DIRECCIÓ GENERAL DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA I RAMADERIA
SANITAT VEGETAL

EL CARAGOL POMA
Pomacea insularum

Els caragols poma són mol·luscos gasteròpodes del gènere Pomacea, família Ampulariidae. originaris d’Amèrica
del Sud. Es tracta d’espècies aquàtiques d’aigua dolça amb gran capacitat d’adaptació. A Espanya es troba
l’espècie Pomacea insularum. Va ser detectat per primera vegada en 2009 i s’ha estés pel delta de l’Ebre. Esta
espècie esta considerada com una de les 100 espècies invasores més perjudicials.
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Descripció
És de grans dimensions, arriba als 9 cm, i aquàtic, encara que té la capacitat de desplaçar-se fora de l’aigua per
a fer la posta.
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Els ous, de color rosat brillant, són depositats en grups de 400 fora de l’aigua, sobre la vegetació o sobre
masses compactes, molt fàcils de detectar.
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Posta en estructura de formigó en el marge del riu (GenCat)
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L’avivament es produïx a les dos setmanes. Els caragols xicotets són semblants als adults, excepte en la
grandària, i arriben a la maduresa sexual als 2 o 3 mesos. El període reproductiu, al Delta de l’Ebre, comprén
des d’abril-maig fins a octubre-novembre en funció de la temperatura de l’aigua.
Es dispersa de manera passiva a favor del corrent, també per mitjà de flotació. De manera activa, es desplaça
remuntant el corrent.
Danys

S’alimenta de plantes aquàtiques, i per això pot ocasionar
danys al cultiu, especialment en l’estat fenològic
d’afillolat. La seua intensitat disminuïx en estats
fenològics posteriors.
Foto: DARP (GenCat)

Lluita contra el caragol poma
Les característiques de l’espècie permeten que els caragols poma siguen molt resistents a tot tipus de producte
fitosanitari. És per això que la principal mesura contra el caragol poma és la preventiva. Cal impedir que
s’introduïsquen en les nostres zones de cultiu i per a això cal controlar totes les possibles vies d’introducció,
especialment el moviment de maquinària entre les diferents zones arrosseres, i activar un sistema de
prospeccions i vigilància que permeta una detecció precoç.
NORMATIVA LEGAL
Davant de la necessitat de frenar-ne la dispersió i la introducció en noves zones arrosseres s’han emés
normatives de control per part del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i les administracions de les
diferents comunitats autònomes:

-

L’Orde AAR/404/2010, de 27 de juliol, per la qual es declara oficialment l’existència de caragol poma
(Pomacea sp.) en l’hemidelta esquerre del delta de l’Ebre, modificada per l’orde AAM/63/2013, de 16 d’abril.

-

L’Orde ARM/2090/2011, de 22 de juliol, establix mesures provisionals de control davant del caragol poma
(Pomacea insularum, Pomacea canaliculata), modificada per l’Orde ARM/2294/2011, de 19 d’agost, en la
qual s’especifica que correspon a les comunitats autònomes adoptar les mesures necessàries per a eradicar
o aïllar els organismes corresponents.

-

La Decisió d’execució de la Comissió 2012/697/UE, de 8 de novembre de 2012, establix l’obligatorietat que
els estats membres facen inspeccions anuals per a detectar la presència de Pomacea (Perry) en plantes
d’arròs, camps i cursos d’aigua.

-

Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula la llista i el catàleg espanyol d’espècies exòtiques
invasores.

-

Al juliol de 2013, el Ministeri edita el protocol de prospecció del gènere Pomacea (Perry).

-

Resolució AAM/2529/2014, de 7 de novembre, per la qual es fixen les mesures que s’han de portar a terme
per al control del caragol poma (Pomacea sp.) en la zona demarcada de Catalunya.

-

Resolució de 24 d’abril de 2015, del director general de Producció Agrària i Ramaderia, per la qual
s’establixen mesures de prevenció a la Comunitat Valenciana davant del caragol poma (espècies incloses en
el gènere Pomacea sp.) http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/07/pdf/2015_3983.pdf

MESURES DE PREVENCIÓ

Prospeccions

Des de l’any 2012, el Servici de Sanitat Vegetal fa prospeccions de caragol poma (Pomacea sp.) en els arrossars
de la Comunitat Valenciana. A partir de la publicació del Protocolo de prospección del género Pomacea (Perry),
el Ministeri realitza les prospeccions d’acord amb la metodologia descrita en este.
La prospecció es basa en l’observació visual, fonamentalment de les postes que, com que es fan fora de l’aigua i
tenen un color rosa molt cridaner, són més fàcils de detectar. La facilitat d’observació dels adults anirà en funció
de la profunditat i la claredat de l’aigua.
En parcel·les s’observa si hi ha presència de caragols fonamentalment en els marges, i s’insistix especialment en
les estructures presents: com que l’arròs és un cultiu inundat amb una làmina d’aigua permanent i en circulació,
hi ha certes estructures com ara passos d’aigua d’una parcel·la a una altra, entrades d’aigua dels canals a la
parcel·la i eixides d’aigua de la parcel·la al canal. L’hàbit del caragol de remuntar el corrent activament fa que
es concentren en estos punts i, per tant, siga mes fàcil detectar la seua presència.
En els canals es realitzen transsectes lineals per mitjà d’observació visual de la vegetació de les riberes per a
detectar postes, així com d’aquelles estructures com ara ponts, comportes, etc. on solen situar-se també les
postes. Alguns canals discorren al costat de camins, cosa que facilita l’observació de grans trams. A més, estes
prospeccions en canals de reg es fan en col·laboració amb tècnics del Servici de Vida Silvestre de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, que també s’encarrega de fer controls als centres d’aquariofília.
D’acord amb la Resolució de 24 d’abril de 2015, del director general de Producció Agrària i Ramaderia, per la
qual s’establixen mesures de prevenció a la Comunitat Valenciana davant del caragol poma (espècies incloses
en el gènere Pomacea sp.), els cultivadors d’arròs, les agrupacions de regants i tancats col·laboraran
en la vigilància dels arrossars i séquies comunicant immediatament al Servici de Sanitat Vegetal
qualsevol sospita de la possible presència del caragol poma esmentat.

Control de moviment de maquinària
La maquinària agrícola que pretenga fer faenes en el cultiu de l’arròs a la Comunitat Valenciana i que procedisca
d’altres zones arrosseres haurà de comunicar-ho prèviament a la direcció general competent en matèria de
sanitat vegetal amb una antelació mínima d’un mes en el cas de recol·lectores i 15 dies per a la resta de
maquinària, d’acord amb les condicions que establix la ja mencionada Resolució de 24 d’abril de 2015, del
director general de Producció Agrària i Ramaderia.
En el cas que la maquinària procedisca de zones demarcades amb presència de caragol poma,
haurà de presentar, a més, un certificat emés per l’autoritat competent de la zona d’origen en què
s’especifique que s’ha netejat la màquina per a evitar la propagació de la plaga.
La comunicació haurà de dirigir-se a la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal per qualsevol
de les formes previstes en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
A l’efecte d’agilitzar la tramitació de les declaracions de moviment de la maquinària agrícola, la documentació,
el model de comunicació i el certificat es podran remetre, si és el cas, per mitjans informàtics a
l’adreça de correu següent: spf_silla@gva.es.
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