Comida 35 - Tephrosia

35 • Tephrosia Um biopesticida
e muito mais
A tephrosia (Shona: mutika, Makua: utupha)
é uma planta que cresce no estado selvagem
em várias partes da África do Sul. Em alguns
locais é conhecida como “feijão de peixe”,
devido ao seu veneno que pode ser utilizado
para matar peixes. No entanto, o seu uso
para esta finalidade não é recomendado (leia
porquê mais adiante).
Actualmente, esta planta é cultivada por
pequenos agricultores, pelos seus múltiplos
benefícios, especialmente como um potente
biopesticida e como cultura de pousio para
melhorar a fertilidade do solo.

Cultivo
As sementes devem ser postas de molho
durante 24 horas antes de serem semeadas,
de forma que a taxa de germinação seja
superior a 90%.
Para que a área foliar seja máxima, aconselha-se semear 0,5 por 0,5 metros.
A tephrosia é um arbusto perene - significa
que o seu crescimento é contínuo, não
cessando nem morrendo no final da época
normal de colheita, ao contrário das plantas
anuais.
A planta é susceptível ao ataque de
nematódeos dos nódulos das raízes. Este
nematódeo causa severos estragos ao
infectar as raízes de várias plantas (tabaco,
tomate, feijão, etc). Por esta razão, unicamente plantas não susceptíveis ao ataque de
nematódeos, como o caso do milho, devem
suceder-se após o cultivo de tephrosia.
A tephrosia é uma planta leguminosa que
fixa o azoto da atmosfera e aumenta a
fertilidade do solo. É uma excelente planta
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para ser usada
em pousio melhorado (veja a
secção 21).
O material vegetal resultante
das podas pode
ser usado para
cobrir o solo.
No entanto, há
que ter em atenção que podas exageradas podem levar
à morte da planta.
Tradicionalmente, a tephrosia era usada
para a pesca em lagos e ribeiros, pelo seu
poder para paralisar peixe (que deste modo
viria à superfície da água). Acontece porque
as folhas e as raízes contêm compostos,
nomeadamente rotenonas e outros, tóxicos para os mamíferos, humanos, peixes e
alguns insectos. O uso desta planta para a
pesca não é aconselhável por ser tóxica, não
só para peixes, mas também para mamíferos
e insectos.

Controlo de pragas e
doenças
Nota: É recomendado o uso de vestuário
de protecção e luvas. Evite o contacto com
a pele. Em caso de contacto acidental, lavar
imediatamente a parte afectada.
No armazenamento de grão
Para o controlo de gorgulhos e broca do
grão colha folhas frescas de tephrosia,
seque-as ao sol e triture-as. Misture 100
gramas de folhas trituradas por 100 kg de
milho. O milho deverá ser cuidadosamente
lavado antes de ser consumido.
No bem-estar animal
Para controlar carrapatos, piolhos e moscas dilua folhas e ramos moídos em água,
na proporção de 1:5 (uma parte de folhas

Tephrosia
melhora
o solo e é
eficiente
contra
pragas
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moídas para 5 partes de água). Deixar repousar a mistura durante 8-12 horas, antes
de usar. Alternativamente, poderá ferver a
mistura durante 30 minutos, para libertar
toxinas. A mistura deverá ser usada para
lavar os animais.

Higiene do lar
Como repelente de mosquitos, baratas e
percevejos.
Para repelir mosquitos, baratas e percevejos, as paredes da casa, especialmente os
cantos e as pernas das mobílias, deverão ser
batidas com ramos frescos de tephrosia.

Controlo de pragas nos
campos
A tephrosia é um biopesticida que funciona
por contacto e é eficaz contra afídeos,
traças, besouros, formigas, térmitas e
outros insectos de plantas hortícolas e
cereais.
Para fazer o insecticida, misture 20 gramas
de material vegetal fresco com 100 ml de
água. Deixe a mistura de molho durante 2
horas, fora do contacto directo com a luz.
Após este tempo, filtre a mistura e transfira
a solução restante para um pulverizador.
Para melhores resultados, devem adicionarse 5 ml de sabão líquido (quando disponível)
à solução para que a zona coberta com o
tratamento seja maior e para aumentar a
aderência do pesticida à planta. Este é um
tratamento de contacto por pulverização
e, como tal, o produto deverá estar em
contacto directo com a planta.
A solução dever ser usada imediatamente.
Se usado 24 horas após a sua preparação,
a eficácia será reduzida para 60-70%.
Não deixar a solução exposta ao contacto
directo com a luz para preservar a sua
eficácia.

Para o controlo de ratos
Para prevenir a entrada de ratos na quinta
ou campo, plante tephrosia ao longo das
bordaduras, em intervalos de 1 metro.
Após 12 meses, a área cercada estará livre
de ratos.
Informação fornecida pela Associação Pelum
da Zâmbia - Participatory Ecological Land-Use
Management. www.pelum-zambia.net

Comida 36 - Cercas vivas

36 • Cercas vivas
As cercas vivas usam-se para conter os animais domésticos numa área fechada (p.ex.
um curral onde o gado fica de noite) ou
para mantê-los fora de uma área cultivada
como uma horta.
É especialmente importante proteger as
colheitas das hortas durante o tempo seco
quando há falta de alimentação para os
animais.
Existem dois tipos de cercas que usam
plantas vivas:

Cerca com postes vivos
Postes vivos (estacas) servem como postes
do cercado e são ligados por uma treliça de
bambu cortado em tiras, galhos, folhas de
palmeiras ou capim. Arame pode também
ser usado.
As qualidades desejadas deste tipo de árvores são:
1. 		 multiplicação fácil por estaca, de forma
que o camponês pode continuar a
propagação quando já tem pouco material de plantas.
2. 		 a capacidade de sobreviver podas regulares - desgalha dos ramos novos na
copa
3. 		 não atrair térmitas
A moringa é um árvore muito útil para este
fim. Cresce rápidamente, direita, e pode ser
podada sem problemas. Ao mesmo tempo
fornece folhas nutritivas para pessoas ou
animais.
A Gliricidia e muitas acácias são outras
árvores boas como postos vivos.

Cercas vivas
Estas cercas não só reduzem perdas para
animais selvagens e domésticos, mas tam-
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bém reduzem a
evaporação e a
erosão porque
há menos vento.
As espécies devem ter as mesmas qualidades
já descritas,
mas também a
de não serem
comidas por animais. É necessário, por que
é difícil proteger toda a cerca.
O camponês tem que escolher o que é
melhor sob as condições locais:
•		 Escolher uma espécie de crescimento
rápido, o que significa mais trabalho de
manutenção - fazer a poda 2-4 vezes
por ano.
•		 ou escolher uma espécie de crescimento lento, que então precisará de
menos manutenção.
A poda regular reduz o número de flores e
a frutificação.
Quando se
tem uma cerca
viva também
com o
de dar frutos
é necessário
podar no início para assegurar que a cerca fecha bem desde o nível
do solo.
Vale a pena preparar bem o solo antes do
plantio das cercas vivas, ou seja, escavar
uma faixa suficientemente larga (50 cm),
incorporar estrume e, se for possível fertilizante químico que contenha fosfato.
Ao semear directamente no sítio definitivo,
as sementes são geralmente colocadas em
linhas duplas. É preciso plantar ou semear
a tempo (quer dizer, no início da estação
de chuvas) e proteger as plantas novas

Um bom
exemplo
de uma
cerca viva
de Jatropha.
Veja
também
a foto na
secção 41

Plantas
para cercas devem
ser fáceis
de multiplicar por
estacas
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A Jatropha
é fácil de
propagar
por estacas
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na medida que
for possível,
p.ex. com uma
cobertura de
ramos espinhosos.
O mais rápido
é multiplicar
moringa e gliricidia com estacas de pelo
menos 20 cm. Estas estacas devem ser
plantadas antes da estação chuvosa. É então
necessário irrigar até que as chuvas venham.
Se plantar durante as chuvas aumenta o
risco dos fungos destruirem as estacas.
A devida atenção para a preparação das
terra e para o plantio ajuda muito o crescimento durante o primeiro ano, abreviando
o período de estabelecimento, mesmo se
for escolhida uma espécie de crescimento
lento.

Espécies para cercas vivas
Agave (sisal)
A agave forma cercas bem fechadas com
as suas folhas grandes e pontudas. É fácil
de multiplicar através dos brotos. Morrem
depois de 1015 anos e têm
que ser replantadas.

A agave
cresce
lentamente

Jatropha
(Jatropha curcas, Purgueira)
A jatropha é
muito usada
para cercas vivas na África
ocidental e, por exemplo, na Tanzânia.
Cresce muito rapidamente, é fácil de multiplicar por estacas (também por sementes) e
os animais não as comem (Purgueira!). Para

além destas vantagens, é possível colher
sementes para a produção de óleo após
dois anos. Este óleo pode inicialmente ser
usado como óleo para lamparinas ou para a
produção de sabão. Mais tarde, quando tem
uma produção maior, é possível produzir
biodiesel do óleo.
Leia mais sobre a jatropha como planta
energética na secção 44.
Jatropha gossypiifolia
(Bellyache bush = planta dor-de-barriga)
Existe uma outra espécie de jatropha que é
usada em várias regiões da África Austral.
Cresce mais devagar e fica menos alta em
comparação com a purgueira. Mas pode
também formar cercas fechadas, se for
podada correctamente.
Aveloz
(Euphorbia tirucalli, pencilbush, finger euphorbia - Foto na secção 34 - biopesticidas)
Não muito rápida em áreas semi-áridas.
CUIDADO: O látex (leite) extremamente
tóxico existe em todas partes da planta. Em
contacto com a pele, provoca lesões que
vão até bolhas de água na pele.
Espinhosa
Esta planta é muita usada em Moçambique para formar cercas vivas. As plantas
crescem bem, principalmente em terras
arenosas. É fácil de propagar através de
estacas. Tem espinhos compridos, o que
afasta os animais.
Informação do manual de Agromisa “Agrosilvicultura”, que também tem muitas outras
publicações no site: www.agromisa.org

Solos 37 - Embebição de sementes

37 • Embebição
de sementes
Todo ano, a humanidade confia na transformação miraculosa das sementes em plantas,
e destas novamente em sementes. Cerca
de 60% de todas as colheitas são cultivadas
novamente a partir de sementes em cada
ano, produzindo mais de 2,3 bilhões de
toneladas de grãos.
No entanto, poucas pessoas imaginam como
pode ser frágil essa transição de semente
para planta. Para crescer com sucesso, as
sementes devem germinar e as pequenas
plantas devem emergir de maneira rápida e
uniforme através do campo, de forma que a
luz, a água e os nutrientes do solo possam
ser usados com o máximo de eficiência.
Se as colheitas emergem e crescem vagarosamente após a germinação, elas têm
geralmente um desenvolvimento retardado
e fraco. Visto que estas plantas são facilmente danificadas por pragas e doenças,
elas produzem menos grãos e palha. Dar
às colheitas um bom começo é, portanto,
de grande importância.
Na África Austral, chuvas imprevisíveis e
erráticas, solos pobres e sementes de baixa
qualidade contribuem para uma situação em
que o estabelecimento de boas colheitas
é geralmente a excepção, em vez de ser
a regra.
Uma vez semeadas, as sementes passam
muito tempo apenas absorvendo água
do solo. Se esse tempo for diminuído, a
germinação da semente e a emergência
da planta podem ser bem mais rápidas. A
maneira mais fácil de fazê-lo é embebendo
as sementes em água antes de semear.
Essa ideia não é nova – a técnica tem sido
utilizada há gerações por fazendeiros do
Nepal à Botswana, mas nunca foi usada
regularmente.
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Investigadores do
CAZS (Centro de
Estudos das Zonas
Áridas), calcularam
limites seguros (o
período máximo
de tempo durante
o qual as sementes
podem ser mantidas
embebidas e o limite
que, se excedido,
pode causar danos às
sementes ou às plantas) para uma ampla variedade de colheitas
tropicais e subtropicais. Ao reduzir o tempo
recomendado de embebição para menos
que o limite seguro, eles foram capazes de
promover a preparação de sementes na
fazenda como uma intervenção de baixo
custo e risco.
Os resultados foram notáveis. Os fazendeiros relataram que as colheitas preparadas
emergiram mais rapidamente e cresceram
com mais vigor. Em muitos casos as colheitas também amadureceram mais cedo e
ficaram mais altas.
Não foi relatado nenhum
caso em que
a preparação
fosse pior que
a não-preparação.
A embebição
nocturna tem
mostrado ser
eficiente em
todas as colheitas listadas, embora um
resultado superior seja geralmente obtido
na embebição de arroz e milho por 18
horas.
Os fazendeiros podem preparar as suas
próprias sementes se conhecerem os
limites de segurança. Esses limites são calculados para cada variedade, de modo que

Feijãomungo
embebido
do lado
direito Paquistão

Milho
na Índia.
Sementes
embebidas
no lado
esquerdo
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a germinação não continuará caso as sementes sejam removidas da água. Sementes
preparadas só germinarão se absorverem
humidade adicional do solo após a semeadura. É importante salientar essa distinção
entre preparação e pré-germinação; semear
sementes pré-germinadas em solos áridos
pode ser desastroso.
Na maior parte dos casos, as sementes podem ser preparadas durante a noite, secadas
apenas superficialmente e semeadas no
mesmo dia. Apesar de uma subtil dilatação
e um peso maior, as sementes preparadas
podem ser tratadas do mesmo modo que
as sementes não-preparadas.
Ocasionalmente, a semeadura pode ser
inevitavelmente adiada por causa de chuva
abundante, por exemplo. Se as sementes
preparadas forem superficialmente secadas
e mantidas secas, elas podem ser armazenadas por muitos dias, para só então serem
semeadas do modo habitual. Mesmo assim,
terão um desempenho melhor que o das
sementes não-preparadas.
A rápida germinação resulta em rápido
desenvolvimento dos sistemas de raiz da
planta, enquanto as condições do solo ao
redor da semente ainda estiverem boas.

Se nada impedir as sementes de crescer, as
colheitas serão sadias.

Passos da preparação de
sementes
1.		 Embeba as sementes quando estiver
pronto para semear.
2.		 Embeba o milho por 12-18 horas. Sorgo
por 10 horas. Grão-de-bico por 8 horas.
3.		 Assegure-se de que as sementes não
são embebidas além do tempo indicado.
Se continuarem a absorver água, elas
começam a germinar e pode perdêlas!
4.		 Seque-as superficialmente no dia seguinte, utilizando um pano ou colocandoas ao sol.
5.		 Semeie-as no mesmo dia.
6.		 Se não puder semear por causa de mau
tempo, as sementes podem ser armazenadas por muitos dias num lugar seco.
Fotos e informação do website do CAZS (Centro
de Estudos para Zonas Áridas), Bangor, Reinos
Unidos:
www.bangor.ac.uk/priming

Resultados com embibição de várias colheitas
Colheita
Horas de
Países
Maior melhoembebição
ria %
Trigo
12 Índia, Nepal, Paquistão
37 %
Cevada
12 Paquistão
41 %
Arroz (não irri12-18 Índia, Nigeria, Gâmbia, Cameroon
70 %
gada
Milho
12-18 Índia, Nepal, Paquistão, Zimbabwe
22 %
Sorgo
10 Paquistão, Zimbabwe
31 %
Milheto
10 Paquistão
56 %
Grão-de-bico
8 Bangladesh, Índia, Nepal,
50 %
Paquistão
Feijão-mungo
8 Paquistão
206 %

