EL CARAGOL POMA
Pomacea insularum

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. Aquesta espècie esta considerada com una de les 100 espècies invasores
més perjudicials.
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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.
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. En la Comunitat Valenciana, es va publicar la
Resolució de 24 d'abril del 2015, del Director General de Producció Agrària i Ramaderia, per la que
s'establixen mesures de prevenció en la Comunitat Valenciana enfront del caragol poma (espècies
incloses en el Gènere Pomacea sp.):
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/07/pdf/2015_3983.pdf
D'acord amb aquesta Resolució, els cultivadors d'arròs, les agrupacions de regants i “tancats”,
col·laboraran en la vigilància dels arrossars i séquies, comunicant immediatament al Servei de Sanitat
Vegetal qualsevol sospita de la possible presència del caragol poma.

Així mateix, 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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