GUIA DE MANEJO DE PRAGAS: LISTA VERDE

Capim-pé-de-galinha
Eleusine indica

Prevenção
l
l

E. indica mudas (Chris Parker,
Bristol, Reino Unido)

l

l

E. indica rebento (Chris Parker,
Bristol, Reino Unido)

Compre semente certificada e alimentos para animais
para reduzir as chances de contaminação
Como as sementes podem ser transportadas por
animais e máquinas, não permitam animais numa área
afetada, limitar o uso da maquinaria na área e
mantenham a maquinaria limpa para evitar propagação
Mantenha a cultura saudável para maximizar a
competitividade - use níveis ideais de água e
fertilizantes
Para pastagem, incentive uma boa cobertura de relva,
pois a relva pode superar a erva daninha. Limite a
quantidade de pastagem em uma área específica:
l Forneça múltiplos pontos de rega para evitar a
congregação de gado
l Gire o gado entre o cercado

Monitoramento
l
l

l
l
l

l
l

Relva anual em forma de tufo, espalhando-se ou
fica em linha reta, com até 40 cm de altura
Plântulas: a primeira folha é de cerca de 1 cm de
comprimento, pontiaguda, pode ficar plana no
solo
Folhas: verde claro; suave; Plano em forma de V;
Até 8 mm de largura, 15 cm de comprimento
Flores: dispostas em aglomerados de 3-5
Sementes: castanho avermelhado a preto;
oblongo; rebordo; Cerca de 1 mm de
comprimento
Raizes: sistema centralizado; Muito forte quando
maduro
Espalha-se ao longo de habitats perturbados,
como estradas e corredores elétricos. Procure
nas lagoas, rios e costas

Controle direto
l

l

l

l
l

Remova à mão se a erva é menor que 5-8 cm de
diâmetro. Use uma enxada se a remoção for
difícil. A remoção fica mais difícil à medida que a
erva cresce (o sistema de raizes é mais forte)
Lavre a terra. A erva cresce melhor em solos
compactos e mal drenados, então certifique-se de
que é arejado e drenado
Use solarização (estolho vegetal e cobertura com
polietileno transparente ou similar) para matar
sementes de ervas daninhas até 5 cm
Use o jornal desfiado como estolho em campos
de tomate
Use uma cultura de cobertura de centeio - seus
resíduos devem suprimir a erva daninha

E. indica hábito de crescimento
(S.D. Sawant)

Nota: Alguns pesticidas podem estar disponíveis para o controle dessa praga. Verifique com o Ministério da Agricultura do seu país para saber quais são os pesticidas registrados e as restrições locais para a
sua utilização.
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