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Sluxx HP 

• Empresa alemanya Neudorff  

• Ecològic i respectuós amb el medi ambient. 

• Granulat no soluble en aigua. 
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PUNT DE PARTIDA 

Estudis de l’empresa en laboratori: 

•  Mol·lusquicida i protecció de la plàntula.  

Com funciona en camp? 

Però… 
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PLANIFICACIÓ DE L’ASSAIG 

 

• Assaig 
camp 

Maig’14 

•Resultats 
poc clars 

 

Què fem? 
• Assaig 

laboratori 

Resultats 
esperançadors 
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ASSAIG DE CAMP 
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UBICACIÓ DE L’ASSAIG 

 L’experiment es va realitzar en 2 localitats 

L’Ampolla i el Lligallo del Gànguil 

Lligallo 

l’Ampolla 
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MATERIAL I MÈTODES 

29 abril 

• Inundació camp i recol·lecció 
caragols poma (CP) 

• Col·locació malles 1m2 

6maig 

• Infestació CP pintats segons 
dimensions  closca 

8 maig  

• Sembra ( 500 llavors/m2 de Gleva). 

• Tractament  amb Sluxx HP 

•Tractaments estudiats: 

       - Sluxx HP a 2,8 g/m2 amb 6 (CP)/m2 

       - Sluxx HP a 2,8 g/m2 amb 12 CP/m2 

       - Testimoni (sense producte) amb 6 CP/m2 

       - Testimoni (sense producte) amb 12 CP/m2 

 
• No es va realitzar cap tractament 

insecticida per altres plagues. 
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MATERIAL I MÈTODES 

Als 4,8 i 12 dies s’avalua la mortalitat i 

l’afectació en planta. 
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DISSENY EXPERIMENTAL 

16 cercles per localització  (4 tractaments x 4 repeticions) 

 Es van introduir els caragols als 

cercles (1/3 de cada dimensió). 
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DISSENY EXPERIMENTAL 

•Petits < 30 mm  

•Mitjans 30-45 mm 

•Grans > 45 mm 

Classificació del 

Cargol Poma 

segons mida. 
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RESULTATS 

• Control deficient del Cargol Poma. 

• Els quironòmids (Cricotopus sp) van destruir 

totes les plàntules, ja que no es va aplicar cap 

insecticida.   

• Es va decidir dur a terme un assaig en 

laboratori. 
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ASSAIG LABORATORI 
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CRONOGRAMA 

 

7 agost 

Final de l’assaig 

Cada setmana es canvien les plàntules i l’aigua 

Mortalitat Dany en planta 

21 juliol 

Introducció CP (1,5-2 cm) Sembra i tractament  

Sembra de 150 llavors de 

gleva pregerminades 
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MATERIALS I MÈTODES 

L’experiment es va dur a terme en aquaris 

repartits en un disseny de blocs a l’atzar i amb 

3 repeticions. Les estratègies provades van 

ser: 
 

1.  Sluxx HP a 2,8 g/aquari amb 6 CP/aquari 

2.  Testimoni (no control mol·lusquicida) amb 

      6 CP/aquari 
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DANYS EN PLANTA 

Al moment de la sembra 
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24 hores després del tractament 

DANYS EN PLANTA 
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RESULTATS 
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Pèrdua protecció 

S’observa una protecció del cultiu davant de l’atac del 

Caragol Poma als aquaris on s’ha aplicat el producte Sluxx HP. 
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RESULTATS 
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CONCLUSIONS 

• En laboratori el producte Sluxx HP protegeix 

el cultiu durant 9 dies i causa la mortalitat 

d’un 30 % dels Cargols Poma a partir dels 7 

dies després del tractament. 

• Sluxx HP no presenta fitotoxicitat sobre les 

llavors d’arròs. 

•  En camp caldria repetir l’assaig per avaluar 

si s'obté el mateix resultat que en laboratori, ja 

que les plàntules es van destruir per l’atac 

dels quironòmids. 
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PROPOSTES DE FUTUR 

• S’ha observat una protecció del cultiu 

davant l’atac del Cargol Poma però cal posar 

a punt el producte. 

• Caldria continuar treballant en assajos de 

camp provant diferents dosis i freqüències 

d’aplicació. 

• Cal tenir en compte que es tracta d’un 

producte ecològic i per tant presenta un 

elevat valor agroambiental. 



GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ 
Aquesta presentació es troba a la web: 

www.recercat.cat 

http://www.recercat.cat/

