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As micorrizas são inoculadas nas plantas para
torná-las mais resistentes a secas, doenças e para
aumentar a superfície das raízes. A micorrização é
uma medida para aumentar a resiliência das
plantas em solos degradados. Como parte do
projeto, o parceiro A&T (L2) preparou e testou a
inoculação de micorrizas de espécies de plantas
selvagens locais, a partir de sementes coletadas
na Sicília nas áreas de estudo, conforme ditado
pelo protocolo florestal da Sicília.

O trabalho foi organizado em cooperação
com o prof. Paola Quatrini (Universidade de
Palermo, parceira do projeto). Uma mistura
de micorrizas também foi adicionada ao solo
com outros auxiliares, como composto verde
produzido principalmente com poda e
resíduos de madeira para apoiar a
sobrevivência de mudas de plantas. Além
disso, os carvalhos foram inoculados com
micorrizas para a produção de trufas e para
melhorar a sua saúde.



Programa de endosso de esquemas de certificação 
florestal PEFC

Seminário on-line de 22 de novembro de 2021 - 16.00.17.30

O projeto Desert-Adapt propôs aos seus parceiros (proprietários de terras) testar um dos
dois esquemas de certificação mais difundidos para sustentabilidade florestal PEFC (o
outro mais usado é o FSC) e certificar seus produtos. A certificação PEFC é normalmente
usada para florestas e indústria de processamento de madeira, mas a certificação também
pode ser interessante para produtos florestais não madeireiros (PFNMs) provenientes de
florestas atuais ou novas (caixa abaixo).
A conscientização sobre sustentabilidade (e mudanças climáticas) está crescendo na
Europa e a certificação será parte da solução para alguns produtos PFNM. As ações
implementadas pelo Desert-Adapt têm muito em comum com os objetivos de
sustentabilidade do PEFC, tornando mais fácil incluir esse esquema de certificação nas
metas e ações dos proprietários de terras. certificar seus produtos.

Este curso é o primeiro passo para
nossos parceiros saberem mais sobre o
PEFC e suas vantagens. Em cada país
(Itália, Espanha, Portugal) nossos
parceiros trabalharão com o apoio do
projeto e escritórios locais de
certificação PEFC. Esta atividade faz
parte do plano de implementação do
projeto Desert-Adapt (Ação C9).
Para saber mais sobre o PEFC visite:
https://www.pefc.it/
https://www.pefc.pt/
http://www.pefc.es/


