
 

 

Les males herbes i els sòls 
 

 

El control de les males herbes és fonamental en la gestió dels sòls agrícoles. Maldecap 

dels pagesos des de sempre, l'experiència i el coneixement científic està motivant un 

important canvi de consideració sobre el paper de les anomenades herbes adventícies. 

Per això, els experts de Grup Operatiu Mosoex, criden a un canvi de concepte en la 

gestió de les males herbes: "El seu coneixement és fonamental". 

 

El projecte Mosoex, és per investigar com millorar la salut dels sòls, incrementant els 

seus nivells de matèria orgànica i reduint la seva erosió. Un grup operatiu en què 

col·laboren l'Associació Espanyola Agricultura de Conservació. Sòls Vius, l'empresa 

Solid Forest i la Universitat Politècnica de Madrid, a més de l'INTIA i el CSIC. 

  

Els experts asseguren que els agricultors han de "alliberar-se de prejudicis i deixar-se 

guiar per la ciència. I la ciència assegura que hem de reduir al mínim el conreu, de cara 

a millorar el contingut de matèria orgànica, l'estructura, la capacitat de retenció d'aigua i 

la productivitat dels sòls agrícoles". 

 

"Hem de ser conscients del banc de llavors que tenim a terra i com actuar perquè no 

perjudiquin el desenvolupament dels nostres cultius", expliquen des de Mosoex. També 

afirmen que cal millorar la formació dels agricultors sobre les diferents espècies de 

males herbes en cada zona de producció. 

 

Des Mosoex recomanen realitzar una àmplia rotació de cultius, barrejant espècies amb 

sistemes radiculars i amb cicles vegetatius diferents, i incloent espècies que milloren el 

sòl, com les lleguminoses. "Tampoc hem de descartar la utilització sostenible 

d'herbicides en aquells moments en què el desenvolupament del cultiu principal es 

pugui veure compromès per la competència d'herbes adventícies", assenyalen. 

 

Els treballs de el Grup Operatiu Mosoex s'alineen amb les últimes tendències en la 

gestió de sòls agrícoles, que impulsarà també la nova Política Agrària Comuna amb la 

figura dels ecoesquemes. "Els ajuts de la PAC es condicionaran a qüestions com la 

protecció dels sòls, de manera que recomanem a tots els agricultors que segueixin els 

nostres consells", asseveren des Mosoex. 
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