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• OBJECTIU: 

 - Obtenir una idea general i fer balanç del que ha estat la   

 campanya, 

» Climatologia 

» Superfície cultivada 

» Perfil varietal 

» produccions 

  

 - Donar a conèixer les incidències que s’han donat al cultiu 

 de l’arròs. 

  - Plagues 

  - Malalties 

  - Males herbes 

 



CLIMATOLOGIA 
 

. A nivell general: 

 

 - Temperatures més càlides 

 

 - Baixa pluviometria 

 

 - Vents normals segons estació 

 de l’any. 
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CLIMATOLOGIA 
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http://www.meteorologica.info/Euroisobars.htm


CLIMATOLOGIA 
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SUPERFICIE CONREADA 

FOTO: TVE3 

 

- La superfície conreada a estat 

de 19.344 has. 

 

- Es mantenen pels ajuts 

agroambientals,  la superfície 

arrossera any rere any. 

 

- Pot variar la superfície que es 

destina a horta o s’hagin fet 

algun tipus de transformació, 
basses d’aigua, casetes de camp,.... 
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PERFIL VARIETAL 2012 

- Gleva la varietat més                        

sembrada, a la baixa. 

 

- Apareix la varietat Sirio i 

Pinyana 

 

- Es mantenen les altres 

varietats. 
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- Diminueix la sembra de 

gleva. 

- Apareix la varietat Sirio i 

Pinyana (altres varietats). 

- Lleuger augment varietat 

Montsianell. 

 

Gràfic comparatiu campanya 2012-2011 
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Produccions i rendiments 
 

 

 - La producció ha estat, en general bona. 

  

 Mitja de producció campanya 2012: 6670 kg/ha 

 Mitja de producció campanya 2011: 6300 kg/ha 

 

- Augment significatiu de producció en la varietat 

Bomba. 

 

- El rendiment ha estat alt, puntualment s‘ha arribat 

fins alguns 68 i 70 %. 

 

- Rendiment mitjà campanya 2012: 64% 

- Rendiment mitjà campanya 2011: 62% 
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Plagues  

 
- Barrinador de 

l’arròs 

 

- Pudenta 

 

- Quironòmids 

 

- Cranc roig 

 

- Cargol Poma 

 

- Altres 

 

Malalties 
 

- Pyriculariosi 

 

- Helminthosporiosi 

Males herbes 
 

- Leptochola sp. 

 

- Leersia sp. 
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   Plagues  
Cuc (Chilo suppressalis) 
- Control poblacional amb trampeig massiu 

   i tractament químic si s’escau 

- Repartiment mes homogeni de la plaga 

- Afectació a varietats més susceptibles 

- Les captures han estat inferiors  

respecte l’any anterior 

- La mitjana de danys ha estat del 2,11% 

 (18 camps mostrejats) 
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   Plagues  
Pudenta (Eysarcoris inconspicus) 

- La mitjana de danys ha estat inferior al 2011 

- Continua seguint un comportament igual a 

la resta d’anys, intercalant en augment i  

disminució de població en arròs 

- Els danys s’accentuen en la segona setmana de sega 

- Cal vigilar la plaga encara que no es perill per la producció 
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   Plagues  
Pudenta (Eysarcoris inconspicus) 
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    Plagues  
Pudenta (Eysarcoris inconspicus) 
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    Plagues  
Pudenta (Eysarcoris inconspicus) 
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    Plagues  
Quironòmids (Chironomus sp, Cricotopus sp.) 

 

- Bona naixença del cultiu en general 

- Atacs puntuals sembres tardanes 

- Danys però, més acusats, parcel·les petites  

     ressembrades completament. 

- Coincideixen danys dels quironòmids amb 

     els tractaments d’herbicida de pre-emergència 

 

 

BALANÇ DEL CULTIU DE L’ARRÒS  

CAMPANYA 2012 



   Plagues  
Cranc roig Americà (Procambarus clarkii) 

- Població estabilitzada d’un temps ençà 

- Continuen els danys tant per particulars,  

     com per les Comunitats de Regants 

- Possible regulació de la població de cranc per          

    depredadors 
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    Plagues  
    Cargol Poma (Pomacea insularum) 

 

- Augment de la superfície afectada 

- Aparició al hemidelta dret 

- Augment dels danys inici del conreu 

- Continuació de les mesures de lluita i assajos 
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   Plagues 
   Cargol Poma (Pomacea insularum) 

- Augment de la superfície envaïda:   

-  Aparició en zones                                                                        

sense cargol 

- Augment parcel·les 

contigües 

- Nous regs afectats 

- Marge dret diverses 

parcel·les amb cargol 

- Apareix en diversos 

punts de la xarxa de reg 

del hemidelta dret 
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 CAMPANYA 2011 

      Sup: 875 hes. 

 

CAMPANYA 2012 

  Sup: 1500 hes. 

 



   Plagues  
  Cargol Poma (Pomacea insularum) 

- Augment dels danys inici del conreu 

- Aparició en parcel·les de danys més o menys significatius 

per cargol 

- Els danys apareixen al inici del cultiu segons nucli 

poblacional de cargol, a les vores dels marges o repartits per 

la parcel·la 

- Cal vigilar confondre danys per cargol i/o altres plagues, 

quironòmids, flamencs, ....... Tractaments herbicida 
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   Plagues  
                       Cargol Poma (Pomacea insularum) 

Mesures de lluita i assajos: 

- Tractaments i controls amb saponina i atraients en 

arrossars 

- Destrucció de postes en desaigües. Màquina de cremar 

- Introducció d’ aigua salada en camps en zones del 

hemidelta esquerra 

- Tractaments de desaigües i tubs de reg 

- Assajos en laboratori i en camp de productes per combatre 

el cargol poma 
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   Plagues  
Altres plagues: 

 

- Puó: puntualment han aparegut rodals en parcel·les al mes 

de juny sense que tingui efectes per al desenvolupament 

posterior del cultiu i producció 

 

- Aus aquàtiques:  

- Flamencs, actua per zones, danys aproximats 114 ha. 

- Polles d’aigua, danys irreparables, aproximadament 175 

ha afectades. D’aquestes 60 ha. són de polla blava 
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    Malalties 
 

Pyriculariosi 
- Apareix inòcul al 24 de juliol en fulla 

- La severitat en general ha estat baixa 

- Respecte l’any anterior molt baixa 

- S’han realitzat en general 2  

tractaments, i en arrossars tardans 3 
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          Malalties 
Helminthosporiosi 
- Apareixen incidències del 1% a finals de  

juliol 

- En panícula en camps mes susceptibles,  

Es donen en varietats de cicle mes curt 

- L’afectació ha estat menor que l’any 2011 

- El moscat recordar que influeix amb el 
rendiment 

- Es relaciona els millors rendiments amb la 
disminució necrosi 
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   Males herbes 
 

Leptochola sp. 

 

- Nivell d’afectació per parcel.la baix 

- Respecte l’any anterior augmenta 

     l'índex d’afectació. Trenca la tendència 

- En parcel·les controlades no s’ha trobat Leptochola sp. 
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   Males herbes 
Leersia sp. 
-  Nivell d’afectació per parcel.la  molt baix 

 

- Respecte l’any anterior disminueix l'índex  

d’afectació 

  

- En parcel·les controlades no s’ha trobat Leersia sp. 
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        Conlusions finals 
 

- Bon any per al desenvolupament del cultiu 

 

- Bones produccions en general 

 

- Disminució de plagues i malalties, i bon control 
d’aquestes 

 

- Preocupació pels efectes del cargol poma en camp i dels 
nous camps afectats 

 

- Millor control de les males herbes invasores 
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GRÀCIES PER LA SEVA 
ATENCIÓ! 
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