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Contexto 
M. arborea é uma espécie de forragem muito apreciada pelo gado. Tem boa qualidade, pois é muito rica em 
azoto e proteínas (a matéria azotada constitui cerca de 20% da sua matéria seca). A sua digestibilidade é mais 
importante do que muitas outras espécies forrageiras como Atriplex numulária e Acacia cyanophylla. Tem um 
grande valor energético de 0,8 UF a 1,05 UF /kg de matéria seca. Este trabalho fez parte do Projeto 
ECOPLANTMED (www.ecoplantmed.eu). 

 

Objetivo 
Medicago arborea, uma espécie naturalizada, foi selecionada pelo seu interesse pastoral e ecológico elevado: 
é um fixador de azoto e resistente ao frio, à seca e à salinidade (Sibole et al. 2003). Tolera condições de geadas 
e baixas temperaturas, bem como condições de seca e temperaturas elevadas. É uma espécie importante 
relativamente à sua simbiose com bactérias fixadoras de azoto. A espécie sempre demonstrou a sua 
importância como espécie forrageira e a sua qualidade na alimentação animal.  O principal objetivo deste 
trabalho é dominar as técnicas de multiplicação e conservação desta espécie. 

 

Resultados 
As sementes de M. arborea são desinfetadas usando uma solução de hipoclorito de sódio a 8% durante 10 
minutos. As sementes são colocadas para germinar em placas de Petri, com papel de filtro esterilizado. A 
utilização de água fervida para deixar as sementes adormecidas foi o melhor tratamento utilizado na nossa 
experiência, tendo aumentado a taxa de germinação das sementes para mais de 60%. As melhores 
temperaturas de germinação foram compreendidas entre 18°C e 25°C. A temperatura evitou ser o fator 
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abiótico mais importante na conservação e propagação da M. arborea. Foram efetuados testes de multiplicação 
numa estufa no viveiro do INRGREF, o que deu resultados de sucesso superiores a 80%. 

 

Recomendações 
A proteção, germinação e propagação de espécies de M. arborea são uma ação importante, e este trabalho 
ajuda-nos a compreender este aspeto. Portanto, recomendamos: 

 Recolher sementes maduras e limpá-las muito bem.  
 Secar as sementes e conservá-las em condições de baixa temperatura entre 4-6°C.  
 Esterilizar as sementes e colocá-las numa solução de 8% de hipoclorito de sódio durante 10 min.  
 Limpar as sementes com água esterilizada.  
 Colocar 25 sementes numa placa de Petri entre dois papéis de filtro e adicionar-lhes água esterilizada. 
 Certificar que a água na placa de Petri não seca. 

Transplantar as sementes em germinação para uma mistura de turfa e areia a uma temperatura de 25°C. 

 

Impactos e pontos-fracos 
A importância deste trabalho reside em encontrar as ações e passos mais adequados para aumentar a taxa de 
germinação e propagação da espécie. Os testes seguiram um protocolo científico relativo ao número de parcelas 
testadas. No entanto, deveria ter sido realizado um teste da resposta de diferentes proveniências. Além disso, 
o transplante das plantas obtidas em condições naturais ajudará a obter uma ideia global sobre a sua 
adaptabilidade em quintas e arbustos. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Os resultados que obtivemos e o protocolo utilizado no nosso trabalho são um passo importante na forma de
desenvolver a situação da espécie e otimizar o seu papel na agricultura e agropecuária. Entretanto, este trabalho 
poderia ser mais desenvolvido no que diz respeito à escolha das proveniências, à melhoria das formas de recolha
e limpeza das sementes, testagem das plantas produzidas em condições naturais para observar a sua taxa de
adaptabilidade e aplicar um processo para aumentar a diversidade genética das espécies. 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


