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En el blat de moro la incidència de les males herbes és molt important. En el sistema 

de conreu convencional cal controlar-les sempre i es fa força depenent de l’ús 

d’herbicides de síntesi. Per aquesta raó cal cercar estratègies, en el marc d’una 

gestió  integrada de les males herbes,  que disminueixin aquesta dependència. 

La forma més habitual de controlar les males herbes en blat de 

moro és amb l’ús d’herbicides. Després de sembrar i abans que 

neixi el cultiu és quan es fan la majoria d'aplicacions. És el moment 

d'aplicació dels productes típics en blat de moro com els utilitzats 

per combatre gramínies i dicotiledònies. També en aquest moment 

es quan s’ utilitzen  herbicides per combatre soja borda (Abutilon 

teophrasti). S’ha d’intentar disminuir tot el que es pugui la 

dependència dels herbicides per tal de poder obtenir les 

produccions màximes en aquest cultiu. Per aquesta raó, en la 

mesura del possible cal: 

a. Cultivar el blat de moro en el marc d'una rotació que ajudi a 

disminuir la quantitat de males herbes presents al camp. 

b. Sembrar en una data en la qual el període entre la sembra i 

l'emergència sigui el més curta possible. 

c. Emprar cicles de cultiu del blat de moro que no siguin 

excessivament llargs. Amb això s'aconsegueix que el període durant 

el qual es puguin instal·lar les males herbes sigui mes curt i el 

desenvolupament del cultiu més ràpid. 

d. Si la infestació de males herbes ho permet, cal substituir 

l’aplicació de pre-emergència per una aplicació en postemergencia 

molt precoç del blat de moro i així poder ajustar millor el 

tractament. 
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d. Fer una sembra el més regular possible, de manera que es faciliti el pas de les màquines i el seu 

gir en les capçaleres del camp, sense que es produeixin danys importants a les plantes de cultiu per 

la passada de la maquinària. 
 

e. En el blat de moro de regadiu utilitzar el reg de manera que el cultiu sigui el més competitiu 

possible i no s'afavoreixi el desenvolupament de les males herbes. 
 

f. Si es fan servir mètodes mecànics fer-ho en el moment idoni, generalment aviat, en el qual les 

males herbes siguin el més sensibles possible. 

A la taula 1 es mostren els mètodes mecànics de control més utilitzat en el cultiu de blat de moro.  

La sensibilitat de les males herbes s'indica de forma orientativa, doncs depèn del moment d'aplicació, de les dosis 

d'herbicida utilitzades o de la forma de realitzar el control mecànic, etc. (S sensible, I insensible, MI Mitjanament 

insensible, MS Mitjanament sensible. ) 

A la taula 2 es presenten els herbicides autoritzats en pre-emergència del cultiu de blat de moro.  

La sensibilitat de les males herbes s'indica de forma orientativa, doncs depèn del moment d'aplicació, de les dosis 

d'herbicida utilitzades o de la forma de realitzar el control mecànic, etc. (S sensible, I insensible, MI Mitjanament 

insensible, MS Mitjanament sensible.)  
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