
Lantana camara

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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Use semente da pastagem limpa para
reduzir a chance de contaminação
Remova todas as bordas existentes
cortando e cavando as raízes
(profundidade de 15 cm)
Mova o gado para fora dos campos
anteriormente infestados. Semear a
terra com pastagem e/ou vegetação
nativa. O crescimento da nova
vegetação pode superar a erva
daninha.

Arbustos lenhosos perenes, 2-5 m de altura, erectos ou
rastejadores
Ramos com espinhos pequenos
Folhas: amarelo-verde a verde, áspero, 2-12 cm de
comprimento
Flores: multicoloridas (amarelo, laranja, branco, violeta pálido,
rosa ou vermelho), em ramos densos ca. 4 cm de diâmetro.
Frutos: redondos, carnudos, 2 semeados, cada um com 5 mm
de largura, verde virando vermelho e azul-preto. Organizado em
arranjos densos e redondos
Procure por esta erva daninha em terras perturbadas,
plantações, bordas/lacunas da floresta, pastos, cursos de água,
planícies e barrancos

Não controle com pastagem, pois a erva é
venenosa para animais
A remoção de pequenas infestações pode ser
possível cortando e cavando as raízes (15 cm de
profundidade)
Remova as cabeças de flor antes do conjunto de
sementes para evitar uma maior propagação
Cortar e queimar pode estimular o rebrota da erva
daninha. Combinar com outros métodos de controle
O controle precisará ser repetido, potencialmente ao
longo de muitos anos, pois a erva é difícil de se livrar
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Lantana no pasto

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise é uma iniciativa global liderada pelo CABI  www.plantwise.org
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