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Samverkande 
allsidiga gårdar 

Jordbruksföretaget Frutícola på Ungdomsön - Isla de la 
Juventud - satsar på mångfald. Tidigare var ön känd som 
Karibiens citrusträdgård.

Fruticolas chef, Eliecer Espinosa, berättar att de med 
ett system av små, allsidiga gårdar som samarbetar med 
varandra har uppnått större mångfald på mindre areal och 
skördar året runt. ”Jämte fruktträden odlar vi också växter 
med kortare cykel. Så når vi högre avkastning.”

I kommunen ingår 39 gårdar i systemet. De har mango, 
ananas och papayaodlingar som stomme. Mario Hernández, 
tidigare hisskötare, nu nybliven jordbrukare, har uppnått 
imponerande ananasskördar på bara lite mer än två hektar.

”Den här jordplätten livnär min familj men kommer 
även fruktindustrin och befolkningen till godo”, säger han. 
Första skörden gav 19 ton och den andra 22.

Hög plantkvalitet, många sorter
Simeón López är ansvarig för plantkvalitén till 

fruktodlingarna.
”Den här plantskolan  har sju hektar: en del är avsedd för 

ananas-, avokado-, mango- och guayavaplantor, en annan 
för anón och för en banansort som klarar torkan bra. Resten 
av arealen är till för maracuyá, guanábana, chirimoya och 
tamarind”, förklarar han.

Simeón och övriga av plantskolans 11 arbetare tycker 
att satsningen på mångfald är utmärkt. Juan Amador, 
företagets specialist, påpekar att ytterligare en fördel är att 
de använder maskkompost, organisk gödsel och organisk 
bekämpning av både ogräs och insekter så  att jordbruket 
blir miljömässigt hållbart.

Att rädda av symbol
Det var bosättare från USA som introducerade 

grapefrukt på Ungdomsön i början av 1900-talet. På 70-talet 
dominerades det av citrusfruktodlingar. 1978 byggdes en 
industri upp för att bearbeta ungefär 25 ton citrusfrukter i 
timmen och 500 ton per dag. 

1988 uppnåddes den hittills största volymen grapefrukt, 
och det mesta exporterades. Efter socialistblockets 
sammanbrott och därmed förlusten av den europeiska 
marknaden förlorade den kubanska grapefrukten  
avsättningsmöjligheter. Teknologin har idag blivit 
omodern och dessutom förstördes citrusodlingarna nästan 
fullständigt av orkanerna 2008. Dessutom en ännu större 
”storm”: insekten huang long bing. 2007 underrättade Kuba 
det interamerikanska samarbetsorganet för citrusfrukter och 
FAO (FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan) om insektens 
härjningar.

”Ön fullständigt invaderades . Men nu kan vi plantera 
grapefrukt igen. Den här gången gör vi det i mindre skala, 
men med större kvalitet”, säger Espinosa. 
Roberto Díaz          Översatt Jeanette Diamant


