GATÚ

A boa
notícia
do campo

ONLINE

SeedBomb: Bombardeio de Sementes para Reflorestar o Planeta
"Bombardeio de Sementes" é uma ideia conceitual,
mas muito interessante!
Lockheed Martin
Aerospace quer por em prática a ideia de um piloto da
Royal Air Force, de 25 anos atrás, para reflorestar a
Terra através de bombas aéreas, lançadas por
aviões, em áreas inóspitas, com altos índices de
desmatamento ou desertificação.
O “Bombardeio de Sementes" é feito por um avião
bombardeiro carregado de cápsulas de sementes.
Basicamente, o projeto consiste em espalhar
sementes em terrenos áridos onde a vegetação natural desapareceu devido às
atividades humanas, como por exemplo, o desmatamento. Cada cápsula contém um solo
artificial cultivado com sementes que são lançadas em regiões selecionadas.
A cápsula, que contém o adubo e sementes, é de plástico biodegradável. Primeiramente,
ela serve como uma pequena estufa, onde a semente cresce protegida. Depois começa
a se desmanchar, sem contaminar o ambiente, até desaparecer completamente,
permitindo que o crescimento tome seu curso natural.
O conceito de “Bombardeio de Sementes” em grande escala, como exposto
anteriormente, é algo muito difícil de aplicar. Porém, isto não significa que o conceito de
bombas de sementes não pode ser implementado
em uma escala menor. Inclusive, você pode
encontrar muitos manuais on-line onde se explica,
de forma simples, como fazer suas próprias bombas
de sementes caseiras.
Atualmente, as abelhas se encontram em grande
perigo em nosso planeta (já se fala até mesmo que
estão em vias de extinção); não podemos esquecer
que elas são fundamentais para a nossa vida. As
bombas de sementes tornaram-se uma arma, em
pequena escala, para salvá-las, sobretudo, as
bombas de sementes de flores silvestres. Vários
grupos e associações em todo o mundo já estão
trabalhando com esta ideia. Um pequeno gesto de
muitas pessoas pode fazer uma grande diferença!

Fonte: http://ecoinventos.com/seedbomb-bombas-de-semillas/#ixzz3o46160zR
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