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Contexto 
As áreas ocupadas por esta espécie (80.000 ha em 1990; DGF, 2010) tendem a diminuir devido à má gestão 
das populações espontâneas, sobrepastoreio, e limpeza devido à exploração local excessiva (Mahmoudi et al., 
2007 ). Todas estas observações motivam-nos a alcançar um melhor domínio da técnica de multiplicação desta 
espécie nativa, objeto deste trabalho, a fim de melhor a preservar para as gerações futuras. 

 

Objetivo 
A Myrtus communis L. é uma espécie endémica apreciada tradicionalmente pelas suas propriedades medicinais 
e aromáticas. Melhorar os métodos de multiplicação e propagação da murta comum é o objetivo mais 
importante deste artigo. O trabalho foi realizado para conservar a espécie e as suas populações decrescentes 
devido à falta de gestão, corte excessivo e pressão antropozoica na sua área de localização. 

 

Resultados 
Realizámos uma série de testes (germinação, vitalidade, cálculo do número e peso inicial das sementes, etc.) 
sobre o material fresco para ter dados úteis para prever o número de réplicas dos testes e o número de 
sementes por réplica, bem como monitorizar a produtividade da população. As sementes são limpas 
mecanicamente utilizando um misturador e são depois separadas dos detritos utilizando diferentes peneiras. A 
escarificação com ácido sulfúrico (H2SO4) durante 5 a 10 minutos permitiu a obtenção de resultados muito 
satisfatórios. Os resultados obtidos nos testes de germinação em Myrtus communis mostraram uma taxa média 
de germinação de 90%. 

 

Recomendações 
Para obter os melhores resultados na germinação das sementes de Myrtus, recomendamos as seguintes 
etapas: 

 Recolher os frutos maduros para obter as sementes de melhor qualidade. 
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 Limpar e secar as sementes antes do tratamento. 
 Utilizar a escarificação química para deixar a dormência e melhorar a capacidade de germinação das 

sementes, colocando-as em ácido sulfúrico durante 5 a 10 min. 
 Coloque as sementes em placas de petri entre dois papéis de filtro embebidos em água e sob 

temperatura e humidade controladas. 
 Mantenha as sementes humedecidas. 
 Transplante as sementes em germinação numa mistura de turfa e areia com uma temperatura de 

25°C. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Uma taxa de germinação de 90% é importante para melhorar o estatuto da espécie na Tunísia. Contudo, estes 
resultados requerem mais investigação para melhor controlar a germinação desta espécie ameaçada. Um 
transplante das plantas obtidas em condições naturais deve ser efetuado para se ter uma ideia sobre o 
comportamento da espécie. Ausência de forma protegida da espécie a nível nacional. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Para trabalhos futuros, planeamos aprofundar ainda mais os testes de germinação através do teste de outras
técnicas. Para melhorar a situação da espécie e aumentar a sua população, é necessário transplantar a espécie
em condições naturais e estudar estas capacidades adaptativas. A escolha do local de transplante será muito
importante neste caso. 
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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 

 


