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Durante o século XX a agricultura sofreu 

um enorme aumento da produção por 

unidade de superfície . Porém, isso le-

vou ao sacrifício do meio ambiente. 

O solo não é um simples substrato, um 

suporte. A agricultura intensiva assim 

como a erosão estão a pôr em risco cer-

tas terras. Este solo, para manter a saú-

de das plantas deve ser, por sua vez,  

saudável. Uma das chaves é a incorpo-

ração de matéria orgânica que melhora-

rá a sua estrutura e permitirá a ativação, 

o desenvolvimento e a manutenção da 

vida microbiana, a qual é complexa e a 

ciência começa a descobrir. 

Este catálogo pretende contribuir com 

soluções para certo tipo de cultivos que 

temos experimentado e aperfeiçoado: as 

plantas de cobertura, as cover crop dos 

anglo-saxões. 

Com efeito, as coberturas vão fornecer 

ao solo proteção, matéria orgânica, vida 

microbiana, retenção de água, controlo 

de adventícias, bio fumigação contra 

certos parasitários, fixação e redistribui-

ção de nutrientes, entre outras inúmeras 

vantagens. 

Outro capitulo muito interessante das 

plantas de cobertura, são as espécies 

relacionadas com os insetos. Por um 

lado estão as misturas de plantas melí-

feras, para as abelhas, que lhes propor-

cionam néctar e pólen. Por outro lado, 

desenvolvemos coberturas vegetais pa-

ra o abrigo e sustento de insetos auxilia-

res, isto é, os que atuam como antago-

nistas de numerosas pragas que podem 

afetar muitos cultivos, como árvores de 

fruto, hortícolas , videiras, etc. 



                                                                                                                     

Tipo e uso Família Fórmula 
Perenidade 

espécies 

Auto ressementeira  

possível 
Pag. 

Cobertura 

de solos  

Vinha e  

árvores de 

fruto 

Coverplus Power plurianual ● 5 

Coverplus Density plurianual ● 6 

Coverplus Dry plurianual ● 6 

Coverplus Nitro plurianual ● 7 

Coverplus Poly anual ● 7 

Olival  
Coverplus Perene Olival plurianual ● 10 

Coverplus Anual Olival anual ● 11 

Adubo verde  

Greenplus Soil Guard anual  15 

Greenplus Biocontrol anual  16 

Greenplus Organic anual  16 

Greenplus Spring anual  17 

Abelhas  

Meliplus Melody anual ● 20 

Sustento  

para 

insetos   

Meliplus Symphony anual ● 20 

Meliplus Rhapsody plurianual ● 21 

Auxiliares  
Auxiplus Diversity anual ● 24 

Auxiplus Stability anual ● 25 

Conteúdo 



Estas coberturas e as espécies propostas que as compõem estão pensadas para serem utilizadas tanto 

em vinhas como pomares. No entanto, há que fazer a distinção entre ambos. O efeito da cobertura será 

muito mais marcado no caso da vinha do que no caso das árvores de fruto, essencialmente pelo fato de 

que os últimos dominam mais a cobertura pelo efeito de sombreamento; em segundo lugar, as árvores de 

fruto são frequentemente irrigadas, o que reduz consideravelmente a competição pelos recursos hídricos. 

 

As vantagens deste tipo de coberturas vegetais são inegáveis: 

- Limitação de escoamento e erosão. 

- Melhor penetração de água no solo. 

- Controlo de adventícias. 

- Melhoria da estrutura e conteúdo da matéria orgânica no solo. 

- Aumento da portabilidade do solo. 

- Melhores condições de trabalho. 

COVERPLUS 
Coberturas para vinhas e árvores de fruto 

Espécie Nome latim 
Perenidade 

da espécie 

Efeito 

competitivo 

Azevém inglês Lolium perenne bisanual 2 

Festuca rubra  Festuca rubra trichophylla perene 3 

Festuca rubra  Festuca rubra commutata perene 1 

Festuca elevada Festuca arundinácea perene 4 

Festuca ovina Festuca ovina perene 1 

Poa dos prados Poa pratensis perene 3 

Trevo branco anão Trifolium repens perene 2 

Trevo subterrâneo Trifollium subterraneum anual 3 

Aveia strigosa Avena strigosa anual 3 

Esparceta Onobrychis viciaefolia anual 4 

Medicago polymorpha Medicago polymorpha anual 3 

Ervilhaca comum Vicia sativa anual 2 

                                                                                                                     

1= pouco; 5= muito 

Características 
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Crescimento 

limitado 

Tolerância à  

seca 

Rapidez de 

implantação 

Resistência 

 pisoteio 

Colonização do 

solo 

1 1 4 5 5 

4 2 2 4 4 

4 2 2 4 4 

1 4 3 5 5 

5 5 1 3 2 

3 2 1 4 4 

1 2 2 2 5 

4 4 4 2 4 

1 3 4 2 4 

1 3 4 0 3 

5 4 3 3 4 

1 2 4 0 4 

                                                                                                                     

das espécies adaptadas ao usos de coberturas em Vinhas e Árvores de fruto 
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As coberturas em vinha 

Tradicionalmente, a maioria das vinhas mantém-

se, todo o ano, com o solo nu. Isso implica efei-

tos negativos para o solo: erosão, diminuição da 

matéria orgânica e da vida microbiana, etc.  

Consequências agronómicas 

A cobertura vegetal do solo modifica o vigor da 

vinha por causa da competência radicular. Esta 

diminuição no vigor pode levar a um certo declí-

nio na produção da uva, de acordo com o tipo 

de terreno, a disponibilidade de água, o marco 

de plantação, a variedade, etc. 

Este efeito na vegetação traz grandes vanta-

gens para a cultura e também para a qualidade 

dos mostos obtidos. 

Efeitos sobre a planta 

- Melhor ventilação da planta: aumento da saúde 

  do cultivo e redução de ataques de Botrytis e 

  Míldio. 

- Redução de ataques de parasitas. 

- Avanço da data da vindima. 

Efeitos sobre o mosto e o vinho 

- Aumento no teor de açúcar. 

- Aumento de compostos antociânicos e taninos 

  que melhoram a cor. 

- Riqueza e qualidade dos polifenóis. 

- Diminuição do teor de ácido málico e de acidez 

  total. 

- Qualidade organolética do vinho. 

Quais as melhores espécies? 

Para uma cobertura perene convém escolher as 

espécies de acordo com os seguinte critérios: 

- Implantação rápida. 

- Crescimento vigoroso para neutralizar as ad-

ventícias sem danificar o crescimento da vinha. 

- Perenidade suficiente. 

- Tolerância ao pisoteio e passagem da máqui-

na. 

No caso de fórmulas com espécies anuais, es-

tas estabelecem-se no outono e destroem-se 

(corte, herbicida, lavoura) nos finais do inverno, 

deste modo não interferem com o consumo de 

água durante o ciclo de crescimento da vinha.  

A auto sementeira é possível, atrasando a des-

truição após a formação da semente. 

Qual a melhor cobertura? 

A superfície a cobrir e o tipo de mistura depende 

do solo. Num solo com um conteúdo de argila 

>25% e com uma boa reserva hídrica podem-se 

cobrir todas as ruas com espécies vigorosas. 

No caso de risco de concorrência excessiva 

escolhem-se espécies menos competitivas, al-

ternam-se as ruas semeadas ou molda-se a 

largura semeada. 

O efeito competitivo da cobertura tende a dimi-

nuir ao fim de 3 - 4anos, devido à reorganização 

do sistema radicular da vinha. 

 



   Características 
. Ploidía: tetraploide 

. Alternatividade: alternativo 

. Precocidade floração: média 

. Perenidade: 1 - 1,5 anos 

. Rebrote depois corte: muito rápido 

. Altura da planta: alta 

. Porte da planta: ereto 

. Rusticidade: grande 

. Potencial de produção: muito elevado 

. Tolerância ao frio muito boa 

. Resistência à ferrugem excelente 

Composição 

Festuca elevada, Azevém inglês relva. 

                                                                                                                     

 Profundo Médio Ligeiro / Superficial 

Azevém inglês + - - 

Festuca rubra  + + - 

Festuca elevada + + - 

Festuca ovina + + - 

Poa dos prados + + + 

Trevo branco anão - - + 

Trevo subterrâneo - - + 

Aveia strigosa + + - 

Esparceta + + - 

Medicago polymorpha - + + 

Ervilhaca comum + + + 

Espécies utilizadas em vinha, 

indicações segundo o tipo de solo 

Indicado para solos profundos, com capacidade de retenção de água e sem défice 
hídrico na época de brotação e produção do cultivo. 

Características: 

● Perene. 

● Mistura agressiva. 

● Comportamento muito rústico. 

● Resiste muito bem ao excesso de humidade e à seca. 

● Grande tolerância à passagem de maquinaria. 

● Boa capacidade de fixação do solo devido ao seu sistema radicular desenvolvido. 

Indicações 

Vinha:                  - Para obter um efeito de forte competitividade. 

                            - Para zonas de muita passagem. 

Árvores de fruto: - Grande resistência; tolerante ao movimento intenso. 

Conselhos:        - Doses de sementeira: 30kg/ha. 

                            - Época de sementeira: setembro - outubro. 



Vigor do 

cultivo 
Largura da 
folha 

Porte 

ereto 
Palatabili-
dade Rusticidade 

                                                                                                                     

Composição 

Festuca rubra commutata, Festuca rubra trichophylla, 
Azevém inglês relva. 

Para solos tipo médio, com reserva hídrica. Bom coloni-
zador do solo. Produz um tapete de alta densidade. 

Características: 

● Perene. 

● Agressividade média. 

● Grande facilidade de implantação. 

● Cobertura de alta densidade e muito preenchida. 

● Crescimento médio. 

● Boa tolerância ao pisoteio. 

● Recuperação de zonas degradadas. 

Indicações 

Vinha:                  - Exerce uma competitividade de 

                               tipo médio. 

Árvores de fruto: - O denso tapete protege os frutos 

                              quando caem. 

 

Conselhos:        - Doses de sementeira: 20kg/ha. 

                            - Época de sementeira: setembro-  

                              outubro. 

Indicações 

Vinha:                 - Indicado para vinhas onde se 

                              procura pouca competitividade. 

Árvores de fruto: - Para zonas onde a cobertura 

                              dispõe de pouca humidade no 

                              verão.                   

Conselhos:        - Doses de sementeira: 15kg/ha. 

                            - Época de sementeira: setembro-  

                              outubro. 

Fórmula indicada para solos superficiais ou com pouca 
disponibilidade hídrica. 

Características: 

● Perene. 

● Agressividade baixa. 

● Crescimento limitado no verão. 

● Alta longevidade. 

● Excelente tapete fino e denso. 

● Implantação lenta pelo que é necessário semear rápido 

   e em boas condições. 

Composição 

Festuca ovina, Festuca rubra trichophylla, Azevém inglês 
relva. 



                                                                                                                     

Mistura perene, adaptada a climas frescos ou de regadio, 
que produz uma cobertura protetora do solo e melhora a 
sua qualidade. 

Características: 

● Perene. 

● Agressividade média - baixa. 

● Boa cobertura do solo. 

● Rapidez de implantação. 

● Contributo de Nitrogénio através da fixação microbiana 

   do trevo. 

● Efetuar 3 - 4 cortes por ano. 

Em certos casos, pode justificar-se uma cobertura que se 
destrói na primavera ou princípios do verão. 

Características: 

● Anual. 

● Mistura multiespecífica, com espécies leguminosas que 

   contribuem com nitrogénio. 

● Produz uma grande massa forrageira que uma vez 

   picada converte-se em manta morta, protetora do solo. 

● Grande contribuição de matéria orgânica. 

● Pode auto ressemear-se se deixar cair a semente antes 

   do corte. 

Composição 

Azevém inglês, Trevo branco. 

Composição 

Aveia strigosa, Esparceta, Medicago polymorpha, Ervi-
lhaca comum. 

Indicações 

Vinha e  

Árvores de fruto: - Em climas frescos. 

 

 

Conselhos:        - Doses de sementeira: 15kg/ha. 

                            - Época de sementeira: setembro-  

                              outubro. 

 

Indicações 

Vinha e  

Árvores de fruto: - Boa produção de matéria verde a 

                              destruir antes que haja competição 

                              com o cultivo. 

Conselhos:        - Doses de sementeira: 40kg/ha. 

                            - Época de sementeira: setembro-  

                              outubro. 

 



                                                                                                                     

Espécie Nome latim Família 

Aveia strigosa Avena strigosa Gramínea 

Bromo perene Bromus parodii Gramínea 

Festuca elevada Festuca arundinácea Gramínea 

Vallico (azevém-bastardo) Lolium rigidum Gramínea 

Medicago polymorpha Medicago polymorpha Leguminosa 

Mostarda branca Sinapis alba Crucífera 

Azevém inglês Lolium perenne Gramínea 

Azevém italiano Lolium multiflorum Gramínea 

Trevo subterrâneo Trifolium subterraneum Leguminosa 

Ervilhaca comum Vicia sativa Leguminosa 

COVERPLUS 
Coberturas para olival 

Na Península Ibérica, o cultivo do olival ocupa uma superfície considerável: 2,85 milhões de hectares, o 

qual representa 10,7% da  SAU. Andalucia é a zona que soma mais superfície, com aproximadamente 1,5 

milhões de hectares.  

Em clima mediterrâneo, caracterizado por  períodos de seca e episódios de chuvas torrenciais, o cultivo 

em declive com solos nus e os solos argilosos pouco permeáveis, propiciam graves problemas de erosão 

hídrica. De facto, em muitos solos de olival constata-se uma intensa degradação que vai aumentando. 

Outro problema que a nossa superfície de olival enfrenta é a Verticilose, causada por Verticillium dahliae, 

fungo que coloniza o sistema vascular da árvore.   

As coberturas vegetais contribuem com soluções interessantes para ambos os problemas. Em termos de 

erosão, uma cobertura vegetal amortecerá a energia cinética das gotas de chuva, diminuirá a velocidade 

de fluxo da lâmina de água e melhorará sua penetração no solo. Em relação ao problema do Verticillium e, 

sem querer subestimar  a sua perigosidade, um solo bem provido de matéria orgânica e com intensa vida 

microbiana, será mais resiliente à doença. Por outro lado, propomos soluções em coberturas que neutrali-

zam o inóculo deste fungo. 

As coberturas possíveis podem ser monoespecíficas ou multiespecíficas. No quadro que se segue, especi-

ficam-se as espécies utilizáveis com as suas características. Também propomos misturas especialmente 

desenhadas e adaptadas ao olival. 



                                                                                                                     

Perenidade 
Auto  

sementeira 

Antagonistas 

Verticilose 

anual ++  

perene ++  

perene +  

anual +++  

anual +++  

anual ++ +++ 

perene +  

anual ++  

anual +++  

anual ++  

Características das espécies adaptadas, 

ao uso de coberturas em Olival 



                                                                                                                     

Composição 

Bromo perene, Azevém inglês relva, Lolium rigidum Wimmera. 

A cobertura de solo desta mistura proporciona uma vegetação abundante e espessa 
que, uma vez cortada produz uma boa capa de manta morta sobre o solo, a qual 
protege das chuvas torrenciais e favorece a infiltração. 

Características: 

● Perene. 

● Fácil e rápida implantação. 

● Grande rusticidade. 

● Adaptada a condições de alternância seca - humidade. 

● Boa capacidade de auto sementeira. 

● Decomposição lenta da matéria orgânica que propicia a vida microbiana e a 

   formação de húmus. 

Conselhos:  - Semear a 30 - 50 kg/ha preferencialmente no outono. 

                      - A fim de não competir demasiado com o olival, recomenda-se  

                        cortar a vegetação em março/abril. Pode-se deixar o rebrote para 

                        fazer semente de auto ressementeira e cortar quando a semente  

                        estiver madura.          



                                                                                                                     

Mistura de espécies de fácil implantação e rápido desenvolvimento. Produz, preco-
cemente, uma abundante massa vegetal que pode ser cortada de imediato, antes 
de competir com o olival para os nutrientes e a humidade. 

Características: 

● Anual. 

● Nascença rápida e fácil. 

● Ciclo curto. 

● Sistema radicular fasciculado potente. 

● Estimula a vida microbiana do solo. 

● Contributo de Nitrogénio ao solo. 

●  O L.rigidum Wimmera não é resistente ao Glifosato. 

●  Vegetação vigorosa que compete eficazmente com as adventícias. 

Composição 

Aveia strigosa, Ervilhaca comum. 

Conselhos:  - Semear a 50 kg/ha . 

                      - Época se sementeira: outono. 

                         



                                                                                                                     

Espécie Nome latim Familia 

Aveia strigosa Avena strigosa Gramínea 

Centeio forrageiro Secale cereale Gramínea 

Mostarda branca Sinapis alba Crucífera 

Mostarda branca nematicida Sinapis alba Crucífera 

Mostarda marrom Brassica juncea Crucífera 

Facélia Phacelia tanatecifolia Boraginácea 

Rábano chino resistente Raphanus sativus var. oleífera Crucífera 

Trevo da Alexandria Trifolium alexandrinum Leguminosa 

Trevo encarnado Trifolium incarnatum Leguminosa 

Trevo persa Trifolium resupinatum Leguminosa 

Triticale xTriticosecale Gramínea 

Ervilhaca comum Vicia sativa Leguminosa 

GREENPLUS 
Coberturas de proteção e melhoria dos solos 

As coberturas de intercultivo ou adubo verde trazem múltiplos benefícios à terra e ao cultivo seguinte. 

Estas coberturas, uma vez alcançado o seu máximo desenvolvimento e, antes que produzam sementes 

viáveis, são destruídas e geralmente incorporadas à terra, na capa superficial. 

As espécies utilizadas devem ser de ciclo curto, com grande desenvolvimento para produzir muita massa 

vegetal. Por outro lado. Devem ser de fácil e rápida implantação a fim de cobrir precocemente a superfí-

cie do solo, 

Estas são as espécies mais utilizadas para este uso:  

 



                                                                                                                     

Doses sementeira puro 

(kg/ha) 

Resistência ao 

frio 
Raiz Interesse especial 

35 + fasciculada alelopatia 

20 +++ fasciculada alelopatia 

15 ++ pivotante bio fumigação 

30 ++ pivotante Bio fumigação, nematicida 

3 +++ pivotante bio fumigação 

7 ++ pivotante  

9 ++ pivotante grossa descompactação 

15 - pivotante  

15 ++ pivotante  

15 ++ pivotante  

40 +++ fasciculada  

50 ++ pivotante  

Características das espécies adaptadas ao uso de coberturas para Adubo Verde 



                                                                                                                     

Porquê implantar uma cobertura 

de intercultivo? 

Os cultivos para adubo verde ou de intercultivo contribuem com múltiplos benefícios à terra graças à 

produção de biomassa vegetal área e radicular. Podemos resumir os seus principais efeitos: 

Fertilidade 

● Captação dos restos de N do cultivo anterior,   

   sendo restituído ao cultivo seguinte. 

● Contribuição de N por fixação de rizomas das 

   leguminosas. 

● As raízes captam elementos em profundidade 

   que a planta metaboliza e restitui em superfície  

● A produção de húmus favorece muito a 

   fertilidade do solo. 

 

Proteção 

● O solo coberto não está submetido à chuva 

   intensa e ao impacto das gotas que degradam 

   a sua estrutura. 

● O escoamento em declives, carrega as 

   partículas finas originando erosão. 

 

Estrutura 

● As raízes fasciculadas que colonizam o solo 

   juntam porosidade e as pivotantes penetram-no 

   e fissuram-no em profundidade, 

   descompactando-o. 

● A biomassa enterrada vai se converter em 

   matérias húmicas que, combinadas com os 

   elementos minerais (complexo argilo - húmico) 

   melhoram a estrutura. 

Vida microbiana 

● A matéria orgânica incorporada ao solo propicia 

   em grande medida a microfibra e microfauna do 

   solo, ativando-se deste modo a fertilidade do 

   solo. 

 

Sanidade e limpeza 

● A rápida implantação e o grande 

   desenvolvimento da cobertura atuam como 

   antagonista das adventícias. 

● Efeito alelopático face a fungos parasitários e 

   sementes de adventícias. 

● Efeito nematicida de certas crucíferas. 

 

Recursos hídricos 

● A vegetação diminui o deslocamento do fluxo da 

   água, propiciando a infiltração. 

● Os  restos de nitratos solúveis são fixados e não 

   se lixiviam, evitando a contaminação freática. 



   Características 
. Tipo: híbrido F1 

. Precocidade: média 

. Dias ao 1º corte: 45 

. Dias a cortes sucessivos: 35 - 40 

. Altura do início da floração: 2m 

. Espessura do talo: fino 

. Palatabilidade: excelente 

. Digestibilidade in vitro: 60%  

   Características 

. Tipo: polinização aberta 

. Precocidade: média 

. Dias ao 1º corte: 48 

. Dias a cortes sucessivos: 40 

. Altura do início da floração: 2m 

. Espessura do talo: fino 

. Palatabilidade: excelente 

. Digestibilidade in vitro: 59%  

   Características 

. Tipo: polinização aberta 

. Precocidade: média 

. Dias ao 1º corte: 48 

. Dias a cortes sucessivos: 40 

. Altura do início da floração: 2m 

. Espessura do talo: fino 

. Palatabilidade: excelente 

. Digestibilidade in vitro: 59%  

   Características 
. Tipo: híbrido F1 

. Precocidade: média 

. Dias ao 1º corte: 45 

. Dias a cortes sucessivos: 35 - 40 

. Altura do início da floração: 2m 

. Espessura do talo: fino 

. Palatabilidade: excelente 

. Digestibilidade in vitro: 60%  

                                                                                                                     

Mistura multicompetentes, com grande diversidade de espécies para melhor prote-
ção do solo. Grande massa vegetal e boa sincronização dos ciclos. 

Características: 

● Anual. 

● Eficaz proteção da superfície do solos. 

● Implantação rápida. 

● Grande biomassa, superando 1,5m. 

● Efeito asfixiante das ervas daninhas. 

 

Composição 

Aveia strigosa, mostrada branca, Facélia, Rábano chino, Trevo encarnado, Ervilha-
ca comum. 

Conselhos:  - Semear no outono a 20kg/ha . 

                      - Destruir o cultivo 30 dias antes da sementeira seguinte.  

                         



                                                                                                                     

Composição 

Mostrada branca nematicida, Mostarda Marrom, Rábano 
chino resistente. 

Composição 

Aveia strigosa, Facélia, Ervilhaca comum. 

Conselhos:  - Semear a 15kg/ha entre agosto 

                        e outubro. 

                      - Destruir e incorporar a biomassa 1 

                        mês antes da implantação do cultivo 

                        seguinte.  

Conselhos:  - Semear no outono a 40kg/ha . 

                      - Destruir o cultivo 30 dias antes 

                        da sementeira seguinte.  

Mistura desenvolvida à base de espécies crucíferas para 
conseguir uma cobertura de intercultivo com efeito de 
cura do solo e melhoria da estrutura. 

Características: 

● Anual. 

● Efeito controlo de nematodes. 

● Efeito bio fumigante contra fungos parasitários do solo. 

● Efeito alelopático contra sementes de adventícias. 

● Efeito descompactante do solo (rábano chino). 

● Implantação rápida 

● Grande produção de biomassa. 

Cobertura sem crucíferas, utilizável como precedente de 
um cultivo desta família. Bom efeito de biodiversidade. 

Características: 

● Anual. 

● Grande  contribuição de matéria orgânica ao solo. 

● Desenvolvimento vegetativo muito importante. 

● Boa cobertura, que  competirá rapidamente com 

   as adventícias, em boas condições. 

 



                                                                                                                     

Composição 

Mostarda branca, Facélia, Trevo da Alexandria, Trevo 
persa. 

Conselhos:  - Semear a 15kg/ha em julho -  agosto 

                        ou na primavera. 

                      - Destruir e incorporar a biomassa 1 

                        mês antes da implantação do cultivo 

                        seguinte.  

Fórmula composta por espécies de rápido desenvolvi-
mento, pensada para um intercultivo curto, muitas vezes 
na sementeira de primavera. 

Características: 

● Anual. 

● Desenvolvimento muito rápido. 

● Ciclo curto. 

● Rápido cobertura do terreno. 

● Produção importante de massa vegetal. 

 



Espécie Nome latim Família 
Perenidade 

(anos) 

Borragem Borago officinalis Boraginácea 1 

Colza Brassica napus Crucífera 1 

Coriandro Coriandrun sativum Umbelífera 1 

Esparceta Onobrychis viciaefolia Leguminosa 2 - 3 

Girassol Helianthus annuus Composta 1 

Medicago lupulina Medicago lupulina Leguminosa 1 

Meliloto Melilotus officinalis Leguminosa 2 

Mostarda Branca Sinapis alba Crucífera 1 

Nabo greleiro Brassica rapa Crucífera 1 

Facélia Phacelia tanacetifolia Boraginácea 1 

Trevo da Alexandria Trifolium alexandrinum Leguminosa 1 

Trevo encarnado Trifolium incarnatum Leguminosa 2 

Trevo persa Trifolium resupinatum Leguminosa 1 

Trevo violeta Trifolium pratense Leguminosa 4 - 5 

Ervilhaca comum Vicia sativa Leguminosa 1 

Ervilhaca vilosa Vicia villosa Leguminosa 1 

                                                                                                                     

Características das espécies adaptadas ao uso de coberturas melíferas 

MELIPLUS 
Coberturas melíferas 

Todas as plantas produzem flor, no entanto, para uma boa cobertura de plantas melíferas convém uma 

combinação de espécies que tenha as seguintes qualidades: 

 Floração atrativa para as abelhas quanto ao néctar e pólen 

 Fácil implantação 

 Floração continua 

 Rusticidade 

 Aptidão de auto ressementeira 

A lista de plantas melíferas é muito ampla, de seguida expõem-se as características das espécies que 

comportam as misturas desenhas neste catálogo. 
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O pousio melífero 

O Regulamento EU 2017/2393 de 13/12/2017 permite optar por uma nova categoria de superfícies de 

interesse ecológico: os pousios melíferos. 

Os pousios melíferos que contam como SIE têm um coeficiente de ponderação de 1,5, ou seja, para 

alcançar um hectare de superfície SIE com um pousio melífero ter-se-á que manter 0,67 de pousio que 

cumpram as seguintes condições: 

- Conter pelo menos uma espécie melífera elegível, segundo a lista de espécies autorizadas. 

- Fica permitida a  presença de outras espécies de carácter herbáceo, distintas das elegíveis, quando 

  estas últimas sejam predominantes. 

- As superfícies em questão não devem dedicar-se à produção agrária durante pelo menos 6 meses 

  entre 1/1 e 30/9 do ano do pedido.  
 

Todas as misturas melíferas deste catálogo contêm como mínimo 50% de espécies elegíveis para 

constituir um pousio melífero segundo o regulamento. 



                                                                                                                     

Conselhos:  - Semear a 15kg/ha em setembro - 

                        Outubro.               

                      - Um corte com a floração acabada  

                        favorecerá a regeneração para o ano 

                        seguinte.  

Composição 

Esparceta, Medicago lupulina, Meliloto, Mostarda bran-
ca, Facélia, Trevo encarnado, Trevo persa, Ervilhaca 
comum, Ervilhaca vilosa. 

Composição 

Girassol, Medicago lupulina, Mostarda branca, Facélia, 
Trevo da Alexandria, Trevo persa, Ervilhaca comum, 
Ervilhaca vilosa. 

Conselhos:  - Semear a 15kg/ha na primavera sem 

                        riscos de geada. 

                      - Um corte com a floração acabada. no 

                        outono, favorecerá a regeneração.  

                          

Cobertura composta por espécies anuais em sementei-
ras de outono, de fácil implantação e capacidade de 
auto ressementeira. 

Características: 

● Anual. 

● Uma boa implantação de outono. 

● Proporciona uma floração prolongada na primavera. 

● Capacidade  de auto ressementeira. 

● Misturas compatível como pousio SIE. 

 

Espécies de ciclo anual para sementeiras de primavera. 
Implantação fácil e rápida.  

Características: 

● Anual. 

● Estabelecimento muito rápido. 

● Cobertura espessa e vigorosa. 

● Muito florífero. 

● Capacidade de auto ressementeira. 

● Declarável como pousio SIE. 



                                                                                                                     

Composição 

Esparceta, Medicago lupulina, Meliloto, Facélia, Trevo 
encarnado, Trevo violeta. 

Conselhos:  - Semear a 15kg/ha na primavera ou 

                        outono. 

                      - Um corte com a floração acabada. no 

                        outono, favorecerá a regeneração.  

                          

Cobertura melífera composta de espécies plurianuais e 
outras anuais com boa capacidade de auto ressementei-
ra.  

Características: 

● Perene. 

● Desenvolvimento muito rápido. 

● Possibilidade de sementeira no outono ou primavera. 

● Floração muito prolongada. 

● Grande rusticidade. 

● Declarável como pousio SIE. 



                                                                                                                     

AUXIPLUS 
Coberturas para insetos antagonistas de pragas 

Cada vez mais se impõe a exigência de repensar a estratégia de controle de pragas, buscando soluções 

para a necessária redução no uso de produtos fitossanitários. 

Uma solução interessante são as cobertura de plantas que, através da sua floração, atraem e incentivam 

o desenvolvimento de populações de insetos que são inimigas naturais de pragas, para exercer um con-

trolo biológico em cultivos de alto valor económico, como horticultura e fruticultura. 

Espécie Nome latim 

Borragem azul Borago officinalis 

Calêndula Calendula officinalis 

Centáurea Centaurea officinalis 

Coriandro Coriandrum sativum 

Cosmos Cosmos bipinnatus 

Endro Anethum graveolens 

Esparceta Onobrychis viciaefolia 

Trigo sarraceno Fagopyrum esculentum 

Crisântemo Leucanthemum maximum 

Medicago lupulina Medicago lupulina 

Meliloto Melilotus officinalis 

Mostarda branca Sinapis alba 

Facélia Phacelia tanacetifolia 

Trevo da Alexandria Trifolium alexandrinum 

Trevo encarnado Trifolium incarnatum 

Trevo persa Trifolium resupinatum 

Trevo violeta Trifolium pratense 

Ervilhaca comum Vicia sativa 

Ervilhaca vilosa Vicia villosa 

* Datas e períodos orientativos, podendo variar em função do clima e da data de sementeira 



                                                                                                                     

Perenidade Floração* Atraente de 

1 março a maio Himenópteros 

1 muito prolongada Chinches, Dípteros 

1 muito precoce Himenópteros, Ácaros depredadores 

1 maio - junho Dípteros 

1 prolongada até outono Antocorídeos, Dípteros 

1 maio - junho Dípteros 

2 - 3 maio - junho Himenópteros 

1 4 - 6 semanas depois da sementeira Himenópteros 

4 - 5 prolongada até outono Dípteros, Crisopas e Sirfídeos 

1 - 2 abril - junho Himenópteros 

2 junho - julho Himenópteros 

1 40 dias depois da sementeira Himenópteros, Dípteros 

1 50 - 60 dias depois da sementeira Himenópteros, Dípteros 

1 junho - agosto Himenópteros 

1 abril - julho Himenópteros 

1 junho - agosto Himenópteros 

3 - 5 maio - junho Himenópteros 

1 março - maio Himenópteros, Dípteros 

1 março - junho Himenópteros, Dípteros 

Características das espécies adaptadas 

ao uso de coberturas para insetos antagonistas 



   Características 
. Precocidade: ciclo precoce 

. Aptidão: grão e forragem 

. Afilhamento: elevado 

. Desenvolvimento: rápido e vigoroso 

. Relação folha/talo: boa 

. Porte da planta: ereto 

. Resistência ao frio: muito boa 

. Sanidade: excelente 

. Peso de mil sementes: 77g 

. Precocidade: ciclo precoce 

. Aptidão: grão e forragem 

. Afilhamento: elevado 

. Desenvolvimento: rápido e vigoroso 

. Relação folha/talo: boa 

. Porte da planta: erguido 

. Resistência ao frio: excelente 

. Sanidade: muito elevada 

. Peso de mil sementes: 77g 

                                                                                                                     

Composição 

Calêndula, Centáurea cyanus, Coriandro, Cosmos bipinnatus, Crisântemo, Endro, 
Esparceta, Medicago lupulina, Meliloto, Mostarda branca, Facélia, Trevo encarnado. 

Mistura muito completa para auxiliares antagonistas de pragas. Oferece uma flora-
ção prolongada na primavera e verão. 

Características: 

● A maioria são espécies anuais com boa aptidão à auto sementeira. 

● Mistura muito completa, atraente de muitas famílias de insetos. 

● Floração muito prolongada. 

● Conta como pousio SIE. 

 

Conselhos:  - Semear a 15kg/ha. 

                      - Semear preferencialmente no outono.  

                      - Solo bem preparado a 1 - 2 cm de profundidade. 

                      - Passar o rolo para assegurar um bom contato. 

                          

                         

Ordem Familia Larva 

Dípteros Sirfídeos Depredador 

Dípteros Cecidómidos Depredador 

Himenópteros Várias Parasitoide 

Coleópteros Coccinelídeos Depredador 

Hemípteros Antocorídeos Pólen e néctar se não há presas 

Hemípteros Merídios Pólen e néctar se não há presas 

Nevrópteros Crisopa Depredador 



   Características 
. Precocidade: média 

. Produção forrageira: excelente 

. Solo: todo o tipo exceto encharcados 

. Resistência ao frio até -19ºC no estado de roseta 

. Interesse forrageiro: conteúdo médio em proteína 20% 

. Aptidão de rebrote: muito boa 

. Sanidade: excelente 

. Peso de mil sementes: 30g 

   Características 
. Precocidade: tardia 

. Produção forrageira: muito elevada 

. Solo: todo o tipo, tolera uma certa salinidade, não o encharca-

mento 

. Resistência ao frio até -18ºC no estado de roseta 

. Interesse forrageiro: planta muito tenra e com muitas folhas. Conteúdo em 

proteína médio: 20% 

. Aptidão de rebrote: excelente 

. Doenças: pouco sensível a doenças fúngicas 

   Características 
. Precocidade: média 

. Produção forrageira: excelente 

. Solo: todo o tipo exceto encharcados 

. Resistência ao frio até -19ºC no estado de roseta 

. Interesse forrageiro: conteúdo médio em proteína 20% 

. Aptidão de rebrote: muito boa 

. Sanidade: excelente 

. Peso de mil sementes: 30g 

. Precocidade: tardia 

. Produção forrageira: muito elevada 

. Solo: todo o tipo, tolera uma certa salinidade, não o encharca-

mento 

. Resistência ao frio até -18ºC no estado de roseta 

. Interesse forrageiro: planta muito tenra e com muitas folhas. Conteúdo em 

proteína médio: 20% 

. Aptidão de rebrote: excelente 

. Doenças: pouco sensível a doenças fúngicas 

   Características 
. Precocidade: média 

. Produção forrageira: excelente 

. Solo: todo o tipo exceto encharcados 

. Resistência ao frio até -19ºC no estado de roseta 

. Interesse forrageiro: conteúdo médio em proteína 20% 

. Aptidão de rebrote: muito boa 

. Sanidade: excelente 

. Peso de mil sementes: 30g 

                                                                                                                     

Conselhos:  - Semear a 15kg/ha. 

                      - Semear preferencialmente no outono.  

                      - Solo bem preparado a 1 - 2 cm de profundidade. 

                      - Passar o rolo para assegurar um bom contato. 

                          

                         

Composição 

Centáurea cyanus, Coriandro, Cosmos bipinnatus, Endro, Esparceta, Meliloto, Mos-
tarda branca, Facélia, Trevo encarnado, Ervilhaca comum, Ervilhaca vilosa. 

Mistura a preço competitivo para auxiliares antagonistas de pragas. Oferece uma 
floração prolongada na primavera e verão. 

Características: 

● A maioria são espécies anuais com boa aptidão à auto sementeira. 

● Excelente atrativo e abrigo de insetos auxiliares. 

● Floração muito prolongada. 

● Conta como pousio SIE. 

 

Adulto Ácaros Larva Pulgão Tripes Psila 

Pólen e néctar   ●  ● 

Néctar   ●   

Néctar  ●   ● 

Depredador, néctar, pólen ●  ● ● ● 

Pólen e néctar se não há presas ●  ● ● ● 

Pólen e néctar se não há presas ● ● ● ● ● 

Pólen e néctar ●  ●   

Principais famílias de insetos depredadores e parasitários e suas presas 
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