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Desherbatge abans de la collita de cereals d’hivern
Quan el control de les males herbes en un cultiu no ha estat prou eficaç, a vegades es produeixen situacions de cultiu
en que fa falta controlar males herbes tot just abans de collir. Així, quan es cultiven cereals d’hivern com ara ordi o
blat, en anys de pluges tardanes, es dona la situació d’infestacions de males herbes, com ara blets o botges, que
dificulten la collita del cereal. Altres vegades hi ha la presencia de males herbes plurianuals com ara cards o
corretjola que en aquest estadi del cultiu es troben en un bon moment pel seu control. Aquest any, de pluges
continuades fins ara es donen aquestes condicions de presencia d’herba quan el cereal ja es podria collir.
Davant d’aquesta situació en la que el cultiu ja està al final del seu cicle i per tant ja assolit la seva maduresa
fisiològica, es plantegen diferents solucions. En primer lloc, cal fer un seguiment precoç de la infestació per males
herbes del camp per tal de fer tractaments de repàs si es pot. Així, es vol evitar que les males herbes assoleixin un
desenvolupament excessiu al final del cicle.
Si no s’ha pogut evitar la infestació tardana de males herbes perquè les pluges no han permès fer cap intervenció
en el camp, es pot plantejar la seva sega en verd juntament amb el cultiu i fer un aprofitament per farratger.
En el cas concret dels cereals d’hivern i com a darrer recurs, es poden utilitzar herbicides per a dessecar les plantes.
Actualment hi ha formulacions de glifosat i de diquat que tenen l’ús autoritzat com dessecant en blat i ordi
(excepte en parcel·les destinades a l'obtenció de llavor, blat de panificació i ordi per malt o cervesa) amb
aplicacions abans de la recol·lecció
El moment d’aplicació es correspon a pocs dies abans de la collita, quan el gra ja comença a ser dur: al clavar l’ungla
es forma un senyal clar que queda fixat en el gra. Es sol donar la setmana abans de la collita
El glifosat es pot utilitzar com a dessecant en blat i ordi, excepte
en parcel·les destinades a l'obtenció de llavor, blat de panificació
i ordi per malta o cervesa. S’ha d’aplicar abans de la recol·lecció.
En el cas del diquat, una formulació d’aquest substancia activa
es pot utilitzar com dessecant en blat i ordi, nomes en parcel·les
destinades a l'obtenció de llavor.
A més de tenir en compte que la utilització d’herbicides abans
de la collita s’ha de considerar com a darrer recurs, cal fer
esment d’una manera especial que s’han de llegir atentament
les condicions d’us que cal tenir en compte i que son diferents
segons el producte comercial que s’utilitzi.

ANDREU TABERNER PALOU
Servei de Sanitat Vegetal
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Infestació de revola abans de la collita

