  tthhee  TTeexxtt  

  



CCIIAALLss  SSppaanniisshh  aaccrroonnyymm  ffoorr  LLooccaall  AAggrriiccuullttuurraall  RReesseeaarrcchh  CCoommmmiitttteeeess  

CCIIAATT  CCeennttrroo  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  AAggrriiccuullttuurraa  TTrrooppiiccaall,,  CCoolloommbbiiaa  

CCNNPPMMFF  CCeennttrroo  NNaacciioonnaall  ddee  PPeessqquuiissaa  ddee  MMaannddiiooccaa  ee  FFrruuttiiccuullttuurraa  TTrrooppiiccaall  ((ooff  EEMMBBRRAAPPAA))  

CCOORRPPOOIICCAA  CCooooppeerraacciióónn  CCoolloommbbiiaannaa  ddee  IInnvveessccttiiggaacciióónn  AAggrrooppeeccuuaarriiaa  

CCGGIIAARR  CCoonnssuullttaattiivvee  GGrroouupp  oonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAggrriiccuullttuurraall  RReesseeaarrcchh  

EEMMBBRRAAPPAA  EEmmpprreessaa  BBrraassiilleeiirraa  ddee  PPeessqquuiissaa  AAggrrooppeeccuuaarriiaa,,  BBrraazziill  

GGRRUUYYAA  SSppaanniisshh  aaccrroonnyymmss  ffoorr  CCaassssaavvaa  GGrroouupp  aanndd  AAssssoocciiaatteess  

IICCAA    IInnssttiittuuttoo  CCoolloommbbiiaannoo  AAggrrooppeeccuuaarriioo  

IINNIIAAPP  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  AAuuttóónnoommoo  ddee  IInnvveessttiiggaacciióónneess  AAggrrooppeeccaauurriiaass,,  EEccuuaaddoorr  

IIPPRRAA  PPrroojjeecctt  IInnvveessttiiggaacciióónn  PPaarrttiicciippaattiivvaa  eenn  AAggrriiccuullttuurraa  //  PPaarrttiicciippaattoorryy  RReesseeaarrcchh  iinn  AAggrriiccuullttuurree  ((ooff  CCIIAATT))  

NNAARRSS  nnaattiioonnaall  aaggrriiccuullttuurraall  rreesseeaarrcchh  ssyysstteemmss  

NNGGOOss  nnoonnggoovveerrnnmmeennttaall  oorrggaanniizzaattiioonnss  

PPCCAA    pprriinncciippaall  ccoommppoonneennttss  aannaallyyssiiss  

PPPPBB    ppaarrttiicciippaattoorryy  ppllaanntt  bbrreeeeddiinngg  

PPRR    ppaarrttiicciippaattoorryy  rreesseeaarrcchh  

PPRRCCBB  ppaarrttiicciippaattoorryy  rreesseeaarrcchh  ffoorr  ccaassssaavvaa  bbrreeeeddiinngg\\  

PPRREEDDUUZZAA  PPrrooyyeeccttoo  RReessiisstteennccii  DDuurraaddeerraa  eenn  llaa  ZZoonnaa  AAnnddiinnaa,,  bbaasseedd  iinn  EEccuuaaddoorr  



  FFuuttuurree  HHaarrvveesstt  iiss  aa  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  bbuuiillddss  aawwaarreenneessss  aanndd  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ffoooodd  aanndd  
eennvviirroommeennttaall  rreesseeaarrcchh  ffoorr  aa  wwoorrlldd  wwiitthh  lleessss  ppoovveerrttyy,,  aa  hheeaalltthhiieerr  hhuummaann  ffaammiillyy,,  wweellll--nnoouurriisshheedd  
cchhiillddrreenn,,  aanndd  aa  bbeetttteerr  eennvviirroonnmmeenntt..  FFuuttuurree  HHaarrvveesstt  ssuuppppoorrttss  rreesseeaarrcchh,,  pprroommootteess  ppaarrttnneerrsshhiippss,,  
aanndd  ssppoonnssoorrss  pprroojjeeccttss  tthhaatt  bbrriinngg  tthhee  rreessuullttss  ooff  rreesseeaarrcchh  ttoo  rruurraall  ccoommmmuunniittiieess,,  ffaarrmmeerrss,,  aanndd  
ffaammiilliieess  iinn  AAffrriiccaa,,  LLaattiinn  AAmmeerriiccaa  aanndd  AAssiiaa..  IItt  iiss  aanndd  iinniittiiaattiivvee  ooff  tthhee  1166  ffoooott  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  
rreesseeaarrcchh  cceenntteerrss  tthhaatt  aarree  pprriimmaarriillyy  ffuunnddeedd  tthhrroouugghh  tthhee  CCoonnssuullttaattiivvee  GGrroouupp  oonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  
AAggrriiccuullttuurraall  RReesseeaarrcchh..    

    FFuuttuurree  hhaarrvveesstt,,  PPMMBB  223388,,22002200  PPeennssyyllvvaanniiaa  AAvveennuuee,,  NNWW,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC  2200000066,,  UUSSAA    

    TTeell::  ((11--22000022))  447733--44773344  

    EEmmaaiill::  iinnffoo@@ffuuttuurreehhaarrvveesstt..oorrgg  

    WWeebb::  hhttttpp::////wwwwww..ffuuttuurreehhaarrvveesstt..oorrgg  

  TThhee  ccoonnssuullttaattiivvee  ggrroouupp  oonn  IInntteerrnnaattiioonnaall  AAggrriiccuullttuurraall  RReesseeaarrcchh  ((CCGGIIAARR))  wwoorrkkss  ttoo  pprroommoottee  ffoooodd  
sseeccuurriittyy,,  ppoovveerrttyy  eerraaddiiccaattiioonn,,  aanndd  ssoouunndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  tthhrroouugghhoouutt    tthhee  
ddeevveellooppiinngg  wwoorrlldd..  

    CCGGIIAARR,,  TThhee  WWoorrlldd  BBaannkk,,  11881188  SSttrreeeett,,  NNWW..,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DDCC2200443333,,  UUSSAA  

    TTeell::  ((11--220022))  447733--44550022  

    EEmmaaiill::  ccggiiaarr@@ccggiiaarr..oorrgg  

    WWeebb::  hhttttpp::////wwwwww..ccggiiaarr..oorrgg  

    IInn  rreecceenntt  yyeeaarrss  tthhee  CCGGIIAARR  hhaass  eemmbbaarrkkeedd  iinn  aa  sseerriieess  ooff  SSyysstteemmwwiiddee  PPrrooggrraammss,,  eeaacchh  ooff  
wwhhiicchh  cchhaannnneellss  tthhee  eenneerrggiieess  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  cceenntteerrss  aanndd  nnaattiioonnaall  aaggeenncciieess  ((iinncclluuddiinngg  rreesseeaarrcchh  
iinnssttiittuutteess,,  nnoonn--ggoovveerrnnmmeenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  uunniivveerrssiittiieess,,  aanndd  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr))  iinnttoo  aa  gglloobbaall  
rreesseeaarrcchh  eennddeeaavvoorr  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  tthheemmee  tthhaatt  iiss  cceennttrraall  ttoo  ssuussttaaiinnaabbllee  aaggrriiccuullttuurree,,  ffiisshheerriieess,,  aanndd  
ffoorreessttrryy..  

  
      
    TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  CCGGIIAARR  PPrrooggrraamm  oonn  PPaarrttiicciippaattoorryy  RReesseeaarrcchh  aanndd  GGeennddeerr  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  

TTeecchhnnoollooggyy  DDeevveellooppmmeenntt  aanndd  IInnssttiittuuttiioonnaall  IInnnnoovvaattiioonn  ((PPRRGGAA  PPrrooggrraamm))  iiss  ttoo  aasssseessss  aanndd  
ddeevveelloopp  mmeetthhooddoollooggiieess  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnaall  iinnnnoovvaattiioonnss  ffoorr  ggeennddeerr--sseennssiittiivvee  ppaarrttiicciippaattoorryy  
rreesseeaarrcchh  aanndd  ttoo  aappppllyy  tthheessee  iinn  ppllaanntt  bbrreeeeddiinngg,,  aanndd  ccrroopp  aanndd  nnaattuurraall  rreessoouurrccee  mmaannaaggeemmeenntt..  

      
    TThhee  PPRRGGAA  PPrrooggrraamm  iiss  ccoossppoonnssoorreedd  bbyy  44  ooff  tthhee  1166  cceenntteerrss  tthhaatt  mmaakkee  uupp  tthhee  CCGGIIAARR::  tthhee  

IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  TTrrooppiiccaall  AAggrriiccuullttuurree  ((CCIIAATT)),,  wwhhiicchh  sseerrvveess  aass  tthhee  ccoonnvveenniinngg  cceenntteerr;;  tthhee  
IInntteerrnnaattiioonnaall  MMaaiizzee  aanndd  WWhheeaatt  IImmpprroovveemmeenntt  CCeenntteerr  ((CCIIMMMMYYTT));;  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  
AAggrriiccuullttuurraall  RReesseeaarrcchh  iinn  tthhee  DDrryy  AArreeaass  ((IICCAARRDDAA));;  aanndd  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  RRiiccee  RReesseeaarrcchh  
IInnssttiittuuttee  ((IIRRRRII))  

    PPRRGGAA  PPrrooggrraamm  aaccttiivviittiieess  aarree  ffuunnddeedd  bbyy  CCaannaaddaa’’ss  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDeevveellooppmmeenntt  RReesseeaarrcchh  CCeennttrree  
((IIRRDDCC)),,  tthhee  FFoorrdd  FFoouunnddaattiioonn,,  tthhee  RRoocckkeeffeelllleerr  FFoouunnddaattiioonn,,  aanndd  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ooff  GGeerrmmaannyy,,  
IIttaallyy,,  tthhee  NNeetthheerrllaannddss,,  NNeeww  ZZeeaallaanndd,,  NNoorrwwaayy,,  aanndd  SSwwiittzzeerrllaanndd..  

  
    CCIIAATT’’ss  mmiissssiioonn  iiss  ttoo  rreedduuccee  hhuunnggeerr  aanndd  ppoovveerrttyy  iinn  tthhee  ttrrooppiiccss  tthhoouugghh  ccoollllaabboorraattiivvee  rreesseeaarrcchh  

tthhaatt  iimmpprroovveess  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  mmaannaaggeemmeenntt..  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  iinn  
CCaallii,,  CCoolloommbbiiaa..  
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    CCIIMMMMYYTT  iiss  aa  nnoonnpprrooffiitt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  ttrraaiinniinngg  oorrggaanniizzaattiioonn  eennggaaggeedd  iinn  aa  wwoorrllddwwiiddee  

rreesseeaarrcchh  pprrooggrraamm  ffoorr  ssuussttaaiinnaabbllee  mmaaiizzee  aanndd  wwhheeaatt  ssyysstteemm,,  wwiitthh  eemmpphhaassiiss  oonn  hheellppiinngg  tthhee  ppoooorr  
wwhhiillee  pprrootteeccttiinngg  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess..  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  iinn  MMeexxiiccoo  CCiittyy,,  
MMeexxiiccoo..  

  
    IICCAARRDDAA’’ss  mmiissssiioonn  iiss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  wweellffaarree  ooff  ppeeooppllee  tthhrroouugghh  aaggrriiccuullttuurraall  rreesseeaarrcchh  aanndd  

ttrraaiinniinngg  iinn  tthhee  ddrryy  aarreeaass  iinn  ppoooorreerr  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  ddeevveellooppiinngg  wwoorrlldd..  TThhee  cceenntteerr  mmeeeettss  tthhiiss  
cchhaalllleennggee  bbyy  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  pprroodduuccttiioonn,,  pprroodduuccttiivviittyy  aanndd  nnuuttrriittiioonnaall  qquuaalliittyy  ooff  ffoooodd  ttoo  hhiigghheerr  
ssuussttaaiinnaabbllee  lleevveellss,,  wwhhiillee  pprreesseerrvviinngg  oorr  iimmpprroovviinngg  tthhee  rreessoouurrccee  bbaassee..  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  iinn  AAlleeppppoo,,  
SSyyrriiaa..  

  
    IIRRRRII  iiss  aa  nnoonnpprrooffiitt  aaggrriiccuullttuurraall  rreesseeaarrcchh  aanndd  ttrraaiinniinngg  cceenntteerr  eessttaabblliisshheedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  wweellll--

bbeeiinngg  ooff  pprreesseenntt  aanndd  ffuuttuurree  ggeenneerraattiioonnss  ooff  rriiccee  ffaarrmmeerrss,,  aanndd  ccoonnssuummeerr,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhoossee  wwiitthh  
llooww  iinnccoommeess..  IItt  iiss  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  hheellppiinngg  ffaarrmmeerrss  iinn  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  pprroodduuccee  mmoorree  ffoooodd  oonn  
lliimmiitteedd  llaanndd  uussiinngg  lleessss  wwaatteerr,,  lleessss  llaabboorr,,  aanndd  ffeewweerr  cchheemmiiccaall  iinnppuuttss,,  wwiitthhoouutt  hhaarrmmiinngg  tthhee  
eennvviirroonnmmeenntt..  HHeeaaddqquuaarrtteerrss  iinn  LLooss  BBaaññooss,,  TThhee  PPhhiilliippppiinneess..    

    
      
  
  
  
    
  
  

  

  

  



    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  ccoonnttaacctt::  
PPRRGGAA  PPrrooggrraamm  CCoooorrddiinnaattiioonn  OOffffiiccee  
cc//oo  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCeenntteerr  ffoorr  TTrrooppiiccaall  AAggrriiccuullttuurree  ((CCIIAATT))  
AA..AA..  66771133  
CCaallii,,  CCoolloommbbiiaa  
  
PPhhoonnee::    ((5577--22))  444455--00000000  ((ddiirreecctt))  oorr  ((11--665500))  883333--66662255  ((vviiaa  UUSSAA))  
FFaaxx    ((5577--22))  444455--00007733  ((ddiirreecctt))  oorr  ((11--665500))  883333--66662266  ((vviiaa  UUSSAA))  
EE--mmaaiill::  pprrggaa@@ccggiiaarr..oorrgg  
WWeebb::  hhttttpp::////wwwwww..pprrggaapprrooggrraamm..oorrgg//pprrggaa//  
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