
 

  

Primeira avaliação da plantação de 
sobreiros e ensaios de regeneração 
natural na região Provença-Alpes-
Costa Azul (PACA) 

Palavras-chave: 
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Quercus suber 
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Stéphane Nalin - CRPF PACA © CNPF 
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Contexto 
O sobreiro é de interesse económico significativo (cortiça, isolamento, etc.) e é um habitat de interesse 
comunitário (9330 - Quercus suber forest) de significativa riqueza ambiental e patrimonial. Há uma preocupante 
falta de árvores jovens (com menos de 40 anos) nos sobreirais da região de Var. A CRPF desenvolveu assim 
experiências in situ em plantações e regeneração natural, integrando a variável alterações climáticas. 

 

Objetivo 
Há mais de 20 anos que os ensaios de plantação e regeneração natural foram estabelecidos pela CRPF PACA 
no maciço de Maures, com a colaboração de proprietários florestais voluntários. A idade de alguns dos ensaios 
permite agora obter resultados transferíveis, orientar a gestão de áreas favoráveis ao sobreiro, permitir a 
continuidade da monitorização e desenvolver a criação de novos ensaios num contexto de alterações climáticas 
a considerar. 

 

Resultados 
Para ensaios de plantação, observa-se uma melhor recuperação de plantas jovens (um ano de idade) que se 
encontravam embaladas em baldes de grande volume (800 cc). 
A micorrização por pisolite mostra bons resultados no viveiro e parece estar confirmada no campo. A fertilização 
(BRF, Cálcio, Potássio) tem bons resultados no crescimento em altura, e a modalidade de colarinho enterrado 
com vasos muito grandes também mostra bons resultados.  
O uso de placas de isoplanta para proporcionar mulching (cobertura morta) e sombreamento não é benéfico 
para o crescimento das plantas. 
O tubex™ e as bainhas climatic™ de 120 cm oferecem bons resultados e limitam a tendência plagiotrópica das 
plantas. 
Para ensaios de regeneração natural, após o trabalho ou o fogo, há um défice de plântulas, ao contrário dos 
brotos de cepo e de rebentos de touça que são abundantes.  

Tema: 1 – Adaptação às alterações climáticas & sanidade 
florestal 

Posição na Mudança de Valor: Silvicultura 
Tipo de Factsheet: Prática 
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Recomendações 
As plantas permanecem plagiotrópicas durante os primeiros 6 anos. Este é um período sensível em que a 
manutenção é necessária para limitar a competição e eliminar o matagal. 
Ao plantar via semente, a utilização de bolotas germinadas deve ser favorecida. 
Antes de intervir numa regeneração natural para selecionar os sujeitos do futuro, é necessário esperar entre 
cinco e seis anos para deixar assentar a dominância apical. 
É importante, tendo em conta as alterações climáticas atuais, antecipar as dificuldades de adaptação das 
espécies a estas novas condições, selecionando proveniências do sul da área de sobreiro. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Existe uma rede de seis ensaios (plantação e regeneração natural) no maciço de Maures. 
A monitorização dos ensaios foi feita numa base regular permitindo a recolha de numerosos dados. Variadas 
modalidades foram testadas.  
O protocolo foi definido em cooperação com os intervenientes na investigação. 
A rede de ensaios deve ser multiplicada para melhorar a interpretação das variáveis observadas. 
Os poucos ensaios de plantação de bolota falharam apesar da proteção local com redes de roedores.  
Dificuldade na monitorização a longo prazo devido a escassez de recursos. 

 

Desenvolvimentos futuros 
Será necessário monitorizar e medir regularmente os locais existentes para confirmar ou refutar os resultados
iniciais, e instalar novos testes de acordo com as primeiras lições aprendidas: 

 Teste de plantas enterradas mais profundas; 
 Teste de propagação de BRF (Bois Ramial fragmenté - Madeira ramial fragmentada); 
 Teste de origem genética do Sul (alterações climáticas); 
 Compreensão das disfunções das plântulas. 

 
 Exemplo de sistema de plantação de sobreiro. Louis Amandier - CRPF PACA © CNPF 
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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 

 


