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Cyperus rotundus
Reconhecimento do problema
Família: Cyperaceae.
Nome comum: junça aromática, chufa, capim-dandá, tiririca.  
Amharic: Engicha; Oromifa: Kunii; Kiswahili: Masinde, Ndago; Chichewa: Dawe, 
Kandulu;  Luanda: Enku.

Gramínea (30-60 cm de altura) altamente variável, ereta, com extensa rede 
subterrânea composta de tubérculos, bulbos basais, rizomas e raízes fibrosas, 
os quais permitem que a planta daninha sobreviva em condições adversas e se 
reproduza profusamente; tubérculos castanho escuro / preto, forma irregular, 
1-2 cm de comprimento quando maduro; cada tubérculo tem um botão apical e 
vários botões laterais.

Folhas: Linear com nervura central distinta, 7 mm de largura, emergente da 
base da planta
Inflorescência: Caules florescendo de 3 lados, liso com bases inchadas 
(bulbos basais);  hábito ereto, até 60 cm de altura; Inflorescência com vários 
"ramos" desiguais, 2-6 cm de comprimento, emergindo da ponta do caule; 
cada um coberto por 3-8 flores marrom-avermelhadas.
Fruto: marrom escuro/preto, 3-angular e uma semente, 1,5 mm de 
comprimento.

Sumário
Origem: África e Eurasia.
Introdução: atividade humana, acidentalmente como um contaminante, 
medicinal.
Habitat: Regiões tropicais e subtropicais; cresce em quase todos os tipos de 
solo (exceto aqueles com alto teor de sal), altitude e umidade do solo; 
intolerante a sombra.
Propagação: tubérculos espalhados na água e no solo e em implementos 
agrícolas. Sementes consideradas sem importância.
Invade: Campos cultivados, áreas de pousio, áreas negligenciadas, rodovias e 
ferrovias, canais de irrigação e riachos, bordos de mata, dunas de areia e 
margens de lago.
Impacto: Compete de forma eficaz por nutrientes e água com culturas, 
suprime crescimento de outras espécies (efeitos alelopáticos). Perdas 
substanciais foram registradas quando esta planta daninha não foi controlada 
por um longo período do ciclo da cultura. As perdas podem ser elevadas em 
culturas anuais, exemplo arroz de terras altas, soja e cebola (> 50%) e 
abóbora (90%), e culturas perenes antes do fechamento do dossel, exemplo 
palmeira de óleo e cana-de-açúcar (> 75%). Impacto é mais grave quando a 
concorrência é durante um período prolongado e em condições de luz e 
temperatura elevada. Rizomas e tubérculos podem interferir na colheita de 
amendoim. As infestações de tiririca aumentam significativamente o custo das 
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