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Assaigs en control de males herbes en arròs: 
Avaluació d’estratègies de maneig de l’aigua en aplicacions 

d’herbicides en arròs. 

Control de males herbes en arròs amb mitjans no químics .



TREBALLS EN MALES HERBES

• Lluita contra males herbes invasores.
• Foment del cultiu de l’arròs ecològic.
• Avaluació de l’efecte de les limitacions d’ús dels

herbicides en les mesures agroambientals.



Leptochloa sp. Leersia oryzoides Sagittaria sp.

Ordre ARP 342/06, de 30 de juny, per la qual es declara l’existència 
oficial a Catalunya de les males herbes Leptochloa sp., Leersia
oryzoides i Sagittaria sp. i es declaren mesures obligatòries de lluita

MALES HERBES INVASORES



MALES HERBES INVASORES

Camps afectats al Delta de l’Ebre - 2006

• Leptochloa sp. :  
– Marge esquerra: 46 localitats (1 camp molt afectat es va xafar i 1 

no es va sembrar) 
– Marge dret: 11 localitats

• Leersia oryzoides: 
– Marge esquerra: 7 localitats
– Marge dret: 17 localitats (3 camps molt afectats es van xafar i 1 

no es va sembrar)
• Sagittaria sp.:  

– 1 parcel·la localitzada a Illa de Buda



MALES HERBES INVASORES

Camps afectats al Delta de l’Ebre – 2007.

• Es continua amb el seguiment i control dels camps 
afectats.

• Notable disminució respecte a 2006.
– Només s’ha destruït un camp amb Leptochloa al marge esquerra.
– Es nota una dispersió puntual a nous camps, amb molt baixa 

infestació en cada camp.
• Leptochloa:

– Marge esquerra 52 camps
– Marge dret: 13 camps

• Leersia:
– Marge esquerra: 4 camps
– Marge dret: 13 camps







MALES HERBES
Assajos: Avaluació d’estratègies de maneig de l’aigua en 

aplicacions d’herbicides en arròs.

• Objectiu:
– Avaluar les diferents formes d’aplicació d’oxadiazon

pel control de males herbes pel que fa a disminuir 
l’aportació de residus a les aigües de drenatge.

• S’han provat aplicacions en pre-sembra en sec 
i en moll i aplicacions en post emergencia.
– Aquests assaigs s’estan fent durant 2007.



MALES HERBES
Assajos: Control de males herbes en arròs amb mitjans 
no químics.

• Objectiu:
– Fomentar la pràctica del cultiu de l’arròs ecològic en 

el Delta de l’Ebre.
• Accions realitzades durant 2007:

– Assaig de control de males herbes amb mètodes no 
químics.

– Estudi del control de xufa a Riet Vell.
– Preparació d’un assaig pel 2008 de rotació de cultius 

amb Unió de Pagesos. 
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