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Un problema difícil: 

 L’espècie és una invasora molt resistent 

 La gestió hidràulica del delta afavoreix  

 la seva diseminació 

 No hi ha una solució única, sinó un conjunt 

d’aproximacions que requereixen execucions 

coordinades i sinèrgiques  

 La situació actual de crisi no ajuda, tot i la prioritat i 

rellevància que està tenint la plaga 

 Els medis naturals (riu, llacunes) actúen com a 

reservoris  

 



Dues aproximacions al problema: 
 

 Com a plaga agrícola 

 Com a espècie invasora capaç d’alterar el 

medi natural 

 

 1) Tallar les vies de disseminació 

 

 2) Aplicar mesures de contenció en arrossars 

 

 3) Tractaments químics en arrossars envaïts 

 

 4) Aplicar mesures d’eradicació en canals, mantenint-los continguts  

 

 4) Controlar els nivells de caragols presents al riu (abundància i rang 
de distribució) 

 

 6) Mantenir la mesura d’ampliació de l’eixut hivernal  

 

+  cerca continua de mesures noves, cost-efectives i adaptades a les 
condicions presents al delta   

Estratègia de treball: 
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Actuacions realitzades per àmbits de treball 

1. Arrossars 

2. Xarxa de canals 

3. Contenció al riu 

4. Introduccions al delta dret 



 

• OBJECTIUS 

 

             1) Evitar danys al cultiu i pèrdues de producció 

 

  2) Reduir la població global abans del cicle productiu
    

  3) Aconseguir el màxim nivell d’eradicació   
 possible en arrossars 

 
• Eixut hivernal (2011-12) Mortalitat a partir del 65% (mitjana 85%) 

 

• Promogudes accions de contenció: informació i entrega de materials, 
amb resultats pobres 

 

• Tractaments pre i post-cultiu: han evitat mals majors en la producció.  

 Tractaments primavera: 482 ha 

 Tractaments hivern:       494 ha 

 Tractaments salins:        650 ha (Tramuntano, Bassa Arena, Fonsa) 

 
 

1. ARROSSARS 

Inventari de camps amb presència de caragol poma (2009-2012) 

1570 ha amb presència 



Arrossars tractats (primavera i/o tardor)  

Tractaments amb aigua marina en arrossars, desaigües i recs 

650 ha 



 

• OBJECTIU: Aconseguir eradicacions  

     tramificades, minimitzant els riscos d’invasió dels arrossars 
 

• Tractats prop de 100 km de canals 

 Desaigües: 50 km 

 Recs: 47 km 

 

• Instal·lació de barreres de contenció que evitin (minimitzin) re-
invasions des de nuclis romanents 

 

• Reduir significativament la capacitat reproductiva en grans canals 
d’aigües surgents (50 km tractats periòdicament: destrucció amb 
foc) 

 

• Assaig de mètodes mecanitzats: succió del substrat en canals 
surgents 

 
 

2. XARXA DE CANALS 

Tractaments en la xarxa de canals hivern 2011-12 



Tractaments en la xarxa de canals  

primavera-estiu-tardor 2012 

• OBJECTIU: Contenció geogràfica en els límits actuals, reducció molt 
significativa del contingent d’adults i minimització de la reproducció 
al riu 

 
• Recollida sistemàtica d’adults i eliminació sistemàtica de postes en els marges 

fluvials  

 

·     Barreres físiques passives (trampes barrera) i actives (electrificació) 

 

·  El moviment d’embarcacions és una font de risc de disseminació (el DAAM no 
té competències) 

 

·     La dedicació de personal i mitjans fou reduïda per a atendre les urgències al 
delta dret 

 

·     La implementació de mesures de contenció resta pendent de 
desenvolupament tecnològic 

  

 

 

 

 

 
 

3. CONTENCIÓ AL RIU 
 

 



 

• S’han tractat TOTS els nuclis trobats 

 

·   La participació de Regants i Pagesos ha estat 

imprescindible per dur a terme les mesures d’eradicació 

 

·    Es requerirà al 2013 un important esforç destinat a: 

  

 - Detecció de nuclis incipients 

 

 - Tractaments urgents per a evitar noves disseminacions 

 

 

 

 

 

4. INTRODUCCIONS AL DELTA DRET 

 

Groc: descontencions des del riu, tractaments d’eradicació 

Blau: tractaments a conseqüència d’introduccions malicioses 

Tractaments a l’hemidelta dret 



          Arrossars: paper del pagès 

 1) Molta atenció als camps 

 

 2) Si no té caragols, evitar que entrin. Si 

en té, evitar la invasió dels recs. 

 
 3) Garantir les condicions per a que els 

tractaments dels camps siguin efectius 

 

 

 

part II  

 4) Qualsevol pagès pot tractar-se el camp 

amb supervisió tècnica i notificació prèvia 

 

   A remarcar:  

  

 Els tractaments inadeqüats no funcionen, ni 

els pesticides no indicats, incloent els més 

tòxics 

 

 

Arrossars: paper del pagès 



El paper dels regants  (1) 

 Ser part activa en la detecció de nous focus 

     

 Molt especialment en RECS 

  

 i al DELTA DRET 

La detecció primerenca de nous focus és el pas 

més crític per a aconseguir eradicacions 

completes i evitar re-invasions 

El paper dels regants (2) 

 Ajudar en la transmissió de la informació als 

pagesos sobre: 

 

 - Requeriments de contenció (arquetes, 

barreres, comportes, tractaments químics, 

gestions particulars de l’aigua, conductes 

impròpies) 

 



 Transmetre incidències que requereixin ser 

resoltes amb urgència 

 - Invasió de recs i recolonització d’àrees 

tractades 

 - Situacions de descontenció, especialment 

en àrees límit 

 - Modificacions de barreres o canvis en la 

gestió que poden ser font de risc de 

disseminació 

El paper dels regants (3) 

alguns malentesos sobre el caragol poma: 

 

 1) No hi ha tractaments eficaços 

  - Les saponines ja són un tractament eficaç 

  - S’està millorant l’efectivitat del producte 

  - Se segueixen cercant opcions millors o 
 complementàries 

  - No totes les saponines funcionen!! 

  

 

 2) Les restriccions ambientals impedeixen l’eradicació 

  - Els tractaments massius en canals no funcionen 

  - Les saponines són el tractament més indicat 

 

 

 

 

  



 Ampliar els tractaments salins en arrossars i canals 

 Comprovar la innocüitat dels tractaments salins no 

permanents sobre les collites i el sòl 

 Millorar l’execució dels tractaments en arrossars 

 Ampliar les opcions de tractaments 

 Seguiment punitiu de les conductes impròpies que 

generin perjudicis 

 Cercar més implicació d’altres administracions 

 Mantenir les fonts de financiació europees i estatals 

 

APROXIMACIÓ A 2013 

Conclusió: S’ha de millorar la inter-relació dels qui 

participen directament i indirecta en els plans de 

lluita 

Pagesos 

    + 

CC. Regants  

    + 

Ass. Agràries 

    + 

Administracions 

= 



GRÀCIES PER L’ATENCIÓ 

Equip tècnic Pla de Lluita 

Maria de Mar Català. Enginyer tècnic agrícola. IRTA 

Carlos Fàbregues. Enginyer tècnic agrícola. Comunitat de Regants de la Dreta 

Gemma Galimany. Biòloga. Servei de sanitat vegetal 

Vicent Gimeno. Enginyer tècnic agrícola. Servei d’obres 

Marc Ibeas. Enginyer agrònom. Prodelta 

Dani Jiménez. Dpl. Ambiental. Forestal Catalana 

Josep V. Jovani. Enginyer de monts. Medi Natural 

Miquel Angel López. Biòleg. Forestal Catalana 

Pere Magrané. Biòleg. Forestal Catalana 

Fermin Morales. Enginyer tècnic agrícola. Parc Natural 

Eugenia Sanmillan. Veterinària. Forestal Catalana 

Hernan Subirats. Enginyer agrònom. Coordinador 

Alvaro Tomàs. Enginyer Agrícola. Servei de Sanitat Vegetal 

Ignasi Valldeperez. Enginyer Agrònom. Com. Gen. Regants Dreta Ebre 

Sergi Zaragoza. Enginyer tècnic agrícola. Comunitat de regants de l’esquerra 


