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Bidens pilosa
Reconhecimento do problema
Família: Asteraceae
Nomes Comuns: picão-preto, picão, espinho-de-agulha, carrapicho-agulha, fura-capa   
Chichewa: Chisoso, Kanzota; French: Herbe aigue, Piquant noir; Kinyarwanda: Inyabarasanya; 
Luganda: Sere; Acholi: Laabika; Langi: Ononot; Lugosa: Kalaala.

Folha larga anual ou perene, herbácea de porte ereto (atingindo 1 m altura) com uma forte raiz 
pivotante. Caule sem pelos, quadrangular, verde arroxeado, simples ou ramificado.
Folhas: Verdes, compostas com 3-5 folíolos cada; folíolos de formatos variados mas usualmente 
de formato ovalado ou lanceolado, com uma base larga e arredondada (3–7 (–10) cm 
comprimento e 1–2 (–5) cm largura); folhas com margens serreadas, dentadas apontando para 
a frente, folíolo terminal sempre maior que os laterais.
Flores: Pétalas brancas, centro amarelo (7–8 mm largura), usualmente isoladas nos pedúnculos 
(1 cm comprimento).
Sementes: Pretas, compridas (1-1.5 cm comprimento), finamente rugosas e pontilhadas, secas, 
uma semente, 2–4 aristas amarelas na extremidade terminal; longa viabilidade se enterradas 
abaixo da superfície do solo.

Sumário
Origem: América Latina.
Introdução: Acidentalmente como contaminante, como ornamental, para usos  agrícolas e 
medicinais.
Habitat: Regiões tropicais de alta umidade.
Disseminação: Por humanos, animais, vento e água. Tem sido reportada como contaminante 
de sementes de arroz.
Invade: Cultivos, plantações, pastagens, terras degradadas, áreas em pousio, jardins, canais de 
drenagem, bordas de matas, matas ciliares, beira de rodovias e linhas férreas.
Impactos: Esta planta daninha é conhecida por reduzir significativamente a produtividade. 
Densidades de 8 plantas de picão-preto por metro quadrado em campos de soja reduziu a 
produtividade em 43%. Campos de feijão em Uganda e Peru tiveram a produtividade reduzida 
em 48% e 18–48%, respectivamente, como resultado da presença de B. pilosa.  No Sudeste da 
Ásia esta espécie é problemática em áreas produtoras de repolho, abacaxi, goiaba e outras 
culturas. Bidens pilosa é também um hospedeiro e vetor de importantes parasitas como por 
exemplo nematoide-das-galhas e vira-cabeça do tomateiro. O grande  número  de sementes, 
juntamente com seu impacto negativo no crescimento de plantas vizinhas, permite com que esta 
espécie alcance  rapidamente altas densidades populacionais, deslocando plantações e 
vegetações nativas.

Nome científico > Bidens pilosa

As recomendações contidas neste folheto informativo são relevantes para:  Angola, Brasil, Moçambique

Autores:   CABI
CABI
tel: +254 (0)20 2271000 email: africa@cabi.org

Editado por Plantwise

Plantwise is a global initiative led by CABI

145Pt

Lose Less, Feed More

Flores apresentam pétalas brancas 
e centro amarelo (Foto Arne Witt, 
CABI)

Folhas têm 3-5 folíolos, afilando 
para as margens (Foto Arne Witt, 
CABI)


