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Focus group PEI – teor de matéria orgânica do solo nas regiões 

mediterrânicas 

Tema: Como podemos melhorar o teor de matéria orgânica do solo na região do 

Mediterrâneo de uma forma rentável? Que novas soluções podem ser propostas para 

garantir a funcionalidade e fertilidade do solo? 

 

Tarefas do Focus group: 

Balanço do estado da arte da prática, incluindo um resumo dos problemas e questões: 

• Comparar métodos, de custo eficaz, para construir solos naturalmente (restos de 

madeira, carvão produzido a partir de biomassa, cobertura vegetal, sementeira direta, 

culturas de cobertura, etc.) / comparar diferentes fontes agrícolas de carbono que 

melhorem o teor de matéria orgânica do solo e identificar fatores práticos (por 

exemplo, frequência , período e quantidades a aplicar ou a própria natureza da 

matéria orgânica); 

• Identificar e explorar fatores que influam na eficiência da relação custo/benefício e 

que melhoram os benefícios da aplicação de fontes exógenas de matéria orgânica (por 

exemplo, frequência, período e quantidade de aplicação ou a própria natureza da 

matéria orgânica). 

Balanço do estado da arte da investigação, incluindo um resumo das possíveis soluções para os 

problemas previamente identificados: 

• Identificar e avaliar diferentes sistemas de rotação de culturas rentáveis que levam à 

acumulação de matéria orgânica do solo; 

• Comparar diferentes métodos para aumentar a matéria orgânica do solo em culturas 

arvenses; 

• Comparar diferentes métodos para aumentar a matéria orgânica do solo em culturas 

permanentes; 

• Listar fatores ou estrangulamentos que podem limitar o uso de técnicas / sistemas 

identificados pelos agricultores e apontar formas de lidar com esses fatores limitantes. 

Identificar as necessidades na prática para nova investigação: 

• Preparar uma análise de lacunas indicando onde será necessário encontrar novas 

soluções; 

• Identificar as prioridades para futuras ações de investigação. 
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Prioridades para ações inovadoras: 

• Sugerir potenciais projetos práticos de grupos operacionais e outros formatos de projeto, 

para testar novos métodos para melhorar o teor de matéria orgânica do solo. 

Membros do focus group: 

• Dimos Anastasiou, farmer; scientist, Greece 

• Miquel Aran, farm advisor, Spain 

• Jérôme Balesdent, scientist, France 

• Gottlieb Basch, NGO; scientist, Germany 

• Borbala Biro, scientist, Hungary 

• Isabel de Maria Cardoso Gonsalves Mourão, scientist, Portugal 

• Edoardo Costantini, farmer; scientist, Italy 

• Maria Teresa Dell'Abate, scientist, Italy 

• Stéphane Follain, scientist; other, France 

• Helena Gomez Macpherson, scientist, Spain 

• Carola Konsten, farmer, Netherlands 

• Jaume Lloveras, scientist, Spain 

• Filipe Marques, farmer, Portugal 

• Carolina Clara Martínez Gaitán, scientist; agriculture organization, industry or 

manufacturing, Spain 

• Avraam Mavridis, scientist, Greece 

• Jacques Neeteson, scientist, Netherlands 

• Christian Pallière, agriculture organization, industry or manufacturing, France 

• Antonio Perdigão, farmer, Portugal 

• Giampaolo Sarno, farm advisor; other, Italy 

• Sideris Theocharopoulos, scientist, Greece  

 


