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Projeto

Objetivos: - Determinar procedimentos de desinfeção que eliminem

eficazmente o fungo, para evitar a sua dispersão.

- Formular novos substratos alternativos, sem casca de

pinheiro na sua composição, que garantam boas condições

para a germinação e desenvolvimento de plantas.

- Divulgar os resultados obtidos junto dos produtores (viveiros)

e comerciantes de plantas e de sementes florestais

(fornecedores de materiais florestais de reprodução).

logótipo

Contacto:
Dina Ribeiro
E-mail: 
dina.ribeiro@icnf.pt

GO – PDR 2020



Sessões de divulgação: VIII Congresso Florestal Nacional; 

Ação COST FP1406 – PINESTRENGTH; 

Notícia escrita na Agência EFE Online (09 mai. 2018); 

PINESTRENGHT — final meeting, Skopje (26 a 28 mar. 

2019) – Comunicação do INIAV, I.P. (29 set. - 5 out. 2019); 

XXV IUFRO World Congress, Curitiba, — 2 comunicações: 

INIAV, I.P., em coautoria com ICNF, I. P. e FITOLAB 

Programa Biosfera sobre fitossanidade na RTP 2;

90 Years of Forest Research Institute Conference - for the 

Society and Nature - Sofia (24 a 26 out. 2018) - Poster 

Ações de demonstração: 3 ações de demonstração dos resultados do GO +PrevCRP 

- Amarante maio 2021, Alcácer do Sal junho 2021; Óbidos 

julho 2021.

Publicações: 5 artigos científicos, 2 teses de mestrado, 7 folhetos 

informativos e 1 Manual técnico para fornecedores de 

MFR 

Resultados alcançados

As atividades desenvolvidas durante a vigência do GO 

+PrevCRP decorreram em duas fases (laboratorial e 

contexto real) e permitiram atingir os objetivos 

propostos. 

• Identificaram-se produtos desinfetantes eficazes na 

eliminação de F. circinatum de sementes, contentores 

e água de rega, com aplicabilidade em contexto real e 

garantindo que a sua utilização não afeta a 

germinação das sementes nem o desenvolvimento 

das plantas produzidas. 

• Foram determinadas formulações de substratos 

alternativos aos comummente utilizados em viveiros e 

que contêm na sua composição, em alternativa à 

casca de pinheiro, produtos naturais e adquiridos com 

alguma facilidade e base de turfa, como componente 

arejador dos substratos. 

• No total foram realizadas 46 ações de demonstração 

e divulgação do projeto, entre as quais se incluem 3 

ações de demonstração dirigidas a fornecedores de 

MFR (Viveiros de Amarante, Viveiros de Valverde e 

Viveiros do Furadouro) onde foram divulgados os 

resultados alcançados e um webinar final, direcionado 

para a comunidade científica e para técnicos que 

lidem com questões fitossanitárias, que contou com a 

presença de 13 oradores e 98 participantes.


