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Contexto 
A Periploca angustifolia é um arbusto largamente distribuído na área mediterrânica. Está localizada em zonas 
áridas do Norte de África e do Sul da Europa. A espécie tem uma adaptabilidade importante em solos pobres e 
marginais. Está adaptada a condições de água extremamente variadas. Pode ser encontrada em formações 
termófilas incluindo maquis e garrigue entre altitudes de 0-400 m. Na Tunísia, localiza-se numa vasta área 
desde o Jebel Ichkeul no Norte até aos limites do Saara no Sul (Chaieb e Boukhris, 1995). Este trabalho faz 
parte do projecto ECOPLANTMED (www.ecoplantmed.eu). 

 

Objetivo 
A P. angustifolia é um arbusto nativo amplamente distribuído na região mediterrânica. Esta espécie está 
ameaçada devido às suas propriedades medicinais, ao seu interesse pastoral e ao seu papel na luta contra a 
erosão do solo. O principal objetivo deste trabalho é dominar as técnicas de germinação e multiplicação da P. 
angustifolia L. 

 

Resultados 
O ensaio de germinação de P. angustifolia foi aplicado em condições controladas em sementes recentemente 
colhidas. O peso médio de 100 sementes é de 0,56 g (100 g = 25.000 sementes). Os melhores resultados 
foram obtidos utilizando um fotoperíodo de 16 horas de luz e 8 horas de escuridão a 30°C de temperatura e 
77% de humidade. As sementes de P. angustifolia não necessitam de pré-tratamento. O conhecimento dos 
requisitos de germinação desta espécie é um passo crucial para a conservação e propagação desta espécie 
nativa. 

Tema: 6 – Gestão florestal tendo em conta a conservação da 
biodiversidade 

Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 
Tipo de Factsheet: Investigação 
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Recomendações 
Sugerimos uma apanha manual dos frutos imediatamente antes da maturidade e deixamo-los abrir durante a 
secagem para evitar a dispersão de sementes. As sementes são ortodoxas; a conservação poderia ser feita 
abaixo de 15% de humidade e 5°C de temperatura. Ou mesmo a -25°C para uma conservação mais duradoura. 
A colheita dos frutos pode ser feita entre julho e agosto. A plantação de sementes foi feita diretamente sobre 
turfa negra. Parece que as sementes de P. angustifolia não necessitam de pré-tratamento antes da sementeira. 
Conhecer os requisitos de germinação da planta é um passo crucial para a conservação e desenvolvimento 
desta espécie nativa. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Conhecer a melhor forma de plantar P. angustifolia é um passo importante para a sua propagação. Contudo, 
deve ser seguido de outros ensaios tais como a análise de qualidade e também uma estratégia para propagar 
as sementes recém-plantadas em condições naturais, a fim de caracterizar a sua resposta. Um ponto fraco atual 
é a ausência de medidas de proteção da espécie a nível nacional. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Este trabalho visa preservar a espécie no seu habitat natural e propagá-la e fazer uso das suas propriedades 
benéficas. Este trabalho seria desenvolvido através do estudo da melhor forma de a plantar em condições
naturais e também acompanhando a sua propagação em condições não controladas. Para trabalhos futuros,
planeamos realizar um estudo fitoquímico para poder destacar as virtudes desta espécie nativa. 
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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 

 


