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A estenfiliose e as infestantes

As características complexas da estenfiliose levam à necessidade de 
uma estratégia integrada que passa pela adoção de vários meios de 
luta. Os resultados obtidos em dois anos de projeto  ProtecEstenfilio
são frágeis e, carecem de confirmação até à conclusão dos quatro 
anos do projeto contudo, representam um contributo baseado na 
redução do inóculo potencial de estenfiliose no pomar. 
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4. Conclusões:

A identificação da vegetação presente numa cultura perene é da 
maior importância para que o fruticultor a possa gerir de forma 
sustentável bem como decidir os períodos em que deve intervir. 
Os trabalhos realizados permitiram concluir o seguinte:

‒ Foram identificadas um total de 95 espécies de infestantes ao 
longo das campanhas de 2018 e 2019; 48 espécies em 2018 e 47 
espécies em 2019. 

‒ As espécies que surgiram com maior frequência foram: Lolium 
multiflorum, Convolvulus arvensis, Sonchus oleraceus, 
Calendula arvensis, Lavatera cretica, Senecio vulgaris, 
Hordeum murinum e Lolium multiflorum.

‒ As espécies mais fortemente colonizadas por S. vesicarium 
foram: Poa trivialis, Mentha sp., Sonchus tenerrimus, Phalaris 
coerulencens, Malva sp., Lavatera cretica e Epilobium 
tretagonum.

‒ Identificaram-se 58 plantas que não foram colonizadas por S. 
vesicarium.

Espécie Nome comum 

Plantago major Tanchagem 

Poa annua Cabelo-de-cão 

Rapistrum rugosum Aneixa; Saramago-Da-Rocha
 

Rumex crispus Labaça; Labaça-crespa 

Silene vulgaris Erva-traqueira 
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Lavatera cretica (Malva-bastarda).
Fonte: https://flora-on.pt/

Figura 5. Espécies de infestantes colonizadas por 
Stemphylium vesicarium na campanha de 2019.

Considera-se da maior importância listar as espécies que, ao longo 
das duas campanhas (2018 e 2019) em análise não surgiram 
colonizadas por S. vesicarium (Quadro 2). Estas espécies podem 
representar uma boa alternativa numa situação de enrelvamento 
semeado.

Quadro 2. Espécie de infestantes não colonizadas por S. vesicarium nos 
enrelvamentos dos pomares de pereira Rocha em ensaio em 2018 e 2019

23

https://flora-on.pt/
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1. Introdução:

Neste manual apresentam-se os resultados obtidos num trabalho 
de investigação realizado no Instituto Superior de Agronomia, 
parceiro do , projeto ProtecEstenfilio - PDR2020-1.0.1-FEADER-030869
coordenado pelo Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola 
Nacional (COTHN) e no qual também são parceiros a Associação dos 
Produtores Agrícolas da Sobrena (APAS),CPF - Centro de Produção e 
Comercialização Hortofrutícola Lda, a Cooperativa Agrícola do 
Bombarral CRL (CAB), a Cooperativa Agrícola dos Fruticultores do 
Cadaval CRL (COOPVAL) , a FRUTOESTE- Cooperativa Agrícola de 
Hortofruticultores do Oeste – CRL, a FRUTUS – Estação Fruteira do 
Montejunto CRL, o Instituto Politécnico de Castelo Branco e a 
Universidade de Évora.
O principal objetivo do projeto foi a monitorização da estenfiliose na 
cultura da pereira 'Rocha' e a aplicação de um conjunto de práticas 
que permitam minimizar o impacto da doença, com base na 
utilização otimizada dos recursos.
Em Portugal, a gestão do solo nos pomares, nomeadamente nos 
pomares de pereira Rocha, sofreu grandes alterações nas últimas 
décadas. Atualmente assenta maioritariamente no modo de 
produção integrada, sendo adotado o enrelvamento da entrelinha 
com coberto vegetal e a aplicação de herbicida na linha. 
A vegetação espontânea apresenta aspetos positivos e negativos 
para a cultura. Entre alguns dos aspetos positivos salienta-se a 
redução da erosão do solo, a melhoria da transitabilidade das 
máquinas agrícolas e a melhoria da fertilidade e a estrutura do solo. 
Entre os aspetos negativos destaca-se a concorrência pela água e 
nutrientes que se pode refletir na produção, quer quantitativa quer 
qualitativamente, a interferência em operações culturais e a 
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Equisentum telmateia 
(Cavalinha).
Fonte: https://flora-on.pt/

Lolium multiflorum 
(Azevém).
Fonte: https://flora-on.pt/

Calendula arvensis 
(Calendula; Erva-vaqueira).
Fonte: https://flora-on.pt/

Sonchus oleraceus 
(Serralha-macia).
Fonte: https://flora-on.pt/

Senecio vulgaris 
(Tasneirinha).
Fonte: https://flora-on.pt/

Hordeum murinum 
(Cevada-dos-ratos).
Fonte: https://flora-on.pt/

https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/


capacidade de serem hospedeiros de doenças e pragas (Portugal et 
al., 2017).
A flora espontânea é passível de ser infetada por Stemphylium 
vesicarium tendo-se verificado que Oxalis pes-caprae, Epilobium sp. 
Geranium molle e Sonchus sp. eram hospedeiros do patogénio 
(Isidoro e Azevedo, 2005). Estes isolados demonstraram ser menos 
agressivos quando comparados com os obtidos de pereira Rocha, 
conseguindo no entanto, infetar frutos. Mais recentemente, 
Comporta et al. (2017) acrescentaram Geranium dissectum, Medicago 
polymorpha e Poa annua à lista de infestantes hospedeiros, servindo 
de repositório para S. vesicarium. 
Estudos realizados comprovaram que, em conjunto, as plantas que 
compõem o enrelvamento do pomar e os resíduos de material 
vegetal (folhas, frutos, ramos) representam uma fonte inóculo de S. 
vesicarium para a pereira (Köhl et al., 2013; R. Bugiani, comunicação 
oral). Demonstrou-se ainda que os isolados obtidos a partir da 
pereira não perdiam a patogenicidade quando sobreviviam 
saprofiticamente em infestantes gramíneas (Singh et al., 1999, 2000). 
A eliminação/remoção física destes materiais do pomar conduz a 
uma redução significativa do nível de doença no pomar. Esta 
diminuição pode ocorrer entre 40 e 60% comparativamente à não 
execução desta operação (Llorente et al., 2006, 2010). 
Outra medida que visa a diminuição do inóculo presente no 
enrelvamento do pomar é o controlo atempado seu crescimento, 
através de cortes regulares da vegetação ou com a aplicação de 
herbicidas (Sousa et al., 2004). A manutenção da linha das árvores 
limpa de infestantes todo o ano e do coberto vegetal baixo na 
entrelinha (inferior a 0,20 m de altura) são ambas medidas 
importantes para contrariar o desenvolvimento da doença no pomar 
(Diogo et al., 2017).
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Mentha sp.
https://www.sciencephoto.
com/media/28249/view/m
int-mentha-sp-

Epilobium tetragonum 
(Erva-bonita).
Fonte: https://flora-on.pt/

Malva sp.
Fonte: https://flora-on.pt/

Matricaria maritima
Fonte: https://flora-on.pt/

Poa pratensis 
(Erva-de-febra). Fonte: 
https://flora.org.il/en/pla
nts/POATRI/

Mentha suaveolens 
(Hortelã-brava).
Fonte: https://flora-on.pt/

https://www.sciencephoto.com/media/28249/view/mint-mentha-sp-
https://www.sciencephoto.com/media/28249/view/mint-mentha-sp-
https://www.sciencephoto.com/media/28249/view/mint-mentha-sp-
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora.org.il/en/plants/POATRI/
https://flora.org.il/en/plants/POATRI/
https://flora-on.pt/


Neste contexto, uma das tarefas é do projeto ProtecEstenfilio 
compreender possíveis relações entre as práticas culturais e a 
incidência da doença. Foram identificadas as espécies de infestantes 
mais frequentes no enrelvamento espontâneo de pomares com 
histórico de estenfiliose ao longo de duas campanhas (2018 e 2019) e 
apuradas as espécies hospedeiras de S. vesicarium. Pretendeu-se, 
com base nos resultados obtidos, auxiliar os fruticultores na escolha 
das infestantes do enrelvamento e, por esta via, contribuir para a 
redução de inóculo potencial nos pomares.
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2. Material e métodos:

A colheita de amostras de plantas infestantes em cinco pomares da 
região do Oeste foi realizada nas campanhas de 2018 e 2019 pelos 
seguintes parceiros do projeto: Associação dos Produtores Agrícolas 
da Sobrena, Centro de Produção e Comercialização Hortofrutícolas 
Lda, Cooperativa Agrícola do Bombarral CRL, Cooperativa Agrícola 
dos Fruticultores do Cadaval CRL, a FRUTOESTE- Cooperativa Agrícola 
de Hortofruticultores do Oeste – CRL, a FRUTUS – Estação Fruteira do 
Montejunto CRL.
As plantas foram colhidas entre os estados fenológicos BBCH 72 - 
BBCH 77 e, sempre que possível, retiradas da entrelinha de ambos os 
lados da copa da árvore. 
No laboratório, as infestantes recolhidas foram inicialmente 
identificadas com a preciosa ajuda da Engª Teresa Vasconcelos (ISA) 
e, posteriormente, através da consulta de diversos manuais 
portugueses sobre flora em pomares e gestão de infestantes.  
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Figura 4. Incidência e severidade de Stemphylium vesicarium nas espécies de 
infestantes na campanha de 2019.



Entre eles, destacamos, os estudos realizados por Caixinhas (2001), 
Moreira et al., (2002), Vasconcelos et al., (2003), e mais recentemente 
sítios da internet como o Flora On – Flora de Portugal interativa 
(2020).
Em seguida, as plantas foram observadas individualmente para 
deteção de manchas semelhantes às associadas à estenfiliose. 
Amostras de tecidos com sintomas foram retiradas da zona de 
bordadura das manchas, desinfetadas superficialmente com 
hipoclorito de sódio (NaOCl) a 1% e passadas por água destilada 
esterilizada e secas. Posteriormente foram seccionados em quatro 
fragmentos e colocados em placas de Petri ,  contendo 
aproximadamente 15 mL de gelose de batata glucosada (PDA - Difco, 
Detroit, USA) e 250 mg/l de cloranfenicol. Seguiu-se o período de 
incubação com a duração de aproximadamente 15 dias. Após este 
período procedeu-se à identificação dos isolados, com base nas 
características culturais e morfológicas. 
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3. Resultados:

No primeiro ano do projeto (2018) foram colhidas 196 plantas e no 
segundo ano (2019) um total de 154 plantas. No Quadro 1 apresenta-
se as espécies de infestantes identificadas bem como o número de 
plantas de cada espécie.
Nos dois anos de ensaio, registaram-se algumas diferenças nas 
espécies identificadas. No primeiro ano surgiram com maior 
frequência as espécies Lolium multiflorum, Convolvulus arvensis, 
Sonchus oleraceus, Calendula arvensis, Lavatera cretica,

A estenfiliose e as infestantes A estenfiliose e as infestantes

Calendula arvensis 
(Calendula; Erva-vaqueira).
Fonte: https://flora-on.pt/

Figura 3. Espécies de infestantes colonizadas por Stemphylium vesicarium na 
campanha de 2018.

Na Figura 4 apresenta-se a incidência e severidade de S. vesicarium 
nas infestantes hospedeiras que ocorreram na campanha de 2019. Os 
resultados permitem concluir que 13 espécies foram infetadas pelo 
patogénio. As espécies Mentha sp., Malva sp., Poa pratensis, 
Epilobium tretagonum foram as mais colonizadas e, a partir das quais 
se isolou o patogénio com maior frequência (Figura 5). Pelo contrário, 
Calendula arvensis, Convolvulus arvensis, Lolium multiflorum, Picris 
echioides foram menos colonizadas e a partir das quais se isolou o 
patogénio com menor frequência. As restantes espécies revelaram 
um comportamento intermédio (Figura 5). 

https://flora-on.pt/
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Senecio vulgaris, Hordeum murinum, Epilobium tetragonum e Lolium 
perenne enquanto no segundo ano, ocorreram com maior frequência 
as espécies Convolvulus arvensis, Epilobium tetragonum, Sonchus 
oleraceus, Hordeum murinum, Lolium multiflorum, Lavatera cretica, 
Rumex crispus e Senecio vulgaris (Quadro 1, Figura 1).

Quadro 1. Espécie de infestantes e número de plantas colhidas em 2018 e 2019

Rumex sp.
Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/
wiki/Rumex

Picris echioides (Raspa-
saias).
Fonte: https://flora-on.pt/

Dittrichia viscosa
Fonte: https://flora-on.pt/

Lolium multiflorum 
(Azevém).
Fonte: https://flora-on.pt/

Sonchus oleraceous 
(Serralha-macia).
Fonte: https://flora-on.pt/

Convolvus arvensis 
(Corriola).
Fonte: https://flora-on.pt/

Espécies/Ano 2018

Lolium multiflorum 25
20
13
9
9

9
8
7

6

5

5
5

5
4

4

4

4

4

Convolvulus arvensis

Sonchus oleraceus

Calendula arvensis

Lavatera cretica

Senecio vulgaris

Hordeum murinum

Epilobium tetragonum

Lolium perenne

Picris echioides

Poa annua

Rumex conglomeratus

Rumex sp.

Beta vulgaris

Dittrichia viscosa

Epilobium hirsutum

Medicago polymorpha

Rumex crispus

Convolvulus arvensis 13
10
10
8
8

7
7
6

6

6

4
4

4
3

3

3
3

3

Epilobium tetragonum

Sonchus oleraceus

Hordeum murinum

Lolium multiflorum

Lavatera cretica

Rumex crispus

Calendula arvensis

Picris echioides

Senecio vulgaris

Dactylis glomerata

Equisetum telmateia

Poa annua

Atriplex prostrata

Bromus catharticus

Chenopodium murale

Erodium cicutarium

Erodium moschatum

Espécies/Ano 2019Nº de plantas Nº de plantas

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rumex
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rumex
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/


1712

A estenfiliose e as infestantes A estenfiliose e as infestantes

Quadro 1. Espécie de infestantes e número de plantas colhidas em 2018 e 2019 (cont.)

Poa trivialis (Poa comum).
Fonte: 
https://flora.org.il/en/pla
nts/POATRI/

Lavatera cretica (Malva-
bastarda).
Fonte: https://flora-on.pt/

Sonchus tenerrimus 
(Serralha; Serralha-macia-
de-folha-alongada).
Fonte: https://flora-on.pt/

Senecio vulgaris 
(Tasneirinha; Cardo-morto).
Fonte: https://flora-on.pt/

Phalaris  coerulescens 
(Alpista-azulada).
Fonte:https://inpn.mnhn.fr
/espece/cd_nom/608746?l
g=en

Epilobium tetragonum 
(Erva-bonita).
Fonte: https://flora-on.pt/

Espécies/Ano 2018

Rumex pulcher 4
3
3
3
3

2
2
2

2

2

2
2

1
1

1

1

1

1

Equisetum telmateia

Setaria pumila

Solanum nigrum

Sonchus tenerrimus

Bromus unioloides

Chenopodium murale

Gastridium verticosum

Geranium dissectum

Malva sp.

Phalaris coerulescens

Rapistrum rugosum

Anagalis arvensis

Avena barbata

Conyza bonariensis

Echium plantagineum

Erodium moschatum

Fumaria officinalis

Matricaria maritima 3
3
3
3
2

2
2
2

2

2

2
1

1
1
1

1
1

1

Mentha suaveolens

Ranunculus sardous

Silene vulgaris

Amaranthus sp.

Fumaria sepium

Lavatera cretica

Lolium rigidum

Lolium sp.

Malva sp.

Poa pratensis

Allium ampeloprasum

Alopecurus myosuroides

Ammi majus 

Beta vulgaris

Beta vulgaris maritima

Chenopodium album

Cichorium intybus
1
1

1

1

1

1

Lavatera trimestris

Lolium rigidum

Lythrum junceum

Medicago nigra

Mercurialis annua

Papaver rhoeas

1
1
1

1
1

1

Cirsium arvensis

Convolvulus arvensis

Echium plantagineum

Erodium moschatum

Geranium dissectum

Lythrum junceum

Espécies/Ano 2019Nº de plantas Nº de plantas

https://flora.org.il/en/plants/POATRI/
https://flora.org.il/en/plants/POATRI/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746?lg=en
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/608746?lg=en
https://flora-on.pt/
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Quadro 1. Espécie de infestantes e número de plantas colhidas em 2018 e 2019 (cont.)

Lolium multiflorum (Azevém).
Fonte: https://jb.utad.pt/ 
especie/Lolium_multiflorum

Convolvulus arvensis (Corriola).
Fonte: https://flora-on.pt/

Na Figura 2 apresenta-se a incidência e severidade de S. vesicarium 
nas infestantes hospedeiras na campanha de 2018. Os resultados 
permitem concluir que 13 espécies estavam infetadas pelo 
patogénio. As espécies Poa trivialis, Sonchus tenerrimus, Phalaris 
coerulencens e Lavatera cretica foram as mais colonizadas e a partir 
das quais se isolou o patogénio com mais frequência (Figura 3). Pelo 
contrário, Calendula arvensis, Convolvulus arvensis, Lolium 
multiflorum e Picris echioides foram as menos colonizadas e a partir 
das quais se isolou o patogénio com menor frequência. As restantes 
espécies revelaram um comportamento intermédio (Figura 3).

Figura 2. Incidência e severidade 
de Stemphylium vesicarium nas 
espécies de infestantes na 
campanha de 2018.

Espécies/Ano 2018

Paspalum paspalodes 1
1
1
1
1

1
1
1

Plantago major

Poa trivialis

Polypogon monspeliensis

Setaria viridis

Silene vulgaris

Tolpis barbata

Vicia sativa

Medicago polymorpha 1
1
1
1
1

1
1

Mentha sp.

Plantago major

Polygonum aviculare

Rapistrum rugosum

Rumex sp.

Sonchus asper

Espécies/Ano 2019Nº de plantas Nº de plantas

https://jb.utad.pt/especie/Lolium_multiflorum
https://jb.utad.pt/especie/Lolium_multiflorum
https://flora-on.pt/


1514

A estenfiliose e as infestantes A estenfiliose e as infestantes

Sonchus oleraceus (Serralha-macia).
Fonte: https://flora-on.pt/

Calendula arvensis (Calendula; 
Erva-vaqueira). Fonte: 
https://flora-on.pt/

Epilobium tetragonum (Erva-bonita).
Fonte: https://flora-on.pt/

Lavatera cretica (Malva-bastarda).
Fonte: https://flora-on.pt/

Figura 1. Espécies de infestantes mais frequentes nos enrelvamentos dos pomares 
de pereira Rocha em ensaio nos anos de 2018 e 2019.

Senecio vulgaris (Tasneirinha).
Fonte: https://flora-on.pt/

Rumex crispus (Labaça-crespa).
Fonte: https://flora-on.pt/

Hordeum murinum (Cevada-dos-ratos).
Fonte: https://flora-on.pt/

Lolium perene (Azevém-perene; gazão).
Fonte: https://flora-on.pt/

Figura 1. Espécies de infestantes mais frequentes nos enrelvamentos dos pomares de 
pereira Rocha em ensaio nos anos de 2018 e 2019.

https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
https://flora-on.pt/
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