
 

Erva perene até 2,5 m (raramente ultrapassa os 4 m), rizomatosa, com uma
grande roseta de folhas basilar que chega a atingir mais de 4 m de diâmetro, com
numerosos colmos os quais produzem panículas grandes.

Folhas: acinzentadas, lineares,cortantes, com ápice acuminado, formando um “v”
quando vistas em corte transversal.

 

Os penachos ou erva-das-pampas são plantas
invasoras em Portugal. Isso significa que são
plantas não-nativas que se desenvolvem muito
rapidamente e escapam ao controlo do Homem
causando impactes ambientais e económicos
negativos.

Os penachos são originários do Chile e da
Argentina e foram introduzidos na Europa para fins
ornamentais.

Características

 

ALERTA INVASORAS

PENACHOS
Cortaderia selloana

O que são ?

Local: Oliveira - Sous
elo

Flores: reunidas em panículas,
semelhante a plumas grandes, densas,
branco-prateadas (por vezes violeta-
claras), com 40-70 cm, podendo situar-se
a mais de 4 m de altura. A floração
ocorre de agosto a outubro.
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https://invasoras.pt/pt/gloss%C3%A1rio/erva
https://invasoras.pt/pt/gloss%C3%A1rio/perene
https://invasoras.pt/pt/gloss%C3%A1rio/roseta
https://invasoras.pt/pt/gloss%C3%A1rio/basilar
https://www.invasoras.pt/pt/gloss%C3%A1rio/%C3%A1pice
https://www.invasoras.pt/pt/gloss%C3%A1rio/acuminado


 
Cresce vigorosamente e forma aglomerados densos que dominam a vegetação
herbácea e arbustiva, criam barreiras à circulação da fauna e utiliza os recursos
disponíveis para outras espécies.

Alergias.

As folhas cortantes podem limitar a utilização de áreas invadidas e causar
ferimentos nas pessoas.

Custos elevados na aplicação de medidas de controlo.

Arranque manual: metodologia preferencial para plântulas e plantas jovens
presentes em solos arenosos. Não devem ficar raízes no solo, pois ela recupera
facilmente.

Corte das plumas: Deve ser realizado antes da dispersão das sementes. Deve
garantir-se que não fica qualquer pluma por cortar. As plumas cortadas devem
ser retiradas do local.

ImpactEs 

Explore  esta  e  outras  plantas  invasoras

| E.B. 2,3 de Souselo | Rodrigo Vieira | Micael Inverneiro | 8.ºA | 

Controlo

PROTEGER - Folhas muito c
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CORTAR
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Aplicação de herbicida: nas folhas das plantas jovens.

FONTES https://invasoras.pt/pt/planta-invasora/cortaderia-selloana
 http://stopcortaderia.org/language/pt/desafio5/
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https://www.invasoras.pt/pt/gloss%C3%A1rio/anual

