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Pomacea insularum= 
Pomacea maculata



El caragol poma
al Delta de l’Ebre

· Dioics amb dimorfisme sexual (mascles i femelles). Mida 
gran (9,8 cm LTmax). 400 ous/posta

· Aclimatats a aigües fredes: límit reproductiu als 16-17ºC, 
amb conducta sexual fins als 15ºC i tolerància temperatura 
propera als 0 ºC

· 1 posta cada 20 dies aproximadament

· En absència de mascles, una femella aillada pot fer entre 6-
10 postes



Claus biològiques

· Temporada reproductiva des d’Abril (canals) – Maig (riu) a 
Novembre. Pot completar 2-3 cicles vitals per any. Màxima 
capacitat invasiva al mes de setembre

· Lentitud en la diseminació riu amunt (600 m/any) però molta 
tendència a remuntar contra-corrent pels canals i a través de 
les boqueres de desguàs dels arrossars



· Restringit a l’hemidelta nord i ambdues ribes del riu

· Distribució a riu i canals, amb increment net de presència

Situació actual al Delta



-Orden ARM/2090/2011, de 22 de julio, por la que se  establecen 
medidas provisionales de protección frente al Caracol manzana, 
Pomacea insularum y Pomacea canaliculata y modificación y posterior 
modificació

-Ordre AAR/404/2010, de 27 de julio, per la qual es declara oficialment 
l’existència d’un focus de caragol poma (Pomacea sp.) a l’hemidelta 
esquerre del delta de l’Ebre

- Resolució AAM/2519/2011, de 10 d’octubre, per la qual es fixen 
mesures per  a dur a terme el control del caragol  poma (Pomacea sp.) 
a l’hemidelta  esquerre del delta de l’Ebre

- Resolució AAR/3749/2010, de 18 de novembre, per la qual 
s’estableixen mesures de control del  focus de la plaga del caragol 
poma (Pomacea sp.) a l’hemidelta esquerre del delta de l’Ebre

Normativa



- Resolució AAM/2519/2011, de 10 d’octubre, per la q ual es fixen mesures per a 
dur a terme el control del caragol poma ( Pomacea sp.) a l’hemidelta  esquerre 
del delta de l’Ebre

Article 2. Les persones agricultores tenen l’obliga ció de: 

-Col·laborar en la realització de los tractaments

- Realitzar el manteniment de las infraestructures que actuen com a 
barreres físiques i de les modificacions realitzades i instal·lades pel 
DAAM a les parcel·les d’arròs,...

- Netejar tota la maquinària itinerant que  hagi estat en contacte amb 
zones afectades i que vagin fora de l’hemidelta esquerre(...)

-Notificar al DAAM si troben nous camps afectats per caragol poma (...)

Normativa



Normativa

- Resolució AAM/1455/2012, de 16 de juliol, per la q ual es fixen les mesures a 
dur a terme pel control del caragol poma (Pomacea sp.) a l’hemidelta esquerre 
del Delta de l’Ebre

Aquesta resolució fixa les mesures obligatòries següents:

- Relacionades en la gestió hidràulica de la xarxa de canals de 
l’hemidelta esquerre

- Mesures específiques de contenció en parcel·les d’arrossars per als 
agricultors de l’hemidelta esquerre

- Mesures per garantir l’efectivitat dels tractaments i de manteniment
efectiu de les mesures implementades



- Resolució AAM/2434/2012, per la qual s’estableix l a mesura del tractament 
amb aigua de mar  com a mètode pel control del cara gol poma ( Pomacea sp.) 
en determinades zones de l’hemidelta  esquerre del delta de l’Ebre

- Resolució AAM/2291/2013,  de 30 d’octubre per la q ual es fixa com a mesura 
de control del caragol poma ( Pomacea sp.) el tractament amb aigua salada i 
l’eixut hivernal en determinades zones del delta de  l’Ebre

Normativa

- Decisió 2012/697/UE d’Ejecució de la Comisión UE, relativa a les mesures 
per a evitar la introducció en la UE i la propagaci ó en l’interior de la mateixa 
del génere Pomacea (Perry )

- Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàl eg espanyol 
d'espècies exòtiques invasores 



Fulls informatius











Plans de lluita: actuacions  



Objectius globals

· Reduir dràsticament la població actual en número i zona geogràfica

· Mantenir la contenció a tots els nivells: riu, delta esquerre, delta 
dret, i evitar el risc d’expansió de la plaga a altres llocs

· El programa de treball té en compte les mesures a més llarg 
termini:

· Investigar en la millora i implementació de nous 
mètodes d’eradicació i control

· Monitoratge de detecció precoç 
· Millora contínua de metodologíes

L’objetiu a curt termini és evitar danys en la producció, a mitjà 
termini controlar la població, i en última instància l’eradicació



Àmbits d’actuació 
·

- ARROSSAL

-XARXA DE DESAIGÜES I CANALS DE REG

- RIU



• 1) Tallar les vies de disseminació

• 2) Aplicar mesures de contenció

• 3) Aplicar mesures d’eradicación en zones restringides i evitar la 
reinvasió posterior

• 4) Control continu de la població present a l’arrossal: mantenir 
nivells per baix del llindar d’explosión poblacional

• 5) Tractaments químics

BUSQUEDA CONTÍNUA DE NOVAS MESURES APLICABLES 
AIXÍ COM COSTOS/EFECTIVITAT

ARROSSAL



• Mesures de contenció parcel·la a parcel·la (arquetes, 
canalitzacions elevades, malles)

• Ús de productes: reducció significativa de la població 
(75-90%): Reducció de riscos sobre la collita, pero, fa 
falta combinar-ho després amb altres mètodes

ARROSSAL:
Mètodes de lluita



SI NO

ARROSSAL:
Mètodes de lluita: Contenció



ARROSSAL:
Mètodes de lluita: Contenció, sistemes passius



ARROSSAL:
Mètodes de lluita: Contenció, sistemes actius



• Evitar la dispersión de individuos o puestas a través de 
la maquinaria utilizada en parcelas afectadas

• Protocolos de actuación: 2 puntos autorizados por el 
DAAM

• Pel 2014: La UE demana:
– més mesures de bioseguretat als punts de neteja!!!!!!!!
– Assegurar la NO-REINVASIÓ i/o invasió en zones netes

ARROSSAL:
Mètodes de lluita: Maquinària



Danys en cultiu





Diferents mètodes depenent de la dimensió del canal 
i/o dels accesos:

1. físics (recolecció manual)

2. mecànics (crema, succionadora,…)

3. tractaments (cal viva, saponines)

XARXA DE DESAIGÜES I 
CANALS DE REG







· Implementació de plans de contenció que evitin els 
fluxes d’invasió del riu al Delta: barreres físiques, 
moviment embarcacions

· Recolecció sistemàtica continua d’adultos i postas 
(implica desbroçament de marges fluvials)

· Diseny i implementació de trampes i barreres 
físiques

RIU 





1) NO sense l’agricultor: cadascú ha de vetllar per a evitar que el seu 
camp sigui invadit: un cop els caragols entren a un camp eradicar-los 
és complicat i car

2) NO sense els regants: cal adequar la gestió hidràulica dels canals a 
una situació nova degut a la plaga invasora

3) NO sense les administracions:

-s’ha fet un esforç econòmic important, i és previst mantenir-lo. 

-hi haurà sol·lidaritat a nivell europeu (50% de subvenció retroactiva 
2010-11-12-13 i previst 2014)

- suport govern estatal 

-s’estan cercant vies de financiació addicionals

La pregunta del mil·lió: 
ens en sortirem?



Equip tècnic:

Maria de Mar Català. Enginyer tècnic agrícola. IRTA
Carlos Fàbregues. Enginyer tècnic agrícola. Comunitat de regants de la dreta

Francisco Fernández. Biòleg. Forestal Catalana
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
Antoni Torrell. Enginyer Agrònom. Servei de sanitat vegetal

Ignasi Valldeperez. Enginyer Agrònom. Com. Gen. Regants Dreta Ebre
Sergi Zaragoza. Enginyer tècnic agrícola. Comunitat de regants de l’esquerra



GRACIES PER LA SEVA ATENCIÓ


