
APLICACIÓ DE SAPONINES PER AL CONTROL DEL 

CARGOL POMA

SAPONINA: És un extracte natural vegetal, amb efecte mol·lusquicida.

NO totes les saponines són bones per a lluitar contra el cargol poma.

REBUTJEU totes aquelles saponines que no estiguin REGISTRADES O 

AUTORITZADES EXCEPCIONALMENT PEL MAPAMA, ja que aquestes 

tenen comprovada la seva efectivitat.           

QUÈ CAL FER ABANS DEL TRACTAMENT ?

• Tapeu totes les vies de sortida d’aigua: 

- Forats de cranc roig

- Roderes de tractor entre marges

- Sortides naturals d’aigua o vies de comunicació 

d’aigua entre parcel·les afectades i no afectades

• Retireu i destruïu les postes de cargol poma

dintre la zona a tractar

• Inundeu el camp amb aigua fins establir un nivell

d’uns 10 cm d’aigua inicialment, per a evitar que el camp terregi

• Seguiu les indicacions de dosi que figura a l’etiqueta de l’envàs.

• A l’equip d’aplicació de tractaments fitosanitaris, en les saponines líquides, utilitzeu

broquets amb raig vertical i localitzat, sempre millor que difusors o broquets anti-deriva

de baixa pressió. És important minimitzar el volum de caldo de l’aplicació.

• En cas excepcional d’aplicació en motxilla manual, és recomanable fer un tractament

homogeni per dintre la parcel·la.

• Per tal d’evitar escuma: afegiu el producte després d’emplenar el tanc amb l’aigua

necessària per poder realitzar l’aplicació.

COM REALITZAR EL TRACTAMENT ?



QUAN REALITZAR EL TRACTAMENT?

És important prioritzar el tractament de la tardor.

A la tardor:

• Xafeu i deixeu passar un mínim de 4-5 dies fins

que torni a haver activitat de cargol.

• És recomanable aquest tractament amb l’objectiu

d’eliminar la major quantitat de cargol poma.

A la primavera:

• Tracteu quan els cargols estiguin actius amb

l’objectiu d’obtenir un bon establiment del cultiu.

CONDICIONS ÒPTIMES:

- Tracteu quan hi hagi previsió de dies amb insolació i temperatura elevada de l’aigua que

asseguri l’activitat del cargol poma.

- No tracteu amb climatologia adversa: vent superior a 3 m/s, pluja o previsió de pluja o de

baixada de temperatures.

QUÈ FER DESPRÉS DEL TRACTAMENT?

Tardor: 

• Deixeu eixugar el camp de manera natural, sempre  

tancat, sense cap tipus d’obertura. 

Primavera: 

• Manteniu la parcel·la amb aigua estancada el major 

temps  possible: mínim 4 dies, òptim 7 dies. 

• Posteriorment  caldrà que feu entrar l’aigua dintre el 

camp, i un cop inundat, si s’escau, obriu la sortida.

• Eviteu que hi hagi entrada o sortida d’aigua durant el 

tractament. 

• És recomanable que elimineu les postes manualment 

per augmentar l’efectivitat.

Mes informació

Servei Sanitat Vegetal del DARP a les Terres de l’Ebre: 977 50 01 74 

http://www.gencat.cat/agricultura

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.6c3099a4b8b9f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=20eead88887d5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=20eead88887d5110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.gencat.cat/agricultura

