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Presentationsbrev 
 

Kära vänner i styrelsen och alla medlemmar av Agni, Sverige.  

På uppdrag av alla förmånstagare i det agroekologiska projektet vill vi uttrycka våra hjärtliga 
hälsningar och tacksamhet för det ekonomiska stöd vi mottagit denna första perioden som ett första 
försök och inlärning. 
 
Det som vi i teorin föreslog och planerade uppnå med projektet för familjernas välbefinnande, som 
ett modellprojekt, fick inte i praktiken de resultaten. 
 
Det är en kamp som har flera motgångar, speciellt klimatförändringarna, som vi inte är förberedda för 
att hantera, som till exempel att det vissar år regnar mindre och vissa år regnar väldigt mycket. 
 
Slutrapoporten för detta första år var beräknad till efter majsskörden i slutet av februari 2018, 
emellertid, de katastrofala effekterna från vintern förändrade allt, skörden ruttnade innan den var 
mogen, just un väntar vi bara på att skörda chilacayote (pumpor). Därför skickar vi rapporten för den 
första perioden i förväg. 
 
Jag har inte ändrat introduktionen och innehållet i delrapporten som omfattar tiden från april 2016 
till juli 2017, eftersom projektets utveckling under den tiden gav mer hopp om att nå en bra skörd. Jag 
har bara lagt till den sista perioden från augusti till december 2017 som var när allt förändrades. 
 
Vi håller hoppet uppe att det inte kommer att hända samma sak varje år. 
 
Vi är redo för att börja arbeta på andra året. Vi har redan börjat förbereda marken. Vi skickar separat 
budgeten och tidsplanen för det andra året i en excel-fil. Vi kommer att ha samma innehåll som 
presenterades i det ursprungliga projektet från 2017, som omfattar 5 år. Om Agni kan godkänna vårt 
projekt för 2018, vill vi ansöka om utbetalning för tredje veckan i februari 2018 på samma sätt som 
förra året. 
 
Vi kommer att byta ut två av medlemmarna, då dessa inte uppfyllde kraven på vård av jorden. 
 
Jag upprepar min djupaste tacksamhet till styrelsen för Agni och alla medlemmar för ert värdefulla 
stöd. 
 

Med hjärtliga hälsningar; 
 
 
 

Miguel Guarchaj López 
Projektkoordinator. 
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UTVECKLING AV DET AGROEKOLOGISKA 

PROJEKTET XEPECUL 2017 
 

Text: 
Miguel Guarchaj López. 

Introduktion 

Med stor belåtenhet, glädje och hopp, presenterar jag den första delrapporten för det 
agroekologiska projektet som vi genomför på platsen som heter Panimak’ache’laj-Xepecul på 
2000 meters höjd över havet. 
 
Projektet eftersträvar att bevara uråldriga kunskaper relaterade till livsmedelsoberoende 
(soberanía alimentaria), speciellt ekologisk majs- och bönproduktion som är baslivsmedel för 

familjer på landsbygden. 
 
Under de få månader som vi hittills har verkställt av projektets första år, har vi sett att det 
finns många utmaningar som vi måste hantera under de fem år som vi har planerat för att 
uppnå de förväntande resultaten. Vår önskan är att som slutresultat ha hälsosam och 
tillgänglig mat för familjerna, för att minska undernäring och sjukdomar som orsakas av brist 
på mat och hälsa. Vår önskan att ha tillgängliga frön för produktion av hälsosamma livsmedel 
är inte en lätt uppgift, eftersom det krävs minst fem år, då vi varje år väljer ut de friskaste 
och starkaste frukterna tills vi har våra egna lokala frön om fem år.  

 
Denna första rapport omfattar tiden från projektets start med undersökningarna som 
genomfördes i 2016 till slutet av juli 2017. 
 
Även om två av medlemmarna i detta första försök har slutat, och vi bara har fyra kvar, ser 
jag att vi redan har kommit en lång väg med projektet vad gäller praktiska kunskaper, och de 
flesta odlingarna växer och utvecklas bra. Projektet kommer att bli ännu mer spännande när 
bönorna och majsen väl börjar utvecklas som vi beräknar till oktober 2017. Vädret har varit 
bra, sedan vi sådde under första halvan av april i år har det regnat regelbundet i vårt 

område, vilket är fördelaktigt för tillväxten och utvecklingen av plantorna. När det är torka 
under vinterperioden försenas plantornas tillväxt och utveckling såväl som skörden. 
 
Tack vare alliansen som vi har med våra vänner, med deras stöd lyckas vi genomföra vårt 
agroekologiska projekt. Dessa är: 
 

Agni, Sverige, med ekonomiskt stöd. 
 
Helena-församlingen, Montana, USA, som hjälper oss med överföringen. 
 

Sheila, A. McShane, Clínica Maxeña, Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, 
Guatemala, som hjälper oss med överföringen. 
 
Cooperativa Nahualá, R. L., stöd från agronom-ingenjören José Humberto Samayoa 
och från agronomen Bernabé Dionisio.  
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Ministeriet för Jordbruk, Djurhållning och Livsmedel (MAGA) de Sololá, stöd från 
agronom-ingenjören José Rolando Salanic Rodríguez och från agronomen Francisco 
Guachiac Sohom. 

 

Från april till september 2016 

 
 

 
 
Undersökningen och genomgången av platsen för odlingsmarken genomfördes för att besluta 
om vilken arbetsmetod som skulle användas. 
 
Agronom-ingenjören Jose Rolando Salanic Rodriguez, från jordbruktsutveckling vid Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) delade med sig av sin kunskap och idéer 
med medlemmarna i föreningen i området. 

 
Stöd  
Vi fick samarbete och stöd från la 
Cooperativa Nahualá, R. L. Genom 
agronom-ingenjören José 
Humberto Samayoa och 
agronomen Bernabé Dionisio, som 
besökte marken och delgav sina 
idéer i relation till produktion av 
grundläggande grödor med 

ekologisk metod.  
Vi delade med oss och diskuterade 
idéerna i flera arbetsmöten med 
medlemmarna. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

4 

 

Från oktober 2016 till mars 2017 

Rensningen av marken genomfördes 
med machete, rasp och garabato 
(gemensamt arbete), 98 dagar totalt. 

Det var god stämning, harmoni i 
arbetet och respekt mellan männen 
som deltog i arbetsomgångarna på 3 
dagar med övernattning. 
Varje deltagare tog med sig mat för 
3 dagar som bestod av stora tamales 
på 750 gram var gjorda av majsdeg, 
för att värmas vid varje måltid, 
svarta, vita och färgade bönor, ris, 

socker, nudlar och kryddväxter som 
växer runt odlingsmarken. 
Alla turades om varje dag att 

förbereda och tillaga maten, att hämta vattnet 15 minuter längre bort i dunkar om 5 galones2 
som måste bäras tillbaka. Vattnet hämtas upp med en liten skål mellan stenarna i en liten 
flodbädd, det är mycket fin jord i vattnet som måste filtreras med ett tunt tyg för att kunna 
drickas. 
Vi använde nylon3 för det lilla provisoriska lägret som är lätt att bygga upp och ta ned varje 
arbetsomgång. Under tredje omgången haglade det med ganska stora hagel som gjorde hål i 
en del av nylon som vi använde som tak för att skydda oss. Det får oss att fundera på något 

annat material som är flexibelt, enkelt att transportera och starkare för att använda som tak i 
framtiden.  
Det tar 3 timmar att gå från byn Pasac till marken. 
 

                                                           
2 Gallons, ca 3,8 liter 
3 Så står det i den spanska texten. Nylon verkar vara ett lokalt uttryck för Guatemala, som kan betyda eventuellt 

tält eller presenning, men jag är inte säker [övers.] 
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9 mars 2017 på det övre fotot ses agronomen Francisco 
Guachiac Sohom, fältarbetare inom jordbruksutveckling 
på Ministeriet för Jordbruk, Djurhållning och Livsmedel 
(MAGA). På det nedre fotot syns Miguel Guarchaj López, 
koordinator för den lilla föreningen för småodlare av 
ekologiska baslivsmedel. På båda fotona syns marken 
redan rensad och utplanad. 

Francisco kommer att samarbeta med vår lilla förening 
som ersättare för agronom-ingenjören José Rolando 

Salanic Rodríquez.  
Francisco och Miguel gjorde tillsammans den sista kontrollen av jordens kvalitet och 
bördighet innan den såddes.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Första hindret som uppstod: 
Det är svårt för familjeförsörjaren (mannen) att åka iväg och jobba i arbetsomgångar på 3 
dagar för att rensa marker. Han har ansvar för att förse sin familj med mat varje dag utan 
stöd. 
Vårt projekt håller på att starta, så därför har vi för tillfället inte några produkter som mat till 

familjen. Avståndet och de ogynnsamma väderförhållandena kräver mycket kraft och vilja för 
att fortsätta delta och kämpa för projektet. 
På grund av detta, i slutet av januari 2017, drog sig en av våra medlemmar tillbaka, vi 
hoppas att de återkommer till projektets fortsättning under 2018, då hoppas vi att vi har det 
ekonomiska stödet för fortsättning i tid från Agni, Sverige. 
Det är 5 medlemmar kvar som fortsätter kämpa och delta i projektet. 
 
Övriga hinder och svårigheter som uppstått under tiden har jag beskrivit tillsammans med 
etapperna som berättas om med fotografierna. 
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 18 mars 2017 
 
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vi genomförde följande aktiviteter: 
 

1. Vi mätte upp den rensade marken, i cuerdas på 28x28 varas, vilket är en lokal 
måttenhet som motsvarar ungefär 24x24 meter. Den totala arean på marken är 25 
cuerdas. Varje medlem får en landbit på 5 cuerdas. 

 
2. Vi diskuerade och kom överens med medlemmarna om att landbitarna på 5 cuerdas 

skulle ligga vertikalt eftersom hela odlingsmarken lutar. 
 
3. Vi bestämde med medlemmarna att dela upp de 5 landbitarna på 5 cuerdas vardera 

genom lottning, numrerade 1 till 5 från öster till väster. 
 
Dessa var de mest spännande och roliga aktiviteterna under dagen eftersom vi uppnådde 
framsteg i projektet då vi hade grunden (marken) redo för att så. 
Vi återvände alla hem samma dag vid 19.30 väldigt trötta men alla nöjda.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Det var en hård dags 

arbete för den lilla 

föreningen. 

Vi hade stöd av 

Alberto Guarchaj 

Tambríz, han tog alla 

foton på de olika 

aktiviteterna som vi 

genomförde. 
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29 mars 2017 
 
Vi behövde åka till två avlägsna byar för att få tag på fröna 
till svart, gul och vit majs, och svarta, vita och piloy bönor. 
 
Den första byn som vi besökte var Pak’im. Där fick vi 20 kilo 
vit majs och 17,5 kilo svart majs för Q1,30 per halvkilo. 

Bönorna kostade Q6,00 per halvkilo. 
 
Vi noterade att familjen som vi köpte fröna av hade 
tillräckligt med majs och bönor som huvudföda för ett helt 

år och är väldigt lite beroende av marknaden vad gäller maten. Majoriteten av våra familjer 
är beroende av marknaden, och majs och bönor produceras till 100% med kemiska 
produkter.  
 
Den andra byn vi besökte heter Chwinimajuyub’. 

En familj från byn sålde oss 12,5 kilo gul majs för Q1,25 per halvkilo. Vi fick svarta, vita och 
piloy bönor för Q8,00 per halvkilo. 
 
De två familjerna vi besökte har odlat sin egen majs med applicering av hönsbajs 15 dagar 
innan sådden. 
En applicering på ett halvt onza4 av det kemiska gödningsmedlet Maya-20 när fältet har växt 
under två månader. 
En sista applicering på ett onza av det kemiska gödningsmedlet Maya-20 ca 15 dagar innan 
de första majskolvarna syns. 

 
Eftersom vi inte kunde hitta frön som var 100% ekologiska, har vi kommit överens med 
medlemmarna och med våra rådgivare (agronomer) att applicera ett halvt onza av det 
kemiska gödningsmedlet med formulan 20-20-0 när fältet har växt under 2 månader eller har 
5-6 blad. En enda applicering med målet att den ska minskas ytterligare under 2018. Vi kom 
också överens om att två av medlemmarna inte ska använda några kemiska medel detta år 
för att se skillnaderna och resultaten. 
 
Det är väldigt oroande med fröna eftersom det inte längre går att få tag på i närheten, det 

visar på att vi är väldigt dåligt rustade för matproduktion och hälsa i framtiden och med 
tanke på framtida generationer. Vårt projekt lett oss till efterforskningar, praktik och 
möjligheten att tänka kring hur vi kan ta oss an de stora svårigheterna med produktionen av 
hälsosam mat i framtiden. 
 
De stora utmaningarna som vi har kvar framöver med fröna är att börja en plan för att välja 
ut, spara och använda de bästa fröna varje år under 5 år så att våran lilla förening har sina 
egna frön till den dagliga basfödan och kan börja tillgängliggöra fröna till småodlarna i 
familjerna på landsbygden. 

 
Det andra hindret: 
I början av april 2017 drog sig en deltagare tillbaka på grund av svårigheter i familjen, så nu 
är vi fyra medlemmar. 
 

                                                           
4 1 onza (på engelska ounce) motsvarar ca 28 gram [övers anm] 
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Från april till juli 2017 

 
2 april 2017 
Välsignelse av fröna från Katolska Kyrkan: 
Vi förberedde fröna från svart, gul och vit majs och 

svarta, vita och piloy bönor i hinkar och påsar för 
välsignelsen från prästen under gudstjänsten i den 
katolska kyrkan i byn. 

. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 april 2017 

Belejeb’ Kan i Maya-kalendern. 
Den Andliga Vägledaren (Maya-präst) don Manuel, 
tillsammans med sin fru doña Juana från byn 
Xejuyup, var ansvarig för att genomföra firandet och 
välsignelsen av fröna på de agroekologiska 
projektets mark, där alla medlemmar av projektet 
och några vänner deltog. 

. 
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Mellan den 5 och 15 april genomfördes den första sådden 
av majs och bönor. Vi använde den levande gränsen (dvs 
växterna runtomkring [övers anm]) som guide för fårorna 

i fältet, från norr till söder. Plantorna satte vi från öster till 
väster. 
Vi använde en käpp på 1,5 meter som kallas macana, för 
att öppna hålen i marken. På en yta på 12 tum gjorde vi 4 
hål, vi satte ett majsfrö i varje hål. 
En meters avstånd mellan plantor och fåror. 
 
 
 

Under sådden deltog några ungdomar och barn med 
tanken att kunskaperna i produktion av hälsosam mat ska 
spridas i framtiden. 
 
 
 
Under sådden deltog tillsammans med oss ett 
familjeöverhuvud som återvänt från USA som migrant i 
slutet av 2015. Hans son på 11 år som går i fjärde klass 

deltog under helgen, han tyckte att det var väldigt 
spännande att så majs. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sedan första dagen vi började så, påbörjade vi också 
uppgiften att vakta dag och natt för att se till att djuren inte 
äter upp fröna. 
Vi placerade ut hundar på två strategiska platser. Hundarna 
hjälper oss mycket med att vakta och se till att fröna inte 
skadas av djur. 
 
Den här hunden försvann i augusti 2017, möjligtvis blev den 

uppäten av en prärievarg (coyote). 
 
 

 
 
 
 



 

10 

 
 
 
 
 
 

I slutet av maj 2017, kan vi se på de fyra fotona hur 

fältet växer. Det motiverade väldigt mycket de fyra 
medlemmarna att fortsätta kämpa med god vilja och 
ansträngning. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Den 23 maj 2017 besöktes vi av agronom-ingenjören 
Jose Rolando från avdelningen för jordbruksutveckling 

vid Ministeriet för Jordbruk, Djurhållning och Livsmedel 
(MAGA). Han delade med sig av sina idéer och vi kom 
fram till att det är nödvändigt att applicera ett halvt onza 
av det kemiska gödningsmedlet med formulan 20-20-0 
för att stärka plantornas tillväxt på fältet eftersom det 
inte gick att få tag på 100% organiska frön. 
Under 2018 kommer vi inte längre att applicera det 
kemiska gödningsmedlet utan ett ekologiskt 
gödningsmedel som vi måste köpa någonstans ifrån. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stödet från våra kära vänner i Agni, Sverige, kom till oss den 6 juni 2017. Därifrån började vi 
komplementera för att lösa andra viktigare och dyrare behov för vårt projekt. 
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I slutet av juni 2017 ser tillväxten på fältet ut såhär. 
Det är viktigt att veta hur vi applicerade den halva onza av 
kemiskt gödningsmedel som vi ser stärkte tillväxten på fältet. 
Hur det kemiska gödningsmedlet applicerades: 
Det gjordes fåror i jorden i en fyrkant mellan fyra plantor och den 

halva onza av gödningsmedlet hälldes i och fårorna täcktes över 
med jord. Detta gjordes under den bra regnperioden. 
Det här har varit en av de bra rekommendationerna vi fått av 
agronom-ingenjören från MAGA som stödjer oss. 

 

 

3 och 31 juli 2017 
Naturens inverkan. 
Den 3 var det bara vind, den 31 var det vind med regn på 
platsen som påverkade några små delar av odlingarna på 
fältet på vissa platser. 

Nästa dag fick vi lyfta de plantor som fallit, vi satte några 
käppar vid varje planta för att stödja dem i vinden i 
framtiden.  

 
 

  

 

Såhär ser vårt kök ut. 
Vi har en vanlig nylon som provisoriskt tak och väggar av lokalt trä. Vi måste få tag på 
starkare nylon som tål hagel i framtiden. 

Köket och elden har väldigt viktiga kulturella värden. Elden ses som köket centrum, den 
värmer omgivningarna, deltagarna samlas vid varje måltid, sätter sig runt elden och tar 
tillfället i akt att samtala och diskutera kring viktiga ämnen som rör det sociala livet eller 
ekologiskt jordbruk. Platsen där elden finns är en lämplig plats för att samlas efter varje 
arbetsdag. 
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Sovrum 
Taket är också provisoriskt av vanlig nylon, vi måste få tag 
på starkare nylon som tål hagel i framtiden. 
Vi byggde några ben och bänkar med lokalt trä som säng 

för att sova på natten, de väger inte mycket och kan lätt 
flyttas från en plats till en annan och är tillgängliga för alla 
medlemmar och deras familjer som kommer och hälsar på 
och sover över i framtiden. Vi bestämde oss för att inte 
köpa tältet. 
 
Dass 
Helt byggt i lokalt trä, hålet är 2 meter djupt. Mulltoan 
måste vi placera någon annanstans för att se hur den 

fungerar. 

 
 
 
 
Slutet av juli 2017 

Såhär ser tillväxten på fältet ut efter nästan fyra månader. 
För tillfället har det bara applicerats ett halvt onza av 
kemiskt gödningsmedel för var fjärde planta. 
 
Såsom tillväxten går på fältet har det väckt mycket 
framtidshopp och motivation hos medlemmarna, speciellt 
kring hälsosam livsmedelsproduktion. 
 
Fältet kommer att börja producera kolvar att äta i slutet 

av oktober 2017. 
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Pumporna har redan växt fem meter, nu håller grenarna 
på att växa ut där blommorna som blir till frukter kommer. 
I detta projekt är vi väldigt medvetna om fält-systemet för 
produktionen av basfödan för familjerna. 
Fält-systemet består av de tre huvudsakliga syskonen som 
är majs, bönor och pumpor. Dessa tre syskon trivs mycket 

bra ihop för att producera mat och hälsa till folk. 
. 
 
Bönor 
På detta foto syns de första blommorna till piloy-bönor, det 
är en rödfärgad böna. Det här är den som ger mest 
framtidshopp. 

 

 
Hundkojor 
Under tiden plantornas tillväxt och utveckling går framåt 
måste vi placera ut tre hundar till strategiskt på olika 
platser runt marken för att förstärka vakten och 
bevakningen av de första frukterna som kommer från 
plantorna som såtts på fältet.  

 
 
 
 
Miguel Guarchaj, koordinator för det agroekologiska projektet, deltar tillsammans med två 
kompanjoner från Clínica Maxeña i de förberedande mötena inför den sjätte Internationella 
Sammankomsten för Väktare av Inhemska Frön5 som kommer att hållas i april 2018 i 

Guatemala. Vi har redan besökt Caoba Farms i Antigua, Guatemala, la Choza chula i Sipacate 
Escuintla och el Instituto Mesoamericano de Permacultura i San Lucas Toliman, Sololá. 
Det finns mycket kunskap inom detta område utspritt i olika kulturer i Guatemala och de 
latinamerikanska länderna. 
Det finns stor oro kring de inhemska fröna för det är inte lätt att få tag på dem nuförtiden, 
det kan försvåra matbristen i framtiden och kommer att försämra hälsotillståndet för 
människorna på landsbygden.  
 
 

 
 
 
 

                                                           
5 6º. Encuentro Internacional de Guardianes de semillas nativas 
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Från augusti till december 2017 

 

 

Augusti 2017 var månaden då vi var mycket upprymda 
över utvecklingen av odlingarna. 
På fotot ses början av blomningen av fältet. 

En leende medlem tillsammans med agronom-ingenjören 
Jose Rolando, vår rådgivare i det agroekologiska projektet, 
han jobbar på avdelningen för jordbruksutveckling vid 
Ministeriet för Jordbruk, Djurhållning och Livsmedel 
(MAGA) i Sololá-provinsen. 

 

 
 
På detta foto syns de första frukterna (majskolvar) på 

fältet. 

 

Hinder / Svårighet 
På natten den 25/8 2017 regnade det väldigt mycket och 
en av våra hundar slets från sin egen hundkoja och blev 

slukad av vad vi antar var en prärievarg. Några dagar 
senare försvann en tik. 
Från den stunden började vi tända eldar under nätterna 
nära hundarna som är utplacerade på strategiska platser 
och vi lyckades avstyra denna prärievarg från att komma 
och störa hundarna. 

 

 
På detta foto syns ett panorama över fältet i full blomning. 
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2 september 2017 
Stark vind med mycket regn. 
Detta var en av de första katastroferna som förstörde mer 
än hälften av odlingarna på fältet. 

 

 

 
Dock fortsatte bönodlingarna att motstå effekterna av 
denna kraftiga vinter. 

 

 
De få plantorna på fältet som fanns kvar gav fortfarande 
hopp om att lyckas få frön till nästa säsong. 

 

 
Denna är en annan variant av böna (piloy) i full blom, den 
fortsatte motstå effekterna av den kraftiga vintern. 
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Detta är de första frukterna (bönskidor) från piloy-bönan. 

 

 

 
 
 
 
 
Dessa ungdomar, 19 och 17 år gamla, lär sig och övar på 
att bygga bevattningsdiken för att filtrera regnvatten och 

undvika jorderosion på det agroekologiska projektets mark. 

 

Vår oro för vinterns förstörelse av odlingarna på fältet 
motiverade oss att tänka att vi ska prova så criolla-potatis 
för att diversifiera odlingarna i framtiden. 
Det är dock svårt att få tag på frön till criolla-potatis. Vi 
sådde få plantor. Vi väntar fortfarande på resultatet. 
. 

 

Såhär såg de första majskolvarna ut från fältet under tredje 
veckan i september 2017, innan en period på 2 veckor av 
oavbrutet regn inleddes, som sträckte sig över den sista 
veckan i september och den första veckan i oktober 2017. 
Det var den andra katastrofen som slutade med att 
majskolvarna och en del av bönproduktionen ruttnade. 
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Hundar 
Våra bästa kompanjoner dag och natt, utplacerade på 
strategiska platser, med elden i närheten, har hjälpt oss 
mycket att kontrollera djuren som förstör och äter upp 
frukten på odlingarna.. 

 

 
 
De få plantorna på fältet som överlevde effekterna av den 
kraftiga vintern tror vi inte kommer att räcka för den 
mängd frön som vi behöver till nästa säsong.   

 

 

 
 
 
Skörd av svarta, vita och piloy bönor 
I början av november 2017, började vi att ta in den lilla 
skörden av bönor. 

Varje medlem sålde till grannarna i vår by.  
Bönor är en av baslivsmedlen i familjernas föda i våra 
samhällen. 
Den här bönan när den ännu inte är riktigt mogen, kokas 
den och äts med skal och allt. 
 
Från den här typen av bönor har vi redan garanterat frön 
till nästa säsong. 

 

Chilacayote, är en sorts pumpa som klarade vintern. 
När den mognar väger den runt 7,5 kilo. 
Den intas som juice och atol6. 
 
Vi har redan garanterat frön från chilacayote till nästa 
säsong. 

 

                                                           
6 En slags välling [övers anm] 
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Skörd av förlorad majs 
På de två fotografierna syns majskolvarna med ruttna 

majskorn på grund av effekterna av de 15 dagarnas 
ihållande regn under den sista veckan i september och den 
första veckan i oktober 2017. 
Det här äts som tredje klassens korn. 
 
Vi måste få tag frön på nytt från denna variant som 
skördas efter nio månader. 
 
 

 

 
Vi sådde en andra variant majs, som är gul och som 
skördas efter elva månader, men den gick också förlorad 
på grund av de intensiva regnen. 
Det lilla som blev kvar var inte tillräckligt för den mängd 

frön som vi behöver för nästa säsong så vi måste få tag på 
resten någon annanstans ifrån. 

 

 
 
Soltorkning av frön till bönor.  

 

 
Två medhjälpare som väljer ut fröna till bönor på odlingen. 
 
Under sommarperioden hjälper de här medhjälparna oss 
att vakta vår skog för att undvika att folk eldar den. 
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Bigård 
Vad naturen lär oss är viktigt. Vi startade ett litet 
bigårdsprojekt 2014, som ligger på 1425 meters höjd över 
havet, vid kanten av Ixtacapa-floden. 
 
Vid skörden 2015-2016 hade vi bara 6 kolonier, vi skördade 
18 galones7 honung av god kvalitet. Vi sålde honungen till 
våra grannar i byn eftersom det är ett bra livsmedel som 

äts med bröd under påskveckan. 
 
Just un har vi 10 bikolonier. Honungen skördas i februari 
och mars varje år. 
 
Vi trodde att de intensiva regnen under vintern skulle döda 
djuren eller att de skulle bli väldigt svaga och att det inte 
skulle bli någon skörd. Vi blev väldigt förvånade när vintern 
var över och vi gjorden en översyn av bigården och fann 

att bina var väldigt starka och hade börjat fylla på 
bikakorna. Vi hoppas på en bra honungsskörd i år. 
 
Detta lilla projekt ger oss mycket motivation eftersom det 
är nära relaterat till produktionen och till miljön. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
7 Gallons, ca 3,8 liter. 18 galones motsvarar lite drygt fyra och en halv liter. 



 

20 

 
 
 
 
 

EKONOMISK RAPPORT 2017 
Det finns vissa variationer i utfall jämfört med budget 2017, i vissa fall mer och i vissa mindre, 

beroende på olika behov som uppstod under perioden mellan januari och december 2017. 

Nr. 
ORD. BUDGETRUBRIKER: 

SUMMOR I 
 QUETZALES 

1 Utsäde och frön 14,174.36 

2 Utbildning för 6 medlemmar 600.00 

3 
Framställning av ekologiskt gödningsmedel - 
Bocashi 300.00 

4 Första hjälpen-låda 1,000.00 

5 Tält 8,124.00 

6 Mulltoa 1,495.00 

7 Administration 21,249.60 

8 Kontorsutrustning och -material 1,802.50 

  SUMMA KOSTNADER: 48,745.46 

  Återstående del 187.95 

  
TOTALSUMMA KOSTNADER, 
ÖVERENSSTÄMMANDE MED DONATIONEN: 48,933.41 

      

      

  5/6/2017 Donation mottagen från Agni, Sverige 48,933.41 

   FYRTIOÅTTATUSEN NIOHUNDRATRETTIOTRE QUETZALES OCH FYRTIOEN CENT  
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BUDGET 2018 

RUBRO DE GASTO: VALOR: TOTAL:

Vigilancia de cultivos y equipos de trabajo

Alimentación, Granos básicos de consumo diario

2 hombres x 12 meses x Q800.00

(2x12x800) 19,200.00

Capacitación para 5 asociados

julio-2018, visitar una parcela demostrativa

en Chimaltenango:

(Pasaje Q150.00 x 5 asociados) 750.00

(Alimentación: 1 persona Q100.00 x 1 día)

(Q100.00 x 2 días x 5 asociados) 1,000.00

Honorario al experto en Agroecología 600.00 2,350.00

Conservación de suelo

Mantenimiento de Barreras vivas y asequias

20 días x 1 persona x Q60.00 1,200.00

Compra de abono orgánico procesado

1 quintal (100 libras) para cada cuerda, 200 matas

de milpa.

1 quintasl x Q50.00 x 5 quintales. 250.00

Transporte o traslado 200.00 450.00

Botiquin para primeros auxilios

Un botiquín con lo necesario para 

primeros auxilios en Xepecul 1,000.00

Nylon especial para techo de cocina, dormitorio

y una pequeña bodega para resguardar la cosecha

1 rollo:  7 metros ancho x 50 metros largo, 7,000.00

Transporte o traslado 800.00 7,800.00

Herramientas de trabajo

2 azadones grandes (2xQ175.00) 350.00

2 cobas grandes (2xQ80.00) 160.00

2 palas (2xQ60.00) 120.00

1 carretil la de mano 350.00 980.00

Equipo de iluminación para seguridad

3 linternas grandes de largo alcance

(3xQ400.00) 1,200.00

20 pares baterias duracel (20xQ50.00) 1,000.00 2,200.00

Administración

Pago de 1 Coordinador (medio tiempo)

Q1,650.00 mes x 12 meses 19,800.00

Bono 14 1,650.00

Aguinaldo 1,650.00

Indemnización 1,925.00 25,025.00

Equipo y útiles de oficina

Gastos de internet (Q25.00 x 10 eventos) 250.00

Marcadores, papelógrafos, maskintape 350.00 600.00

SUMA DEL PRESENTE PRESUPUESTO: Q60,805.00

EN LETRAS:  

Son:  Sesenta mil ocho cientos cinco Quetzales exactos.

VALORES EN QUETZALES

PRESUPUESTO

PROYECTO AGROECOLOGÍA - XEPECUL

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Año fiscal en Guatemala:  del 01 de enero al 31 de diciembre.
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Om Agni kan tänka sig att godkänna budgeten för nästa period, vill vi ansöka om att få utbetalningen 
under tredje veckan i februari 2018 på samma tillvägagångssätt som förra året. 



 

TIDSPLAN 2018 
 
 

RESPONSABLE:  Miguel Guarchaj López.

Años

Meses

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1-Reuniones de trabajo x x x x x x x x x x x x x x x x

2-Ceremonia maya x x

3-Limpia de parcela x x x x x x x

4-Seleccionar semillas criollas cosechada x x

5-Enterrar abono orgánico x x

6-Siembra milpa x x

7-Siembra de frijol x x x x

8-Siembra de papa x x

9-Cuidar siembras, cultivos, cabañas y 

herramientas de trabajo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

10-Redactar informe parcial del Proyecto x x

11-Enviar Informe parcial a Agni x x

12-Formulación Presupuesto Proyecto 2019 x x x x

13-Enviar presupuesto Proyecto 2019 a Agni x

14-Cosechar frijol x x x x x x x

15-Cosechar maíz x x

16-Elaboración Informe 2018 x x

17-Enviar Informe 2018 a Agni x

Enero Febrero Marzo Febreero

2019

Octubre Noviembre Diciembre Eenero

CRONOGRAMA 2018

PROYECTO AGROECOLOGÍA - XEPECUL

2018

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

 
 
 
 
 
 
 



 

24 

Slutsatser 

Tiden som har gått medan vi har genomför vårt lilla agroekologiska projekt, från 

undersökningarna, rensningen av marken, sådden och tillväxten och utvecklingen av våra 

odlingar, har givit oss många saker att lära oss gemensamt i vår lilla förening. 

1. De inhemska ursprungliga fröna som är grunden för våra kulturer är en väldigt 

oroande fråga eftersom de inte längre går att få tag på enkelt, det vill säga att de 

finns inte lätt tillgängliga nuförtiden. Detta innebär en allvarlig försämring av 

hälsan i framtiden. Vi deltar i de förberedande mötena inför den sjätte 

Internationella Sammankomsten för Väktare av Inhemska Frön8 som kommer att 

hållas i april 2018 i Guatemala, troligtvis i närheten av Lago de Atitlán i Sololá. 

Denna sammankomst samordnas av Instituto Mesoamericano de Permacultura i 

San Lucas Toliman, Sololá. Tanken är att bilda allianser med nationella institutioner 

som arbetar med frågan om inhemska frön och bilda en organisation för Väktare av 

Inhemska Frön i Guatemala. 

  
2. Detta första år är bara början på en stor uppgift på 5 år som är vad som minst 

behövs för att den lilla föreningen ska lyckas få egna frön av majs och bönor som 

är basfödan i kulturerna på landsbygden. 

3. Det stora hindret som förhindrar produktionen av hälsosamma baslivsmedel är 
kaffeodlingar för export som tar upp bördiga jordar som skulle kunna omvandlas till 
livsmedelsproduktion för lokal konsumtion. Produktionskostnaderna för kaffe idag i 

Guatemala är Q20 per halvkilo och det säljs för Q10. De stora kaffeproducenterna 
får stöd i form av bidrag från staten för att inte förlora kaffeproduktionen. Det finns 
också odlingar av afrikansk palm och sockerrör. 

  
4. Ett annat av de stora hindren är att staten i Guatemala övergav 1950 sitt ansvar 

för att producera livsmedel för alla sina invånare. 

5. Det här första året planerade vi från början att så tre sorters majs hämtade från 

olika platser. En av sorterna, från Cantel, Quetzaltenango, fungerade inte. De 

andra två sorterna verkade fungera på vårt fält, de kommer vi att fortsätta försöka 

med. 

6. Det finns bra frön från olika sorters näringsrika växter i jorden på fältet, vi behöver 

bara ge dem mer tid för att växa under det andra året. 

7. Vi lever redan med effekterna av klimatförändringarna. Under förra vintern, som 

var väldigt intensiv, blev frukterna som fåglarna och andra djur äter från träden 

väldigt få. Därför gav sig fåglarna på de få frukterna som vi hade fått på vårt fält 

och vi hade stora svårigheter med att kontrollera dem även om vi redan från 

början sådde även för djurens konsumtion. Dock förlorade vi både grödorna för 

djuren och för människorna. Vi har ingen intention att döda djuren. Allt runt vårt 

                                                           
8 6º. Encuentro Internacional de Guardianes de semillas nativas 
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fält är fullt av växtlighet, inklusive vår lilla skog, det finns ingen anledning att 

djuren ska behöva svälta. Vi kommer säkert att lära oss tillsammans mer om dessa 

förändringar i framtiden. 

8. Den lilla modellen har väckt intresse hos vissa småproducenter på landsbygden, de 

har bett oss organisera en andra grupp, dock känner vi att vi först måste försäkra 

de nödvändiga fröna innan vi börjar med en ny grupp. 

 

Slutligen, tack för att ni tagit er tiden att läsa det här dokumentet.  

Alla förslag som ni önskar göra eller bidra med är mycket välkomna. 

 

--------------------------------------Slut på dokumentet------------------------------------------------ 
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