PRÀCTIQUES AGRÀRIES CONTRA EL CARGOL POMA
TRACTAMENTS
SAPONINA

APLICACIONS
DE CIANAMIDA *

ALTRES MESURES
DE LLUITA
- EIXUT HIVERNAL
- CREMA DE PALLA
- SEMBRA EN SEC
- TRACTAMENTS
EXCEPCIONALS
AMB AIGUA DE MAR

SÍ!!
PREVENCIÓ

TENS CARGOL
POMA ALS
ARROSSARS?

NO!!

- MALLES ENTRADA I SORTIDA
D’AIGUA
(Recomanable
doble
malla)
- NETEJA DE MAQUINÀRIA
-DESTRUCCIÓ
DE
POSTES
I
CARGOLS “in situ”.
-NO MOURE PLANTER ENTRE
PARCEL·LES

VIGILAR
L’ARROSSAR
-ENTRADA D’AIGUA
-SORTIDA D’AIGUA
-POSTES I CARGOLS
A LA PLANTA O ALS
MARGES

CONTROLAR
-EL DESAIGÜE
-EL TUB DE REG
-LA MAQUINÀRIA
QUE ENS
TREBALLA

* Per realitzar aplicacions amb cianamida càlcica, cal consultar amb la
Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal dels Serveis Territorials del DARP.

Eixut hivernal
OPCIÓ 1: SENSE TRACTAMENT FITOSANITARI POSTCOLLITA
- Segueu en sec i no cal que xafeu.
- No torneu a inundar fins a la propera temporada.
OPCIÓ 2 : AMB TRACTAMENT FITOSANITARI, SI S’ESCAU
- Un cop segat, xafeu i inundeu la parcel·la per realitzar el tractament.
- Un cop realitzat el tractament, deixeu el camp eixut.

Crema de palla
• Demaneu l’autorització a la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del DARP
• Cal que siguin varietats que tinguin molta palla.
Deixeu el camp sec al més aviat possible per segar gairebé sense roderes.
• Si es pot, cal que la recol·lectora escampi la palla per tota la superfície.

Aigua de mar
Qui vulgui realitzar el tractament excepcional amb aigua de mar cal que es posi en contacte
amb la seva Comunitat de Regants. Aquesta serà la que sol·licitarà l’autorització al DARP.

Malles
És recomanable la col·locació de doble malla per augmentar l’efectivitat
de la mesura: 1a malla llum de malla de 1 cm ; 2a malla de 0,5 cm ;
(separació entre malles: 1 metre).

Neteja de maquinària
• És recomanable netejar tota la maquinària que ha entrat en contacte amb un camp envaït.
• És obligatori netejar-la quan circuli del marge esquerre al marge dret i quan surti del delta de l'Ebre.

Destrucció de postes i caragols
• La destrucció de postes i cargols cal que la realitzeu a la pròpia parcel·la.
• Eviteu que sigui font de contaminació a parcel·les veïnals.
• RECORDEU!! Està prohibida la tinença i el transport de postes i cargols.

Planter d’arròs
Si necessiteu moure planter entre parcel·les, cal que ho comuniqueu a la Secció d’Agricultura i Sanitat
Vegetal dels Serveis Territorials del DARP a les Terres de l’Ebre.
Mes informació
Servei Sanitat Vegetal a lesTerres de l’Ebre:
977 50 01 74
http://www.gencat.cat/agricultura

