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GESTÃO DAS INFESTANTES EM 
POMÓIDEAS 
Os agroecossistemas são ecossistemas construídos artific ialmente pelo homem 
que limitam a expressão da vegetação natural, sendo necessário tomar medi-

' das de contenção, com maior ou menôr regularidade, nQ.sentido de impedir a 
sua completa reinstalação. Com a criação das áreas agrícolas surgem natural-
mente novos nichos ecológicos que vão permitir que um conjunto de plantas 
com exigências ecológicas específicas e bem adaptadas a este meio se expres-
sem e que usualmente se designam por infestantes. Assim, a maioria das in-
festantes evoluíram a partir de plantas que existiam nos ecossistemas naturais. 
Por outro lado é, também, conveniente ficar claro que, em rigor, não existem 
espécies que sejam especificamente infestantes, mas plantas ou populações 
de plantas que em certas ci rcunstâncias são infestantes. Dá-se como exemplo 
a grama (Cynodon dactylon (L.) Pers.) que se considera infestante nos pomares, 

de pomóideas mas que é considerada melhoradora em algumas pastagens e 
relvados. Assim, neste trabalho adepta-se a seguinte definição de infestante: 
planta que cresce sempre, ou de forma predominante, em situações marcada-
mente alteradas pelo homem e que resulta para ele não desejável num lugar 
e momento determinado. 

Os pomares de pomóideas constituem um agrossistema há muito implantado 
no território nacional, mas cuja expressão é bastante desigual no todo nacional 
tendo maior expressão na região Oeste, na Beira Interior e Trás-os-Montes. 
Tendo em consideração que as cond ições edafo-climát icas e as práticas cul-, 
turais são distintas nas diferentes zonas, a flora presente é necessariamente 
diversa. 

Classificação das infestantes 
A classificação das plantas pode fazer-se sob diferentes prismas. No caso em 
concreto optou-se por uma classificação prática e já com trad ições na agricul -
tura, classificando-se as infestantes em: 
- infestantes de folha estreita (monocotiledóneas); 
- infestantes de folha larga (dicotiledóneas). 

Esta classificação simplista resulta bastante bem, porquanto corresponde fre-
quentemente à diferente sensibi lidade aos herbicidas. 
Entre as infestantes de fo lha estreita encontram-se sobretudo plantas que per-

tencem às famí lias das gramíneas (e.g. balancos, festucas, azevéns, etc.) e 
cyperaceas (e.g. junças). Ao grupo das infestantes de fo lha larga correspon-

dem a maioria das famílias pertencentes às dicotiledóneas (e.g. Asteraceae, 
Amaranthaceae, Polygonaceae, etc.). 

As gramíneas são geralmente de crescimento lento e dispersão das sementes 
pelo vento. 

Apresentam uma característica morfológica típica que consiste na protecção 
do meristema apical pelas fo lhas da base, que as protege da acção dos herbici-
das, afetando a sua eficácia o que obriga a ter em atenção o estado fenológico 
em que se encontram, de modo a "acertar" na "janela de oportunidade". 

Outra classificação prática e útil refere-se à biologia das infestantes: 
- Infestantes anuais {outono-inverno e de primavera-verão); 
-,Infestantes bianuais; 
- Infestantes vivazes ou perenes. 

São infestantes anuais as plantas que germinam, desenvolvem, florescem e 
frutificam durante um período que não ultrapassa um ano. Nestas podemos 
ainda distinguir as de outono-inverno e as de primavera-verão. Pertencem ao 
primeiro grupo as infestantes que germinam no outono ou no inverno e frut i-
ficam na primavera ou no princípio do verão, ficando as sementes dormentes 
no solo durante o verão. Um grupo significativo destas infestantes mantém-se 
durante o inverno sob a forma de roseta. As de primavera-verão germinam na 

\ 

primavera, crescem ainda na primavera e também no verão e frutificam, nor-

ma lmente, no outono, ficando as sementes dormentes no solo até à primavera 
seguinte (Quadro 1 ). 

As infestantes bianuais são as plantas que vivem mais do que um ano mas 
menos de dois. Estas in iciam o seu desenvolvimento no outono, produzindo 
raízes e fo lhas durante a primeira estação. Posteriormente dá-se a floração e 
produção de sementes, ocorrendo a sua morte no outono do segundo ano. 
Durante o primeiro ano não vão além do estado de roseta, em que permane-

cem durante o inverno. Aparentemente necessitam de baixjl,5 temp.eraturas 
para iniciarem a floração e a frutificação. , 

Como infestantes vivazes consideram-se as plantas que vivem mais de dois 
anos, e que renovam total ou parcialmente a parte aérea anualmente, poden------ --
do manter-se quase indefinidamente. Além da reprodução por sementre1, a per-
petuação destas infestantes vivazes é assegurada por reprodução vegetativa. 

Estas espécies iniciam o seu desenvolvimento na primavera, como o esca lr-
racho (Panicum repens L.) e as junças (Cyperus spp .), ou crescem durante o 

outono e mantêm-se dormentes durante os meses mais quentes do verão. 
Muitas espécies perenes acumulam reservas, nos períodos de crescimento, em 
rizomas, tubérculos ou estolhos, que funcionam como estruturas de sobrevi-
vência, em períodos de dormência, durante o inverno ou verão. Estas espécies, 
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Raspa saias (Piais echioideS) . 

designadas vivazes, renovam anualmente os seus caules aéreos. Ervilhaca (Viciasativa). 

Chama-se a atenção para o facto desta classificação não ser rígida, uma vez 
que alg umas espécies enquadram-se num ou outro grupo consoante as cond i-
ções de desenvolvimento a que estão submetidas. 
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Infestante monocotiledónea: Azevém (lolium rigidum). 

Infestante dicotiledónea: Margaça ( Chamamelum mixtum). 

Propagação vegetativa \ 
Muitas infestantes vivazes asseguram a sua propagação por diversos proces-
sos vegetativos, nomeadamente através de estolhos, rizomas, raízes, bolbos, 
bolbilhos e tubércu los. Tratam-se de adaptações do caule ou da raiz, dispondo 
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de gemas hibernantes e/ou de reservas 'que podem supo~tar, sem morrer, con-
dições ambientais desfavoráveis constitu indo, assim, eficientes mecanismos de 
sobrevivência dessas infestantes. 
Por forma a esclarecer alguns conceitos relativamente aos diferentes tipos de 
órgãos vegetativos das plantas, de seguida definem-se os diferentes tipos de 
órgãos que as infestantes possuem associado a alguns exemplos. 
Estolhos - caules rastejantes, que enraízam nos nós (e.g. Poa trivia/is L.) 
Rizomas - caules rastejantes, subterrâneos, que se distinguem das raízes por 
possuírem folhas escamiformes que envolvem as gemas e que podem per-
manecer dormentes ou dar origem a ramificações do rizoma ou lançamentos 
aéreos (e.g. Mentha suaveolens Ehrh). A grama (Cynodon dactylon (L.) Pers.), 
uma espécie cujo combate é particularmente difícil, possui parte do caule es-
tolhoso e parte rizomatoso. 

Raízes pastadeiras - raízes subterrâneas, mais ou menos dispostas na hori-
zontal, permanecendo junto da superfície do solo, e que dão origem a reben-
tos aéreos ou a raízes que penetram verticalmente para maiores profundidades 
(e.g. Convolvulus arvensis L. - as raízes hibernam, morrendo os lançamentos 
aéreos). 
Raízes tuberosas - ra ízes que apresentam uma consistência carnosa e são 

1 
normalmente volumosos; constituem órgãos de reserva e ·apresentam formas 
variáveis . Este tipo órgão é frequente em infestantes bianuais (e.g. Daucus 

carota L. subsp. carota, Rumex crispus L.). 
Bolbos e bolbilhos - caules, muito curtos, subterrâneos e envolvidos em folhas 
escamiformes, por vezes espessas (e.g. Allium vineale L., Oxa/is spp., Ranun-

culus ficaria L.) 
Tubérculos - caules volumosos não muito alongados, ricos em reservas e des-
providos de raízes, o que os diferencia dos rizomas tuberosos, (ex. Equisetum 

te/meteia Ehrh.). 

Embora geralmente menos importante, ou até mesmo inexistente, a propa-
gação por sementes das espécies vivazes poderá ter um papel relevante no 
início das infestações e na manutenção da variabil idade genética permitindo a 
adaptação a novas condições ambientais. 

Identificação das infestantes 
1 

A identificação das infestantes constitui uma etapa decisiva para a 
escolha dos meios de luta a adotar e na definição do período em 
que devem ser aplicados. De uma forma genérica é conveniente, 
e frequentemente decisivo, que a identificação seja feita nas pri-
meiras fases da vida das infestantes, uma vez que a eficácia dos 
meio de luta depende frequentemente da fase de desenvolvimen-
to .em que se encontram. 
Desde a germinação até à senescência e morte das plantas, es-

tas passam por diferentes fases de desenvolvimento, que de uma 
forma sintética podem resumir-se em sete estados fenológicos no 
caso das dicotiledóneas e em 1 O estados no caso das gramíneas. 

Dicotiledoneas 

A - germinação 
B - 2 folhas cotiledonares 
C - 2 fo lhas cot iledonares e primeiro par de folhas primordiais 
D - 2 ou mais folhas pri mordiais e ou 4 folhas em roseta 
E - Com botões florais 
F - Frutificação 
H - Morte natural 

(De Lutman & Tucker, 1987, 
adaptado de Hance & Hully, 1990) 

A B e D E F G 

Figura 1 .-Fases !enológicas de desenvolvimento de Dicotiledoneas e Gramíneas. 

H 
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No Quadro 1 apresentam-se as espécies mais comuns (nome co-
mum e científico), agrupando-as por famílias. Indicam-se os pe-
ríodos de germinação mais comuns e o modo de propagação. De 
notar que muitas das espécies podem ser indiferentes relativa-
mente ao período de germinação, uma vez que as suas emergên-
cias variam com as condições climatéricas do ano. 

/ 

1 

Gramíneas 

A- Germinação 

B - 2 folhas 

D 

A 

C - início do afilhamento 

D - Afilhamento 
E - Fim do afilhamento 

B 

F - Os filhos começam a tomar porte erecto 
G - Início do encanamento 
H - Emborrachamento 

1 - Espigamento 
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Quadro 1 - Família, nome comum e científico, período de germinação, modo de propagação e tipo biológico: 
v. vivaz; p. perene, a-anual. b • bianual; o-i • outono-inverno; p-v primavera-verão. 

Famma Nome comum Nome cientifico 

1.JllclCeae Alho deverOO Alfíum ampe/oprasum l 

1.Jliaceae Alho-das-vinhas Alfium vmeale L 

Pnmulaceae Morriao Anagafis arvesnsis L 

Asaceae Candeias A risa rum vulgare Targ -Tozz 

Araceae Jarro dos cam~ Arum ildlKum M1II. 

Poaceae Balanco Avenastenlisl 

Poaceae EsplgOO Bromus diandn;s Roth 

Poacea Fura capa Bromus rigidus Roth 

Asteraceae Erva vaqueira Calendufa arvensis L. 

Asteraceae Margaça de inverno Chamamelum fuscatum (Brot.) Vasc. 

Asteraceae Margac;a Chamamelum m,xtum (l.) AII 

Chenosx,chaceae Catassol Chenopodium a/bum L 

Asteraceae Cardo das vinhas Cirsium t3tvense (L) Scop 

Asteraceae Pampilho mic.k> Coleoscephus myconis (L.) Rchb f 

Convolvulaceae Corriola Convolvufus arvensis l. 

Asteraceae Avoadinha peluda Conyza bonarienSIS (l.) Cronqu1st 

Asteraceae Almeir3o branco Oepis capillaris (L) Wallr. 

Asteraceae Avoadmha Conyza canadensis (L.) Cronqu1st. 

Poaceae Grama Cynodon dacty/on (L ) Pers. 

Cyperaceae Junça Cyperus rorundus L 

Ap1aceae Cenoura brava Daucus caroca l. subsp. careta 

Brass1caceae Grizandra D1plotaxis cathoftca (L) DC 

--- - _,_ -•- Diunc..fua-'M<osa (l.~.Greuter 

Equisetaceae Cavallnha Equisewm telmateta Ehrh. 

Geramaceae Maria fia Erod,um mafacoides (l.) l'Hér 

Geramaceae Bico de cegonha Erodium moschatum (L.) l 'H~r. 

Euphorb1aceae Erva male1te1ra Euphotbia helioscopia L 

Papaveraceae Fumana maior Fumana agrar,a lag. 

Papaveraceae Fumaria Fumaria mura/is Koch 

Asteraceae Cardo Galdcmis tomentosa Moench 

Rubraceae Amor de hortelAo Galium apanne l 

Geraniaceae Coentrinho Geranium d,ssectum l 

Geran1aceae Gertmio peludo Geramum rotundifofium L 

Poaceae Erva serôdia Ho/cus f.anatus L 

Poaceae Cevada dos ratos Hordeum murinum L 

Scrophulanaceae Falsa verónKa Kkhx,a spur,a (l.) Dumort 

lam1aceae Cupapitos Lamium amplexrcaule L 

Malvaceae Malva bastarda Lavatera cret,ca L 

Poaceae Azevém lolium rigidum Gaudin 

Fabaceae luzerna pteta Medteago polymorpha L 

lamiaceae Horte13 brava Men tha suaveoJens Ehrh. 

Euphorbiaceae Urtiga bastarda Mercurialrs annua L 

Oxahdaceae Erva pata O.xa/1s pes-caprae L 

Fabaceae Serradela amarela Ornichopus compressus L 

Poaceae GrammMo Paspõfum paspalodes (Michx) Scnbn 

Poaceae Escalracho Panicum repens L. 

Asteraceae Raspa saias Ptcns ech/Oides l 

Poaceae Cabelo de cao Poa annua l 

Polygonaceae Sempre noiva Polygonum aviculare L. 

Tipo \ Propagação 
biológico/periodo 
vegetativo óptimo 

v/0-1 bolbos 

v/0-1 \ bolbos . 
a/o-i semente 

V nzomas 

V . tubérculos 

a/0-1 semente 

a/0-1 semente 

alo-i semente 

a/0-1 semente 

a/o-i semente 

a/0-1 semente 

a/p-v semente 

V gemas rad1culares 

a/o-r semente 

v/p-v sememe.nzomas e estolhos 

a/0-1 semente 

a/0·1 semente 

a/0-1 semente 

v/0-1 rizomas e estolhos 

v/p·v tubérculos 

b/0-1 semente 

a/0-1 semente 

p semente 

V Rizomas e estolhos 

a/0-1 semente 

a/0-1 semente , 
a/0-1 semente 

a/0-1 semente 

a/0-1 semente 

a/0-1 semente 

a/0-1 semente 

a/0-1 semente 

a/0·1 semente 

p/p·v semente e estolhos 

a/o-i semente 

a/0-1 semente 

a/0-1 semente 

a/o-1 semente 

a/0-1 semente 

a/0-1 semente 

v/0-1 semente e rizoma 

alo-, semente 

v/0-1 bolb,lhos 

a/0-1 Semente 

v/p-v rizomas e estolhos 

v/p-v Rizomas 

a/0-1 Semente 

a/0-1 Semente 

a/p-v Semente 

Família Nome comum Nome científico 

Ranunculaceae Patalõco verde amarelo Ranunculus tnfobus Oesf 

Bras.s1caceae Saramago Rh.aphanus raphamstrum l 

P~gonaceaea Labaça Rumex congfomeratus Murray 

Polygonaceaea Labaça crespa Rumez rn5pus l. 

Polygonaceaea Labaça smuada Rumex pucher L 

Asteraceae Tasne1rmha Senec10 vulgam L 

Cáryophyilaceae Nanz de zorra S1Jene gâltca l. 

Brass1eaceae Mostarda dos campos Smap5 arvens,s L. 

SO!anaceae Erva moira Solanum n,grum L 

Asteraceae Serralha áspera Sonchus asper (L) Hill 

Asteraceae Serralha maoa Sonchus oferaceus L. 

Fabaceae Ervithaca Vtc,a sar1va L 

Biologia das infestantes 
O perfeito conhecimento da biologia das infestantes é da maior importância 
na medida em que constitui a base para a adoção de medidas de controlo mais 
eficazes do ponto de vista biológico, económico e ecológiço. O conhecimento 
do período de germinação e emergência é essencia l, na maioria das situações, 
para a obtenção da máxima eficácia dos meios de luta a adotar, nomeada-
mente dos herbicidas. Também o conhecimento do modo de reprodução é 
fundamental, nomeadamente, na escolha do(s) herbicida(s), e do tipo(s) de 
mobilização e período(s) em que deve(m) ser aplicado. 

A reprodução das plantas pode fazer-se através de semente ou por, vi~ vege-,., 
tativa . A maioria das infestantes que constituem o elenco f lor,íst ico das po-
móideas são plantas que se reproduzem por semente (Quadro 1 ). O controlo 
destas espécies revela-se, na grande maioria das situações, bastante mais fácil 
do que aquelas que o fazem por órgãos vegetativos. Convém, no entanto, ter 
presente que o número de sementes acumulado no solo (banco de sel'T,jentes) 
pode atingir va lores da ordem dos 870 milhões por hectare. Caso não ocor-
ressem novas adições, a viabilidade destas populações diminuiria anualmente 

entre 20 e 50%. Esta diminuição deve-se frequentemente à morte natural das 
sementes, à destruição por microorganismos, e à própria germinação natural. 
Outro aspecto que deve ser tido em consideração é o de algumas espécies 
produzirem sementes em números verdadeiramente astronómicos, que no 
caso se tratar de uma espécie nova na parcela, ou de uma espécie particular-

mente competitiva será conv~niente dar-lhe uma atenção especial. Uma única 
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Tipo 
biológico/perfodo 

Propagação 

vegetativo 6ptimo 

a/0-1 Semente 

a/o-, Semente 

v/0-1 semente e to1ça 

V/0•1 semente e to1ca 

b/o-1 semente e to1ça 

a/0-1 semente 

a/o-i semente 

a/0-1 semente 

a/p-v semente 

a/0-1 semente 

a/0-1 semente 

a/0-1 semente 

Erva-prata (Paronychia argentea Lam). 
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Margaça de inverno ( Chamamelum tuscatum). 

Olho-de-mocho ( Tolpis barbata). 

erva-moira (So!anum nigrum L.) 50 000. Deve ainda ser tido em atenção o 

escalonamento da germinação, isto é sementes se tratam de espécies com 
emergências concentradas ou se pelo contrário se estendem no tempo, uma 
vez que estes aspetos têm influência na escolha e no período de aplicação dos 

herbicidas, e/ou no tipo de e época de execução das mobilizações. 
Outro aspeto a ter em conta é o facto das mobilizações de verão serem, na 
maioria das situações, ineficazes para a maior parte da-s infestantes. 

Do mesmo modo, é inútil aplicar um herbicida de contacto antes das espécies 
a combater terem atingido o principal período de emergência. 

Efeitos das infestantes nas parcelas 
Pelo que se referiu anteriormente (Introdução) infere-se que quando se está 
perante uma situação de infestação de espécies adventícias podemos esperar 
da sua presença aspetos benéficos e outros prejudiciais para os agrossistemas. 
Entre outros aspetos benéficos devidos há presença das espontâneas apon'-
tam-se os seguintes: 
- redução da erosão dos solos, sobretudo em solos mais declivosos e mal es-
truturados; 
- melhoramento da transitabilidade das máquinas agrícolas, nomeadamente 

as utilizadas para efetuar tratamentos fitossanitários; 
- aumento da fert ilidade dos solos, sobretudo quando a flora é constituída por 
leguminosas e são incorporadas no solo; 

- funcionam, por vezes, como reservatório de auxiliares, podendo deste modo 
evitar a aplicação de tratamento(s) insecticidas; 

- são hospedeiros alternativos e preferênciais de pragas, evitando que at.a -
quem a cultura; 
- melhoram a qualidade da produção, em períodos e em circunstâncias espe-
cíficas; 

- algumas espécies, ainda que em pequeno número, são usadas como aromá-
ticas ou para fins medicinais. 

São apontados como aspectos prejudiciais: 
- a diminuição da produção, uma vez que concorrem pela água e nutrientes, 
que pode atingir valores muito significativos, acima dos 50%; 
- a diminuição da qualidade da produção; 
- o aumento da incidência de doenças criptogâmicas; 
- a interferência nas operações culturais, aumentando o tempo necessário para 
a sua execução; 

- por vezes são hospedeiros de pragas, nomeadamente de ácaros tetraniquíde-
os, e outras pragas polífagas, sobretudo durante o período de repouso vegeta-
tivo, permitindo a sobrevivência destes indivíduos nuns casos e que prossigam 
o ciclo de vida noutros; 
- são hospedeiros de doenças, nomeadamente de viroses e micoses, podendo 
aqui também completar o seus cicl os de vida. 

~ssim, perante uma infestação de adventícias e tendo em consideração a re-
lação benefícios/prejuízos que estas causam, podem-se tomar as seguintes 
atitudes: 
- não fazer nada, e deixar as plantas completarem o seu ciclo naturaf, uma vez 
que se considera que os benefícios superam os prejuízos. Esta opção não tem 
a ver com a rendibilidade económica da exploração, porquanto de acordo com 
os estudos realizados nesta área, os efeitos prejudiciais superam, os efeitos 
benéficos; 
- proceder à sua erradicação total, el iminando todas as espécies do terreno 
uma vez que se considera não existir qualquer beneficio que justifique a sua 
presença. Esta opção, particularmente dispendiosa, além de ser de difícil exe-
cução, não encontra justificação do ponto de vista económico. Em rigor, a er-
radicação apenas se aplica em situações muito especiais, que ocorrem quando 

se está na presença de infestantes recém introduzidas, muito agressivas e com 
distribuição específica; / 
- admitir a presença das infestantes, em número e por períodos de tempo que 
permitam retirar partido dos seus aspetos benéficos, não na sua totalidade 
mas pelo menos de uma parte deles, e evitar os aspetos negativos que as infes-
tações de adventícias normalmente acarretam. Esta opção impl ica um conhe-
cimento aprofundado da flora existente, nomeadamente da biologia~ as es-r, 

pécies presentes (aspeto abordado anteriormente), da sua abuli'ldância, assim 

como dos métodos de controlo disponíveis (ponto adiante), nomeadamente 
dos seus custos, das suas vantagens e inconvenientes. É com base nestes co-

nhecimentos que é possível implementar um sistema de gestão de infestantes 
que permite uma melhor sustentabilidade da cultura em termos econ~micos, 

ecológicos e sociais. 
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Escorcioneira ( Scorzonera laciniata L.). 

Buglossa (Anchusa azurea). 
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Infestantes Anuais, Outuno-lnverno 

Marsaça de inverno (Chamamelum fuscatum). Soasem (Echium plantagineum). Seralha-áspera (Sonchus aspel). Saramago (Raphanus raphanistrum). Avoadinha-peluda ( Conyza bonariensiS). Tasneirinha (Senecio vu/garis). 

Pampilho-ordinário ( Chrysanthemum coronarium). Ervilhaca ( Vicia sativa). Erva vaqueira (Calendu/a arvensiS). Morugem-branca (ftellaria media). Margaça ( Chamaemelwp mixtum). Figueira -do-inferno (Datura stramonium). 

Pampilho-das-searas (Chrysanthemun segetum). Erva-febra (Lolium rigidum). Cabelo-de-cão (Poa annua). Raspa-saias (Picris echioides). Escólimo-malhado (Scolymus maculatus). Urtiga-menor ( Urtiga urens). 
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Infestantes Anuais, Primavera - Verão 

Moncos-de-perú (Amaranthus retroflexus). Beldroega (Portulaca oleracea). Catassol ( Chenopodium a/bum). 

Sempre-noiva (Polygonum aviculare). Milha-digitada (Digitaria sanguinalis). Erva-moira (Solanum nigrum). 

Infestantes Vivazes, Primavera - Verão 

Junça ( Cyperus rotundus). Corriola ( Convolvulus arvensis). Juncinha ( Cyperus esculentus). 

J 

Infestantes Vivazes, Outono - Inverno 

Grama (Cynodon dactylon). Língua-de-ovelha (Plantago lanceolata). 

Tripa-de-ovelha (Andrya/a integrifolia). 

Grama francesa (Agropyron repens). Panasco (Dactylis glomerata). 
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Erva-pata (Oxaiis pes-caprae). 

Tachagem maior (Plantago majolj. 

Infestantes Bianuais, 
Outono - Inverno 

Cenoura-brava (Daucus carota). 
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Mobilização junto à linha. 

Equipamento de corte de enrelvamento na entre-linha. 

Métodos de controlo 
) 

Na gestão das infestações pode recorrer-se, entre outras técnicas, a: (1) mobili-
zações do solo; (l i) aplicações de herbicidas; (I li) enrelvamentos; (IV) combina-
ções destas técnicas. 

Mobilizações 
Não sendo uma prática corrente no país, podem ser teitas tanto na entrelinha 
como também na linha, com recurso neste caso a alfaias específicas para o 
efeito, como são as fresas e os destroçadores descentráveis. O número de 
mobilizações não ultrapassa as duas, normalmente cingindo-se à entrelinha. 
- as mobilizações tendem a promover a erosão, em particular nas parcelas 
de maior declive, sendo arrastados os constituintes finos do solo (minerais e 
orgânicos); 
- os efeitos ao nível da fertilidade fazem-se também sentir pela maior degra-

dação que provocam na matéria orgãnica, o que tem consequências particu-
larmente negativas, nomeadamente ao nível das propriedades físicas, químicas 

e biológicas do solo; 
- frequentemente são causados danos no sistema radicular, o que tem conse-
quências na redução da superfície de absorção das raízes e também porque 
causam feridas que poderão ser uma porta de entrada de doenças; 
- as grades de discos têm um efeito multiplicador das infestantes vivazes, uma 
vez que aumentam o número de propágulos vegetativos; 
- as fresas, por sua vez, têm um efeito negativo na estrutu ra do solo, sobre-
tudo nos solos de textura mais fina e de fraca estabilidade estrutural, o~de 
promove a compactação do solo, fazendo diminuir a macroporosidade, rnm 
consequências negativas na infiltração da água, no arejamento dos solos e a 
médio prazo no crescimento e distribuição das raízes, devendo por conseguin-
te apenas serem usadas quando o solo se encontra em sazão; 
- os custos inerentes à sua adoção, tendo em consideração o gastos de ener-
gia, a horas de trabalho e a manutenção das alfaias, são frequentemente su-
periores a outras técnicas; 
- de uma forma geral as mobilizações promovem a emergência de espécies 

anuais. 

Face ao exposto as mobilizações, a realizarem-se, deverão ser sempre superfi-
ciais e em número reduzido. 
É de notar que a não mobilização do solo, com recurso exclusivamente a her-

bicidas residuais no controlo das infestantes é considerada uma prática inacei-
tável em produção integrada, uma vez que estes herbicidas são os que deixam 
maiores quantidades de resíduos no solo e nâ água. 

Herbicidas 
O número e diversidade de substâncias ativas homologadas são suficientes 
para garantir uma gestão muito satisfatória da flora infestante. A adoção des-
te meio de luta pela maioria dos agricultores resulta, de um modo geral, da 
facilidade da sua uti lização, da elevada eficácia que apresentam e do custo, 
em termos relat ivos, da sua aplicação. Contudo, a utilização de herbicidas 
não garante o sucesso da operação cu ltural nem é isenta de riscos, pelo que a 
aplicação e a escolha do(s) produto(s) a util izar é muito importante devendo o 
agricultor atender, entre outros, aos seguintes aspectos: 

- verificar se o herbicida é eficaz em relação às principais infestantes que se 
pretende eliminar; 
- optar pelo(s) produto(s) menos tóxicos para o homem e o ambiente, deven-
do escolher sempre que possível produtos de contato ou sistémicos que, de 
uma forma genérica, correspondem aos produtos permitidos em produção 
integrada; 
- a ap licação deve fazer-se no momento oportuno, normalmente nos primeiros 

estados de desenvolvimento das infestantes; 
- a quantidade de produto a apl icar deve ser corretamente calculado, estando 
de acordo com as recomendações constantes no rótulo, tendo particular aten-

ção para o estado de desenvolvimento das principais adventícias, tipo de solo 
e teor em matéria orgân ica; 
- a distribuição do produto deve ser uniforme e, no caso dos produtos de con-
tacto e sistémicos, devem ser tomadas precauções para que não se atinjam os 
órgãos ativos das árvores. 
Deste modo, as aplicações de herbicidas residuais são de evitar, permitindo-se 
assim que ocorram emergências das infestantes, fazendo-se uma intervenção 
quando se inicia a compet ição, normalmente no início da prw,avera,-1que po-

derá, ou não, ser repetida mais tarde, dependendo do nível de tttfestação e das 
dispon ibil idades de água no solo, mas nunca na fase final do ciclo da cultura, 
uma vez que a competição já ocorreu e a eficácia dos herbicidas, atendendo 
ao desenvolvimento das espontâneas, é normalmente reduzido. 
Para combater as espécies vivazes é aconselhável a utilização de prodfaos sis-
témicos, porquanto afetam a parte aérea das plantas e os propágulos vegeta-

t ivos, o que não acontece com os herbicidas de cantata. 
As aplicações poderão ser feitas na entrelinha, nas linhas de cultura ou apenas 
em zonas onde surgem as infestantes mais competitivas (aplicação localizada) 
ou ainda em toda a área (aplicação generalizada), dependendo se as aplica-
ções são acompanhadas, ou não, de outros meios de luta . Deve fazer-se notar 

que em produção integrada só é perm itida a aplicação de herbicidas na linha 
podendo, no entanto, fazer-se aplicações loca lizadas no combate a espécies 
vivazes de dif ícil combate. É igualmente de referir que é fundamenta l evitar a 
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Barra de pulverização retrátil - aplicação de herbicida em duas linhas. 

Pormenor da barra de pulverização retrátil. 



HANUALDAYFRUTA 
GESTÃO DAS lNFESTANTF.S EH POMÓIOEAS 

Enrelvamento na entrelinha e herbicida na linha. Ou Enrelvamento natural 
na entrel inha. 

Trabalho de destroçador de correntes. 

repetição sucessiva de tratamentos com mesmo herbicida, com a mesma subs-
tância ativa ou como mesmo modo de ação, a fim de evitar o aparecimento 

de resistência ao herbicida aplicado e potencialmente a outros. Este aspeto é 
abordado em capítulo autónomo. 

Mais à frente apresentam-se os aspectos fundamentais relacionados com a 
penetração, translocação e modo de acção dos herbiêidas que a BayerCropS-
cience disponibiliza para a gestão das infestantes em.pomóideas. 

Enrelvamento 
É um sistema de gestão do solo, que consiste numa cobertura vegetal espon-
tânea ou semeada que ocupa a tota lidade ou parte da parcela (normalmente 
a entre linha), podendo ter carater temporário ou permanente. Esta técnica é 
nos dias de hoje frequentemente adotada em Portugal, bem como nos países 
onde as pomóideas tem grande expressão. 

Tem como objectivos: 
- Diminuir a erosão da superfície do solo. O que é particularmente importante 

quando as parcelas tem decl ives acentuados e quando ocorrem elevadas pre-
cipitações em curtos períodos de tempo. Esta ação deve-se ao facto da massa 
vegetal reduzir substancialmente o impacto das gotas da chuva no solo; 
- Aumentar o arejamento, a infilt ração e retenção da água do solo, e des-
te modo os níveis hídricos disponíveis (o que é muito importante nalgumas 
reg iões), assim como diminuir as escorrências superficiais de água. Estas' al-
terações decorrem da melhoria da est rutura do solo, que ocorre devido, ao 

aumento da porosidade tota l, resultantes do crescimento do sistema radicu lar 
e ao aumento do teor de matéria orgânica do solo; 
- Aumentar a fertilidade do solo, sobretudo os níveis de azoto e fósforo. O 
aumento em azoto acontece quando o revestimento vegetal é constituído por 
leguminosas (luzernas, trevos, ervi lhacas, serradelas, etc.), que têm a particula-

ridade de fixarem o azoto atmosférico. O aumento do fósforo f ica a dever-se, 
fundamenta lmente, à decomposição das raízes das adventícias que consti-
tuem o revestimento, encontrando-se, este, numa forma faci lmente absorvida 
pelas raízes; 

- Diminuir a lixiviação de azoto e de resíduos dos produtos f itofarmacêuticos. 
Este objectivo é atingido uma vez que uma parte dos resíduos são retidos na 
matéria orgânica (sendo libertados lentamente através da mineralização) e ou-

tra parte é decomposta pela flora microbiana que aí reside. A matéria orgânica 
é também, em grande medida, responsável pela diminuição das perdas de 
azoto por lixiviação. 

- Aumentar as populações de fauna auxiliar, e deste modo contribuir para o 
controlo biológico de algumas populações de insetos, evitando que atinjam o 
estatuto de praga; 
- Melhorar a transitabilidade das máquinas e alfaias, em particular nos pe-
ríodos em que a precipitação é mais elevada, uma vez que a tração é maior. 
A largura dos enrelvamentos deverá ser superior à da largura do rodado das 
máquinas. 

Relativamente ao efeito das adventícias dos enrelvamentos naturais na acaro-
fauna, sabe-se que o ácaro predador Typhlodromus pyri Scheuten é particu-
larmente frequente nas espécies Conyza bonariensis e Picris echioides, duas 
espontâneas presentes nos pomares de pomóideas, pelo que a sua presença 
ser considerada até certo ponto benéfica. Pelo contrário a presença da erva 
moira (Solanum nigrum) que é um hospedeiro alternativo dos ácaros fitófa-
gos Tetranycus urticae Koch e Tetranychcus cinnabarinus (Boisduval), não deve 
fazer parte do elenco floríst ico do revestimento dos pomares, uma vez que 
quando esses ácaros passam a ter como hospedeiro as macieiras e pereiras, 

\ 
frequentemente ganham o estatuto de praga. 
Os dados apresentados, contudo, neste aspeto como noutros são escassos, 
pelo que o enrelvamento deve ser visto com algumas cautelas, sendo funda-
mental ter em consideração a composição florística, a SUq competitividade e a 
capacidade das adventícias poderem ser hospedeiros preferenciais de pragas 
ou de auxiliares. Deve ainda considerar-se as dispon ibil idades de água no solo 
e as variedades das fruteiras, na medida em que se sabe que estas reagem de 
forma diferente ao stress hídrico. 

Face ao exposto e atendendo à competitividade da cobertura veg~al, esta ,,, 
deverá restringir-se, na maioria das situações, à entrelinha. A permanência da 
cobertura durante todo o ciclo da cultura apenas é possível, e com o cuidado 
de se fazerem cortes repetidos, quando a pluviosidade anual, em especial du-
rante o período de verão, garante uma baixa competit ividade pela água, ou 
nas situações em que a cu ltura é regada, não existem prob lemas de abasteci-
mento, devendo ter-se em atenção o período em que se iniciam as regas. Nas 
restantes situações o enrelvamento deverá ter carácter temporário, atendendo 
à competição em especia l pela água, que cobertu ra exerce. Assim, o enrelva-
mento é recomendável durante o período outono-inverna l, procedendo-se a 

um corte no final do inverno, início da primavera, que poderá ser repetido. 
Durante o período de maior escassez de água a cobertura já deverá ter sido 
controlada de forma mecânica ou química . Dependendo da quantidade de 
água no solo, da composição florística, do número de cortes e das condições 
cl imatéricas, existem situações em que um número importante de espécies são 
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Biofuncionalidade. 

Biofuncionalidade. 
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Enrelvamento natural na entrelinha durante o repouso vegetativo. 

Enrelvamento na entrelinha na fase da floração. 

eliminadas de forma natural. De qualquer modo desaconselha-se esta técn ica 
cu ltu ral nas parcelas onde as espécieJ vivazes são abundantes, atendendo ao 
seu elevado consumo de água. Chama-se ainda atenção para nos pomares 
recém instalados, atendendo à fraca competitividade das macieiras/ pereiras 
jovens, o enrelvamento, natural ou semeado, dever ser adotado com as neces-
sárias cautelas, nomeadamente com a sua largura (menor nos primeiros anos), 
fazendo-se aumentar a frequência dos cortes e das cegas (nos casos em que 
são irrigados). 

Considerações a ter na implantação de 
um enrelvamento 
As espécies a usar no revestimento devem fazer coincidir o final do seu ciclo 
de vida com a altura em que a água disponível no solo começar a diminuir, de 
modo a que a competição hí0rica entre o pomar e o revestimento seja peque-
na. Deste modo deverão ser usadas espécies (e variedades) precoces e que não 
sejam particu larmente competitivas. Assim, as sementeiras deverão ter lugar 
no outono (setembro/outubro) com espécies de ressementeira natural ou de 
dormência estival adaptadas ao tipo de solo e clima específicos do local. 

Pretendendo-se que o enrelvamento se mantenha por mais de um ano, é con-
veniente que haja a formação (manutenção) de um banco de sementes das 
espécies pretendidas, o que obriga a que, no primeiro ano, o revestimento 
deva ser deixado em repouso completo a partir do início da floração, por for-
ma a produzirem abundante quantidade de sementes. Nos anos seguintes e'sta 
situação já não terá carácter obrigatório. 
Chama-se a atenção para o facto de no caso de se deixarem resíduos de erva 
seca no solo depois do verão, isso poderá causar dificuldades na germinação 
das sementes, e deste modo afectar a qualidade do revestimento. 
No que respeita a revestimentos semeados existe hoje em dia no mercado uma 
grande va riedade de possibilidades. As espécies pertencentes às famílias habi-
tua lmente designadas por gramíneas, leguminosas e também crucíferas, são 
as mais usadas, em misturas muito diversificadas, e que dão resposta às mais 
diversificadas situações. De um modo geral pode dizer-se que as misturas em 
cuja composição entram espécies gramíneas e leguminosas são as que melhor 
contrariam a erosão. Já as misturas de espécies crucíferas e de algumas gramí-
neas são as que melhor evitam a compactação dos solos. Contudo, os dados 
apresentados no Quadro 1 mostram claramente que existe uma boa base para 
a instalação de enrelvamentos naturais no nosso país. 

Combinações das diferentes técnicas 
Tendo presente que nenhuma das técnicas apresenta apenas vantagens, deve-
rá a gestão das infestantes fazer-se combinando as diferentes técnicas, tirando 
partido dos aspetos mais positivos de cada uma. 
Uma das práticas mais comuns consiste na realização de mobilizações na 
entrelinha e aplicação de herbicida na linha. Em alternativa às mobi lizações 
poderá optar-se pelo enrelvamento temporário na entrelinha e controlar as 
,infestantes na linha com herbicidas e/ou mobilizações. Contudo, a apl icação 
de herbicidas na linha aFigura-se mais adequado que a realização de mobi li-
zações, atendendo aos custos serem menores. Num número significativo de 
situações poderá efectuar-se uma aplicação antes da rebentação, com um her-
bicida sistémico, e posteriormente outra aplicação, o mais tarde possível, com 
um herbicida foliar de contacto. 
Nas situações em que a presença de espécies vivazes é significativa na entre-
linha o seu combate poderá ser feito recorrendo a mobil izações com escarifi-
cador de modo a t razer pa ra a superfície os propágulos vegetativos, que irão 
abrolhar e desta forma reduzir as reservas das plantas. Quando as novas plan-

' tas apresentam uma superfície foliar bem desenvolvida deverá ser aplicado um 
herbicida sistém ico. Esta operação poderá ser repet ida , por forma a reduzir a 
população destas espécies na parcela. 

Por últ imo, chama-se a atenção para a existência de out ros meios de luta 
passíveis de serem usados, nomeadamente a luta biológica, a monda térmica 
(solarização e queimadores de chama), o revestimento total ou pa rcial da par-
cela com plástico, com casca de árvores, pa lhas e outros materiais orgânicos e 
inertes da mais variada origem, mas que até ao momento, pelas razões mais 
diversas, não têm expressão a nível nacional. Contudo, julg.q-se promissor a 
médio pra20 que em algumas zonas, a instalação de musgos (Briófitas), em 
part icular na linha de cu ltura, aproveitando a água da rega dos sistemas gota-
-a-gota, venha a ter expressão. Esta prática aFigura ter boas potencialidades 
de ter sucesso na medida em que uma vez instalado tem uma duração plu-
rianual, apresenta ba ixa competitividade com a cultura, não sendo nE'.'cessário 
efectuarem-se cortes, tendo assim baixos custos de manutenção. 
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Enrelvamento semeado na entrelinha e herbicida na linha. 

Mulching com plástico preto na linha do pomar. 

Inicio da instalação de briófitas na linha. 
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Colheita de sementes de população de Conyza bonariensissuspeita de ser 
resistente a um herbicida. 

Figura 1. - Número de casos de resistência no mundo no período 
1970-2010. 

1970 1980 1990 2000 2010 

RESISTÊNCIA AOS HERBICIDAS ; 
Na sequência de uma maior util ização dos herbicidas no controlo das infestan-
tes, o aparecimento de populações resistentes a estes produtos tem aumenta-
do ano após ano constituindo, hoje em dia, uma preocupação adicional para 
agricultores e técnicos. Desde 1957,~ano em que foi identificado o primeiro, 
caso, já foram confirmados em todo o mundo mais de 390 biótopos resisten-
tes, pertencentes a 21 O espécies (123 dicoti ledóneas e 87 monocotiledóneas) 
em mais de 670 000 parcelas (Heap, 2012). (Figura 1). 
O número de registos de resistência aos diferentes grupos de herbicidas tem 
vindo a aumentar. De forma análoga, verifica -se que o número de biótipos 
com resistência aos herbicidas está a aumentar de forma constante desde 
1975 e atingiu mais de 390 casos em 2012. (Figura 2). 

A primeira questão que·se deve colocar é 
"porque aparece a resistência?" 
Atualmente sabe-se que em todas as populações de plantas~ independente-
mente da apl icação de qualquer herbicida, existem indivíduos (biótopos) que 
são naturalmente resistentes aos herbicidas, devido a possuírem características 
(anatómicas, fisio lógicas ou bioquímicas) que lhes permitem sobreviver na pre-
sença do(s) herbicida(s). Assim, a resistência é uma capacidade hereditária 
que ocorre de uma forma natural, devido à presença de 
biótopos em populações de infestantes que sobrevivem à aplicação de 
um tratamento herbicida que, em condições normais, deveria controlar 
essa população. A seleção de biótopos resistentes normalmente ocasio~a 
fa lhas no controlo das infestantes. 

ALS 

FS li 

ACCase 

Auxinas 

FSI 

EPSPS 

Outros 

Tubulina 

PROTOX 

Figura 2. - Distribuição do total mundial de espécies resistentes aos 
herbicidas conforme o mecanismo de ação dos produtos. 
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Esta capacidade hereditária não deve ser confundida com o resultado de apli-
cações incorretas ou real izadas em condições edafo-climáticas adversas. A 
evolução de resistência resulta, assim, de um processo de seleção: a aplicação 
repetida, ao longo do tempo, do mesmo herbicida ou de herbicidas com o 
mesmo modo de acção vai eliminando os indivíduos suscetíveis, permitindo 
que os indivíduos resistentes sobrevivam e se mu lt ipliquem (Figura 3). Após 
um período de seleção, mais ou menos longo, o biótopo resistente acaba por 
~ominar a população e a mesma torna-se resistente. 
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Entre os grandes problemas práticos da ocorrência de resistência destacam- Figura3.- BiótopoSensivel. 

-se: a perda de eficácia do herbicida responsável pela seleção para combater 
as infestantes; e também a perda de eficácia de outros herbicidas diferentes. 
Este fenómeno designa-se por resistência cruzada e pode manifestar-se em 
herbicidas que têm o mesmo modo de acção ou outros que, embora tenham 
modos de ação diferentes, são degradados/metabolizados pelo mesmo me-
canismo de resistência . Se na base deste comportamento estiver envolvitjo 
mais de um mecanismo de resistência, a resistência designa-se por resistência 
cruzada múlt ipla. 

Porque as plantas resistentes escapam da 
ação dos herbicidas? 
A causa da ineficiência dos herbicidas em biótipos resistentes envolvem um 
ou ma is dos processos seguintes: reduzida absorção; local de ação altera-
do; metabolização do herbicida; elevação dos processos fisiológicos da 
planta com super-expressão da enzima alvo e translocação reduzida do 
composto. 

1- Reduzida absorção pode ocorrer porque a superfície protetora da~ folhas, .,., 
constituída pelo indumento e pela cutícu la, encontra-se alterada. O indumen-
to pode ser constituído por um maior número de t ricomas (pêlos) por unidade 
de superfície, ou terem uma forma distinta, dificultando assim a penet ração 
e retenção do herbicida na folha. A cutícu la por sua vez pode ser constituída 
por diferentes t ipos de cera, e a sua distribuição ser diferente, aumentando a 
superfície coberta dificultando a penetração do herbicida. 

li- O local onde o herbicida exerce a sua acção encontra-se estrutural-
mente modificado, fazendo com que a substância activa não se consiga fixar 
no loca l "desejado" e deste modo o herbicida não atua. (Figura 4). 

Ili - As plantas resistentes conseguem metabolizar a substância activa, 
num ou mais compostos, d.eixando de se poder "encaixar " no local onde a 
substância ativa normalmente atuaria, e assim a substância ativa deixa de ser 
tóxica para a planta, o que torna as plantas resistentes. 

Figura 4 , - Biótopo Resistente. 

Figura 5. - Substância activa, compartirnentalizada no vacúolo celular. 
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IV - A velocidade dos processos fisiológicos é superior à 
que normalmente ocorre, sendo essa aceleração responsável por 
uma sobreprodução de enzimas alvo em que atuam os herbicidas, 
fazendo com que o número de moléculas da(s) substância(s) ativa(s) 
desse(s) herbicida(s) não seja(m) suficiente(s) para bloquear a enorme 
quantidade de enzimas que são produzidas pela planta . Esta situa-
ção permite que a planta consiga prosseguir com os seus proces-
sos f isiológicos de uma forma normal, sendo portanto resistentes a 
esse(s) herbicida(s). 

V - A translocação dos herbicidas sistémicos é reduzida, e com 
isso a sua eficácia fica comprometida. Algumas plantas comparti-
mentalizam ou isolam as substâncias activas no vacúolo. Isto significa 
que o herbicida é afastado das partes sensíveis da célula vegetal e 
não consegue atingir o interior dos cloroplastos, onde normalmente 
atuam. Este sequestro do herbicida faz com que este passe a ser 
inócuo para a planta, tornando assim· a planta resistente. (Figura 5). 

No Quadro 2 apresenta-se uma lista dos principais fatores de risco 

- Limitar o número de apl icações de um herbicida, ou herbi-
cidas com o mesmo mo~o de ação; 
- As misturas podem ser muito úteis para prevenir o estabele-
cimento de infestantes resistentes. Mas para que sejam eficazes 
deverão: (a) incluir substâncias ativas que sejam muito eficazes 
(ambas) sobre a(s) espécie(s) alvo; (b) irfcluir substâncias ativas 
pertencentes a grupos com modo de aç~o diferentes. 

Ainda neste âmbito julga-se importante referir que devem seguir-
-se as recomendações dos rótulos, nomeadamente no que se 
refere à dose recomendada e ao momento indicado para a reali-
zação do tratamento, tendo em conta as infestantes a controlar. 
Devem ainda efectuar-se periodicamente avaliações da eficácia 
do(s) tratamento(s) efectuado(s), e fazer o registo das observa-
ções de modo a ter um histórico da parcela, e por outro lado 
proceder às alterações necessárias, ou não, em futuras aplicações. 
Alterações na composição e abundância da flora infestante tam-
bém devem ser registados. 

para o aparecimento de resistência, classificando-se estes em três O que fazer quando se pensa estar perante 
---- ·veis-{eaix0;-mGci@r.adG e alto)- A interpretaçãG do Quadro 2 deverá um caso de resistência?" 

ser real izada para cada espécie e parcela. 
As técnicas usadas no combate às infestantes devem fundamental- A diminuição da eficácia de um tratamento nem sempre significa 
mente evitar uma elevada pressão de seleção sobre a população de que se está perante um caso de resistêncii3. Deverá fazer-se wma 
infestantes. Por outro lado, a prevenção do aparecimento de uma análise quanto à aplicação efetuada, no que se refere à dose_, ao 
resistência é uma opção mais fácil e mais económica do que ter de t ipo e estado fenológico das infestantes a combater. As condições 
lidar com uma resistência confirmada. climatéricas durante e após o tratamento, t ipo de solo, e outras 
Chama-se a atenção para o facto da experiência mostrar que uma práticas agronómicas que tenham sido aplicadas, nomeadamente 
simples alteração de herbicidas não ser suficiente para vencer a resis- fertilizações, deverão também ser analisados. 
tência a médio e longo prazo e, por isso, julgar-se necessário imple-
mentar um sistema de gestão das infestantes integrado e sustentável Se depois desta primeira análise a suspeita persiste, deve ser t ido 
para cada parcela. em consideração o histórico da parcela em relação às práticas 

agronómicas aí efetuadas, que poderão ter conduzido ao apare-
Quando se planeia um programa de controlo de infestantes, devem- cimento da resistência . Recomenda-se que sejam esclarecidas as 
-se escolher herbicidas pertencentes a grupos com modos de ação seguintes questões: 
distintos para controlar a mesma infestante, tanto em apl icações su- - O mesmo herbicida, ou herbicidas com o mesmo modo de ac-
cessivas como em misturas. ção, foi aplicado na parcela durante vários anos? 

- As espécies que não se consegue controlar agora, já foram com-
Como guia geral para a rotação de grupos químicos deve ter-se em batidas com êxito anteriormente usando o mesmo herbicida, ou 
consideração o seguinte: herbicidas com o mesmo modo-de ação? 

- Tem-se registado um decréscimo da eficácia do herbicida nos 
- Evitar a aplicação continuada do mesmo herbicida, ou her- últimos anos, em relação à infestante suspeita? 
bicidas com omesmo,nodo de-ação, a menos que se integre com - A eficácia em relação às outras infestantes sensíveis é boa e tem-
outras práticas de controlo; -se mantido no mesmo nível? 

- São conhecidos casos de resistência em parcelas, herdades ou qu intas, adja-
centes ou próximas da pa rcela em causa? 

Caso a resposta a qualquer das questões referidas seja positiva e tenham sido 
cumpridas todas as regras da boa utilização do produto, a suspeita de resistên-
cia é fundamentada, devendo-se proceder de modo a que a mesma seja con-
firmada, ou não, em laboratório especializado. Para tanto, na parcela onde se 
.observou menor eficácia ao herbicida deverá recolher-se, numa embalagem de 
papel, sementes da espécie suspeita (cerca de 1000 sementes). Deverá ainda 
registar-se toda a informação relativa aos tratamentos efetuados nos últimos 
anos, práticas agronómicas realizadas na cultura, localização, área afectada, 
etc.. 
Deverá também colher-se, para um saco de papel, sementes "normais" de 
uma zona adjacente que não tenha sido tratada . As sementes colhidas deve-
rão ser enviadas, devidamente referenciadas, para um laboratório especia liza-
do, a fim de se efectuarem os testes de despistagem. 

Quadro 2. - Valoração do risco do desenvolvimento de resistência. 

.r, 
\ 

OPÇÕES 
i 

BAIXO 

Mais que um herbicida > 2 modos de ação 

Uso de herbicida com o mesmo modo de ação Uma vez no mesmo ano 

Alternância de cu lturas Rotação completa 

Registo de resistência ao modo de ação Desconhecida 

Densidade de infestação Baixa 

Eficácia nos últimos três anos Alta 

H ANUAL DAYFRUTA 
GESTÃO DAS INFESTANTES EH POXÔIOEAS 

Camãra de germinação de sementes em Laboratório de deteção de 
resistência a herbicidas. 

\ 
RISCO D~ ESISTÊNCIA 

MODERADO ALTO 

> 2 modos de ação > 1 modo de ação 

Mais de tfma vez Muitas vezes 

Rotação limitada Monocultivo 

Limitada Frequente 

Moderada Al ta 

Diminuindo Baixa 




