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Tradescantia fluminensis Velloso    

Familia: Commelinaceae

Descrición: Planta herbácea, decumbente, radicante nos nós. Follas alternas ancha-
mente elípticas a ovadolanceoladas, de 2,5-5 x 1-2 cm, coa base algo desigual, de re-
dondeada a subcordada, a marxe ciliada e o ápice agudo, normalmente glabras, algo 
pilosas na vaíña, verdes ou ás veces con tinguiduras purpúreas no envés, aínda que 
existen formas con variegado de cor branca ou crema na face. Inflorescencias termi-
nais e laterais, con dúas brácteas foliáceas, ás veces reducidas. Flores sobre pedicelos 
pilosos de 1-1,5 cm de lonxitude, con cáliz de sépalos libres, de 5-7 mm de longo, 
pilosos no nervio central e corola de pétalos libres, de 8-9 mm de longo, de cor branca. 
Estames libres, cos filamentos densamente barbados. Froito en cápsula trilocular.

Lugar de proveniencia: É orixinaria de 
América do Sur, sudeste de Brasil e Arxen-
tina.

Propagación: Reprodución vexetativa por 
medio dos talos enraizantes que se frag-
mentan e dispersan. Nas poboacións non-
nativas non produce sementes viables.

Comportamento e problemática: É 
unha especie invasora en diferentes lu-
gares do mundo como Australia e Nova 
Celandia, Xapón, Estados Unidos e varios 
países de Europa. A especie afecta á rexeneración natural das especies nativas, xa que 
forma alfombras monoespecíficas en hábitats naturais.

Introdución: Amplamente utilizada en xardinaría, escapa dos xardíns e ocupa zonas 
próximas. Tamén se emprega como planta tapizante en támaras. A primeira presenza 
galega coñecida é un prego de herbario de Bellot e Casaseca de 1949 recollido en Tui 
(Pontevedra).

Control químico: O control químico sería unha boa opción para eliminar grandes 
superficies, xa que esta especie, cando aparece en elevadas densidades, pode chegar a 
constituír comunidades case monoespecíficas, de tal maneira que se poderían aplicar 
tratamentos herbicidas contra gramíneas. Para evitar danos a especies autóctonas que 
non estean na zona, cómpre tomar medidas para que non se produza a deriva por ven-
to (como a aplicación con pantallas). No caso de poboacións de pequena densidade, 
estas adoitan aparecer en forma de grupos illados de individuos, tal e como se observa 
na fotografía adxunta. Nestes casos poderíanse realizar aplicacións puntuais e dirixidas 
para cada un dos grupos.

Control biolóxico: non existe ningún axente biolóxico comercializado na actualidade 
contra esta especie.

Invasión de S. secundatum en Doniños, Ferrol (A Coruña).

Bibliografía: Guitián e Guitián, 1986: 175; Lago et al., 1989: 127; Soñora, 1991: 112.
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Tradescantia fl uminensis Velloso. Cabo Udra (Bueu, Pontevedra).

Invasión de T. fl uminensis con Acacia dealbata e Senecio mikanioides en Sanxenxo (Ponte-
vedra).

Hábitats en que aparece: Naturalízase en ambientes antrópicos próximos a zonas 
urbanas ou habitadas, pero tamén en ambientes nemorais, sombreados, sobre solos 
frescos e con certa nitrofi lia, como ameneirais riparios.
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Distribución en Galicia: Moi frecuente na Galicia térmica costeira e nalgúns puntos 
do interior.

Mecanismos de control

Control mecánico: O control mecánico desta planta é unha boa ferramenta para a 
eliminación de pequenas poboacións; no entanto, considérase que grandes exten-
sións só son erradicables coa axuda do control químico. A retirada manual é unha boa 
opción, xa que Tradescantia non ten estruturas de resistencia como tubérculos, co que 
non vai ser necesario remover en exceso o solo. Por outra parte, esta planta é unha 
das especies que pode ser retirada por enrolamento, xa que chega a adquirir densas 
coberturas. Non obstante, Tradescantia presenta o inconveniente de posuír unha alta 
capacidade de reprodución vexetativa a partir de raíces adventicias ou por fragmen-
tación de talos. De feito, pódese rexenerar de anacos menores de 1 cm de lonxitude. 
Isto trae dúas consecuencias: por unha parte, como cada un dos anacos de planta que 
queden no solo vai reabrollar, cumprirá retirar ata o último deles con todo coidado. Por 
outra parte, e tendo en conta a dificultade deste proceso, vai ser necesario repetir as 
tarefas de erradicación en dúas ou tres ocasións para conseguir retirar os fragmentos 
que enraícen. Por iso, no caso desta planta cobra unha especial importancia a monito-
rización da zona, para así asegurarse de que as medidas de control se toman a tempo 
e evitar a necesidade de levar a cabo actuacións máis complexas. A retirada manual 
foi utilizada con éxito en parques de Nova Celandia, aínda que se necesitaron repeti-
das actuacións. Por outra parte, considérase que unha redución no 40% da cobertura 
desta planta permitiría unha rexeneración das especies nativas. Probas realizadas neste 
mesmo país indican que a retirada manual é máis efectiva que o control químico.

Control físico/cultural: Outra forma de control mecánico é a denominada “sombreo”. A 
eficacia desta técnica xa foi contrastada, pero aínda non foi aplicada en ningún plan 
de control. Esta técnica é unha combinación do control mecánico e cultural e consiste 
en manter as poboacións de Tradescantia á sombra, por exemplo plantando especies 
nativas de porte superior que medren sobre esta planta, aínda que tamén se pode 
situar unha estrutura simple que proxecte sombra sobre a poboación a controlar. As 
probas realizadas en Nova Celandia con este método conseguiron unha redución do 
40% na cobertura das parcelas cun 95% de sombra durante un período de dezasete 
meses, obténdose un mellor control con esta técnica que coa retirada manual ou coa 
aplicación de herbicidas.
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Tropaeolum majus L.    

Familia: Tropaeolaceae

Nome común: Capuchina, flor de sangue

Descrición: Especie herbácea, anual ou perenne de vida curta, de talo delgado, pros-
trado ou rubideiro por medio dos pecíolos foliares que actúan como gabiáns. Follas 
peltadas de ata 15 cm, alternas, con limbo de nervación radial e con marxe lixeira-
mente ondulada. Flores axilares, solitarias, de ata 6 cm, zigomorfas. O cáliz ten sépalos 
desiguais. Os pétalos son grandes e libres. O androceo está formado por 8 estames e 
o xineceo é un ovario súpero trilocular. O froito é un esquizocarpo. Ten diferentes pro-
piedades, polo que foi utilizado como planta medicinal.

Lugar de proveniencia: América do Sur: 
Perú, Bolivia e Colombia.

Propagación: Describiuse como xeófita. 
Reabrolla de raíces tuberosas e tamén ten 
capacidade de rexeneración a partir de 
semente.

Comportamento e problemática: É 
unha especie naturalizada en diferentes 
lugares do mundo, en Europa e na pe-
nínsula Ibérica. En Galicia é frecuente na 
zona costeira próxima a zonas habitadas, 
aínda que é susceptible de invadir áreas 
naturais a través de zonas alteradas.

Control químico: Aínda que a aplicación de herbicidas está recomendada para o 
control de grandes poboacións, algúns estudos indican que a súa eficacia non é moi 
alta (mesmo contra pequenas poboacións). Unha das substancias activas máis efec-
tivas é o paraquat. Aplicacións de 2 kg por hectárea conseguiron unha redución dun 
50% na cobertura en dez semanas. En cambio, tratamentos con outras substancias ac-
tivas, como glifosato ou amitro a razón de 4 e 10 kg/ha, apenas tiveron ningún efecto. 
Na actualidade, as autoridades neocelandesas recomendan a utilización de produtos 
con triclopir ao 40-60% (Grazon®), xa que se mostrou moi efectivo incluso a moi baixas 
concentracións; mesmo solucións de 3 ml de produto por litro de auga conseguiron 
bos resultados. Porén, recentes estudos indican que aplicacións deste produto a razón 
de 6ml/L en pequenas poboacións non conseguen mellores resultados que a retirada 
manual. Ademais, as aplicacións de triclopir van ter efectos negativos na flora local.

Control biolóxico: Tradescantia fluminensis presenta flavonoides nas súas follas que 
repelen os insectos xeneralistas, aínda que isto pode implicar a existencia de inimi-
gos naturais específicos. Os candidatos máis prometedores son insectos pertencentes 
á familia Miridae (Hemiptera), descritos nos Estados Unidos, e que provocan malfor-
macións nas plántulas, o que se traduce nunha redución substancial da biomasa. Por 
outra parte, existen varios fungos que son tamén moi prometedores como axentes 
fitopatóxenos: Phakosora tecta, que é específico da familia Commelinaceae, Uromyces 
commelinae, Botrytis cinerea, do que se detectaron illados específicos de T. fluminensis 
e Septoria tradescantiae, que é específica do xénero Tradescantia, aínda que polo mo-
mento non se illou en T. fluminensis.

Bibliografía: Bellot, 1952; Castroviejo, 1975; Kellyj & Skipworth, 1984; Amigo & Rome-
ro, 1997; Standish, 2002.


