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PERMANEÇA  EM CONTACTO

VISITE A NOSSA PÁGINA
WWW.DESERT-ADAPT.IT 

Siga-nos no Facebook 
LIFE Desert-Adapt

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex.es (SP)

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTATOS

Detecção e Prevenção de Pragas e Doenças 
Florestais - 28 de maio em Cabeça Gorda

Curso Holístico de Gerenciamento 
de Pastoreio - 24-26 de maio no ADPM

Gustavo Ales e Gonzalo Palomo
introduziram os fundamentos da Gestão
Holística e da pastoral
Planejamento durante
3 dias ao interessado

Frequentar o curso
Proposto por
Desert-Adapt em
ADPM em Mertola (PT).

Pedro Naves, Joana Henriques, Helena
Machado, Jorge Capelo e Pedro Capa
conversaram sobre manejo florestal,
pragas, doenças e fitossociologia, com
referência especial ao sistema montado no
curso Desert-Adapt realizado em Cabeça
Gorda (PT) .



AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO EM CAMPO: 

AUXÍLIOS AO CRESCIMENTO

Casulos testados em colaboração com LIFE GREENLINK e parceiro L1 
(Municipalità Lampedusa e Linosa) e L3 (Ream srl)

Os auxílios ao cultivo de plantas são um conjunto de técnicas destinadas a apoiar
a sobrevivência das plantas no primeiroanos após o plantio em ecossistemas secos.
Todas as ajudas visam principalmente o aumento da água retenção e disponibilidade
para as novas plantas. O projeto Desert-Adapt tem umatarefa experimental destinada
a testar nos 10 locais diferentes tipos de auxiliares de cultivo.Isso também inclui o
casulo (figura à direita), que é um recipiente biodegradávelque pode reter água e
liberá-la lentamente em torno das raízes da planta. O projeto LIFE O GreenLink está

focado em testar em larga escala os casulos, então os dois projetos estão trabalhando
em rede para incluir alguns dos sites do Desert-Adapt no amplo teste de O Greenlink.
80 casulos são fornecidos pelo parceiro GreenLink para Desert-Adapt L1 (Municipalità Lampedusa e Linosa)

e L3 (Ream srl). O material foi usado em algumas das áreas em que o replantio e o implante fazem parte dos
planos de implementação de campo L1 e L3 DAM. Para saber mais sobre casulos, visite
www.thegreenlink.eu Para saber mais sobre nossos planos de implementação em sites de campo, visite
nossa página da web www.desert-adapt.it.

A professora Paola Quatrini e a equipe da universidade de Palermo 
apresentaram a análise do estudo de base no XXIII Congresso da 
SOCIETA 'ITALIANA DI MICROBIOLOGIA GENERALE E BIOTECNOLOGIE 
MICROBICHE em Firenze, de 19 a 22 de junho de 2019, com um 
pôster intitulado “Principais características das comunidades 
bacterianas no sul da Europa solos vulneráveis à desertificação”.

Desert-Adapt no XXIII Congresso SIMGBM - Florença, de 19 a 22 de 
junho de 2019, com estudos de biodiversidade nos locais do projeto

Desert-Adapt na conferência nacional Flowpath 2019, Milão, 12-14 de 
junho de 2019, com análise hidrológica do solo nos locais do projeto

A professora Micol Mastrocicco (Universidade da Campânia, IT) apresentou a análise do
estudo de base da hidrogeologia do solo “Estimando o efeito das medidas Desert-Adapt na
disponibilidade de água para dez locais agrícolas na Europa” no congresso nacional
FLOWPATH 2019.


