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Control de males herbes del cereal
en post emergència precoç
En el control de les males herbes del cereal es distingeixen diversos moments

d’actuació: abans de sembrar-lo, després de sembrat i abans de que neixi i després de

que el cultiu hagi nascut. En aquest darrer moment encara es té en compte dos

moments d’actuació diferents. Un, que s’anomena post emergència precoç, que va

des de que el cereal emergeix fins que afillola, bàsicament és entre 1 i 3 fulles; i un

altre que s’anomena post emergència tardana, entre començaments d’afillolat i

aparició del primer nus.

El moment de post emergència precoç té una sèrie d’avantatges pel que fa a la gestió de les males herbes. El

més important és que en aquest moment ja es veu la infestació present en el camp i les males herbes estan

en un estadi molt sensible a tots el mètodes de control que es vulguin utilitzar.

De forma resumida, aspectes importants a tenir en compte són:

1. El cereal s’ha de sembrar i cultivar de forma que en menys de dos setmanes ja comenci a tapar el terra i

ho faci de forma uniforme en tot el camp. Això, tot sovint no és fàcil d’aconseguir per condicions de

sequera.

2. Observar atentament el camp a partir de la primera setmana després de la sembra per a detectar la

infestació que s’hi pugui trobar, concretant quines especies es volen controlar.

3. Abans de fer una actuació o un tractament definir exactament l’estat fenològic en que es troben les males

herbes. En gramínies l’aparició d’una nova fulla implica un augment en la dificultat de controlar-les. Sobre

tot, a partir del començament de l’afillolat, que tot sovint es confon amb l’aparició de la tercera fulla,

l’eficàcia dels mètodes de control disminueix. Igualment, en les dicotiledònies, una roseta de mida

superior als 3 cm de diàmetre, és l’equivalent al d’una moneda d’un Euro, implica ja una baixada en la

eficàcia dels controls, ja sigui amb herbicides o amb mètodes mecànics.

4. Les condicions optimes per controlar males herbes amb herbicides són temperatures suaus, humitat

relativa alta, insolació baixa i absència de vent.

5. Les condicions òptimes per controlar males herbes amb mètodes mecànics, grada de pues, són

pràcticament les oposades: temperatures suaus o altes, humitat relativa baixa, insolació alta, sòl sec i

presencia de vent.

Quan s’utilitzin herbicides, si la eficàcia obtinguda és baixa i es comprova que es tracta d’una resistència, no

insistir amb el mateix tractament, si es pot canviar a un altre herbicida i si no es pot, no insistir amb

herbicides. En alguns casos, el millor serà destinar el conreu a farratge i iniciar una gestió correcta de la

població resistent afavorint l’ús de mètodes no químics.



Si es vol utilitzar la grada de pues en post emergència del cultiu trobareu mes informació a la Fitxa Tècnica 

PATT Número 32 “La grada de pues en el control mecànic de males herbes”

Ressaltats laterals:

1. Un norma general és que s’ha d’actuar aviat i controlar el que hi hagi al camp sense esperar a les

germinacions més tardanes que faran que les primeres naixences no es controlin bé.

2. Ajustar bé la intervenció a realitzar, sigui amb herbicides o amb control mecànic, a la fenologia de la

mala herba a controlar.
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