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Control integrat de males herbes en
cereal d’hivern
Històricament, el control de les males herbes que afecten als cereals d’hivern

únicament amb herbicides ha permès una simplificació dels sistemes de conreu

amb la conseqüent reducció de costos, a la vegada que ha afavorit un increment en

els rendiments a causa de les bones eficàcies obtingudes.

Ara bé, la dependència de l’ús dels herbicides com a únic mètode de control també està

associada a efectes no desitjats en el medi ambient i a la generació de resistències. Aquestes

són fruit de la poca complexitat dels sistemes de conreu de cereals i de l’abús en l’ús de

fitosanitaris d’un mateix mode d’acció, el que posa en perill el control de les males herbes dels

cereals en el futur. D’aquí la necessitat d’implementar estratègies de maneig integrat tal i com ja

contempla la normativa.

La Directiva Europea 2009/128/EC estableix el marc d’actuació comunitària per aconseguir un

ús sostenible dels plaguicides, disposa que els Estats membres han d’adoptar les mesures

necessàries per fomentar la gestió integrada de plagues i tècniques de lluita alternativa. Aquesta

directiva es va transposar a les nostres contrades per mitjà del Reial Decret 1311/2012 d’Ús

Sostenible de Productes Fitosanitaris. Des de l’1 de gener de 2014, tots els agricultors han

d’aplicar els principis generals de la gestió integrada de plagues en les seves explotacions.

Importants zones productores de cereal de Catalunya ja pateixen els efectes negatius de la

presència de biotips de males herbes resistents a gairebé tots els herbicides. Aquest avís pretén

adaptar els 8 principis generals de la gestió integrada de plagues a la gestió de males herbes en

cereal d’hivern i es dirigeix a tots els productors de cereal tant els que ja pateixen el problema

com els que el poden sofrir en un futur amb la finalitat de donar eines que facilitin el control de

les males herbes i afavoreixin un ús més sostenible dels fitosanitaris que a banda de reduir els

efectes indesitjats sobre medi ambient contribueixi a allargar la vida útil d’aquests productes

Podeu trobar una informació més complerta sobre la gestió integrada de males herbes a les pàgines 
167 a 206 de la  “Guia de Gestion Integrada de Plagas Cereales de invierno” del Ministeri d’Agricultura.

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/GUIA_de_CEREALES_WEB_tcm7-360868.pdf


Imatge 1: Els 8 principis del control integrat de males herbes
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