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La informació per a la meva explotació

Control de males herbes en postemergència del blat de moro
Un cop nascut i desenvolupat el cultiu de blat de moro es poden controlar
les males herbes amb herbicides selectius. Aquesta aplicació cal integrar-la
amb altres mesures que ajudin a la seva eficàcia.
Donat que l’objectiu principal en el control de males herbes es
disminuir la dependència de l’ús d’herbicides, cal remarcar els
següents aspectes :
1.

El cultiu s’ha de fer en el marc d’una rotació que afavoreixi la
disminució de la presencia de males herbes en el camp.

2.

Si la pressió de males herbes no és excessiva, es pot
plantejar l'estratègia de substituir els tractaments de preemergència per altres de post emergència precoç, quan el
cultiu assoleix la primera fulla.
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Per altra part, es recomanable disminuir en la mesura del possible
l’aplicació d’herbicides inhibidors de la ALS amb la finalitat de no
seleccionar poblacions resistents.
Sobre tot pel control de gramínies cal alternar productes del Grup
A per herbicides d’altres grups.
En el cas d’infestacions importants de Sorghum halepense o
d’Echinochloa cruss galli, s’ha de plantejar la seva eliminació amb
cultius diferents del blat de moro. Per aquestes males herbes
consulteu les estratègies de prevenció de resistències a
http://semh.net/resistencia-a-herbicidas/
En el quadre de la pagina següent es resumeixen els productes
herbicides autoritzats en aquest cultiu amb indicació de la seva
composició, el Grup HRAC a que pertanyen, el seu nom, empresa
comercial, dosis d’ús i sensibilitat de les males herbes a controlar

Cultivar de forma que
no s'afavoreixi la
presencia de males
herbes en el camp
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Amb infestacions
baixes de males
herbes es pot
pretendre substituir
els tractaments de
pre per altres de post
precoç
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En cas d’infestacions
de gramínies
plantejar estratègies
de maneig amb
cultius diferents

Un altre aspecte important en aquest cultiu es vetllar per la presencia de noves males herbes que
hi puguin aparèixer. En els primers estadis del cultiu, entre les fileres, es el moment en que es
més fàcil detectar la seva presencia. Si veieu Sicyos angulatus, Teosinte, o algun blet nou, com
ara Amaranthus palmeri, aviseu al vostre tècnic, assessor o distribuïdor d’herbicides i feu arribar
l'avís al Servei de Sanitat Vegetal. Aviseu de la presencia de qualsevol espècie que us cridi
l'atenció per desconeguda. Els cultius d’estiu son una possible via d’entrada de noves especies
invasores.
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