Nº 41
Aplicacions primerenques
d’HERBICIDES EN CEREALS
Entre els diversos sistemes de control de
les males herbes dels cereals d’hivern, cal
considerar l’interès d’algunes aplicacions
primerenques.
Efectivament, en determinades situacions, els avantatges dels tractaments de
PRE-EMERGÈNCIA o POST-EMERGÈNCIA
PRIMERENCA són considerables, sobretot
en situacions de:
•

Problem àtica
d’importants
invasions
d’herbes de fulla ampla difícils de
controlar o resistents a alguns dels
herbicides més usuals (ROELLES, per
exemple).

•

Finques amb afectacions de COGULA
previsiblement altes.

•

Parcel·les que no es varen desherbar bé
en la campanya anterior, i en les que ha
quedat una gran quantitat de llavors
d’adventícies.

•

Camps que es cultiven amb sembra directa o mínim laboreig, en els que les restes del conreu anterior dificulten l’actuació
d’alguns herbicides i on germinen f àcilment moltes herbes d’ h àbitat superficial.

Per aquesta raó, creiem interessant recordar alguns dels formulats més adequats per a
resoldre problemes d’aquest tipus:
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control durant un període mínim de 2 – 3
mesos.
PEARL:
A base de Clorsulfuró.
Utilitzable també en pre-emergència o
post-emergència primerenca del blat o en
post-emergència de l’ordi.
Té un bon control d’herbes de fulla ampla,
així com efecte col·lateral contra margall abans de néixer. Molt interessant en les parcel·les de sembra directa o de mínim cultiu, o
com a complement d’altres herbicides residuals o foliars.
ASSERT:
A base d’Imazametabenz.
Herbicida específic contra cogula i algunes herbes de fulla ampla.
Gr àcies al doble efecte, foliar i residual,
controla tant la cogula que ja ha nascut en el
moment de l’aplicació com la que emergeix
en les setmanes o mesos següents al tractament, amb una gran efic àcia i regularitat.
Aplicable des de la naixença del cereal
fins a l’inici de l’afillolament.
CHACAL:
A base d’Imazametabenz i Pendimetalina.
Combina les característiques i forma d’acció de les dues matèries actives, permetent el
control de la cogula i de la majoria d’herbes
de fulla ampla dels camps de cereal, des del
començament de la naixença d’aquest.

STOMP:
A base de Pendimetalina.
Herbicida pre-emergent, que gràcies a la
seva activitat residual, permet un bon control
de la majoria d’herbes de fulla ampla, fins i
tot les resistents, i del margall en determinades condicions.
S’aplica en pre-emergència o després de
la naixença del cereal (blat o ordi) i manté el

La PRODUCCIÓ INTEGRADA a
Catalunya
Donat l’interès que aquesta forma de producció agrícola ha despertat entre els agricultors, i a que entre els nostres clients hi ha
moltes explotacions de fruiters, olivera i hortalisses que ja hi porten un mínim de dos
anys d’inscripció i pr àctica, hem cregut con-

venient fer un resum de la situació actual de
la Producció integrada.

productors, 4 vocals de la resta d’operadors, 4 vocals tècnics (3 designats pel
DARP), 2 vocals representants dels consumidors, 1 vocal del Dept. d’Indústria,
Comerç i Turisme, i 1 vocal del Dept. de
Medi Ambient.

DADES DE L’ANY 2002:
Segons les dades del Consell Catal à de la
Producció Integrada, en aquest any s’han
inscrit un total de 5.138 productors-agricultors
i 63 elaboradors en el conjunt de Catalunya.
Els primers, totalitzen 38.545 hect àrees de
conreu, una xifra semblant a la de l’any
passat.

•

Els REQUISITS I LES OBLIGACIONS
DELS OPERADORS, que inclou, entre
d’altres, disposar de l’assessorament d’un
tècnic i haver rebut la formació específica
mitjançant l’assistència als cursos que es
programaran. També les ja conegudes d’
inscriure’s en el registre, sotmetre’s als
controls establerts, complir les normes
tècniques, portar al dia el quadern d’
explotació, així com complir la normativa
específica en matèria de gestió de residus i d’envasos.

•

Les FUNCIONS DEL TÈCNIC competent
i responsable de PI, a qui corresponen
les propostes d’actuació en seguiment de
les normes tècniques, així com el control i
l’avaluació dels resultats, així com la informació al DARP, al CCPI i a les Entitats
de Control de possibles incidències o incompliments.

•

Les FUNCIONS DE VIGILÀNCIA, CONTROL I CERTIFICACIÓ, que corresponen
al CCPI, però que aquest pot continuar
encarregant a les entitats privades degudament acreditades.

DECRET DE REGULACIÓ DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA A CATALUNYA:

•

El DISTINTIU d’identificació de la PI i les
normes d’utilització del mateix.

El Decret 241/2002 de la Generalitat de
Catalunya, publicat al DOG núm. 3744, de
21/10/2002, estableix la regulació de la
Producció integrada a Catalunya, i estableix
els requisits generals que hauran de complir
els productors, elaboradors i importadors que
s’acullin al sistema.

Finalment, el Decret regula també:

Les superfícies, en hect àrees i per cultius,
són les següents (*):
Lleida
Catalunya
Fruita de llavor
Fruita de pinyol
Cítrics
Hortalisses
Olivera
Vinya
Fruita seca

11.859
5.997
426
7.011
168
4

14.219
7.659
901
821
8.193
168
6.584

(*)Font: PHYTOMA nº 142

A la demarcació de Lleida hi ha, doncs, un
66% del total de les hect àrees decicades a la
PI.
Per altra banda, els fruiters són les línies
de producció que han apostat més clarament
per aquesta forma de producció: en el 43%
de la superfície s’hi practica PI.

En resum, aquest decret estableix i ampara totes les particularitats de la PI a Catalunya, i en particular:
•

Les NORMES tècniques específiques per
a cada producte o grup de productes.

•

El CONSELL CATALÀ DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA (CCPI), les seves funcions, la seva composició (tots els operadors inscrits), i la Junta Rectora que en
dirigir à el funcionament, i que es composar à de 4 vocals en representació dels

•

Els COMITÉS TÈCNICS, un per a cada
producte o cultiu, amb un m àxim de 15
membres, que elaborarà noves normes
tècniques o en modificar à les vigents.

•

El COMITÉ D’AVALUACIÓ DE PRODUCTES FITOSANITARIS, que seleccionarà
els productes fitosanitaris que es podran
usar en PI.

•

Els CURSOS DE FORMACIÓ per a
tècnics i operadors.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
PER AL 2003
Segons ens comunica el C.C.P.I., les
inscripcions es podran fer entre el dia 4
de novembre de 2002 i el 28 de febrer de
2003.

