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CONTROL D’ADVENTÍCIES EN LA CREÏLLA
En general, el control de males herbes es pot fer per mètodes manuals, mecànics, amb l’ús
d’herbicides o una combinació d’estos tres.
Control per mètodes manuals
En general convé actuar quan l’herba acaba d’emergir.
S’aconsella en parcel·les de xicotetes dimensions o en aquelles en què estan subjectes a normes
de producció ecològica, on no està permés l’ús d’herbicides. Este mètode es pot utilitzar sol o
associat a altres mètodes mecànics.
Control per mètodes mecànics
Es du a terme amb maquinària i arreus més o menys sofisticats. Es pot fer coincidir amb el calçat,
per a posteriorment fer una escarda manual o ús d’herbicides específics en el llom del solc. Un
bon control en les primeres fases de desenvolupament del cultiu permet millorar-ne l’eficiència.

Control per mitjà de l’ús d’herbicides

-Tractament de preemergència
S'ha de fer el més prompte possible
després de la plantació. Este
tractament es pot aplicar bé en tota la
parcel·la o únicament sobre el cavalló
si es fa posteriorment el calçat, i el
terreny ha de presentar una bona saó
perquè el tractament siga més efectiu.
Es podria presentar fitotoxicitat en dos
casos particulars: si l'aplicació és
massa tardana o si es produïxen
precipitacions després del tractament.

-Tractament de postemergència
Quan es presenten males herbes no
controlades
pels
herbicides
de
preemergència, o després de la labor
de calçat, es pot recórrer a herbicides
de contacte. Hi ha herbicides selectius
per a la creïlla que es poden aplicar
amb la planta emergida, seguint
sempre
les
recomanacions
del
fabricant.

A continuació presentem un quadre amb els principals herbicides utilitzats en el cultiu
de la creïlla:
Època
d’aplicació

Males herbes

Marca

Matèria activa

Dosi

comercial

Observacions
Aplicar sobre el
cavalló de

Pre emergència

Males herbes
anuals

Pendimetalina

33 %

Linuron 50%

de males
herbes

Stomp LE

4-6 l/ha

Linagan 50 SC

1,6 – 1,8 l/ha

sembra, en
preemergència, o
recent

aparició de

les herbes.
Pre i postemergència
Metribuzina 70 %

Post emergència de
males herbes

Gramínies anuals i
vivaces
Dicotiledònies

Fluazifop -p-butil 12,5%

Diquat 20%

Lexone 70

0,75 kg/ha

Fusilade Max

1,25 - 2 l/ha

Mission

2 l/ha amb un volum
de caldo de 300-500
l/ha

* Nota: L’aplicació d’estos herbicides s’ha de fer quan el cultiu encara no ha emergit.

primerenca.

Postemergència
precoç de males
herbes

