NOTA DE PREMSA.

La lluita contra el caragol poma no es pot aturar!

JARC demana que la CHE actuï i que el DAAM esgoti totes les possibilitats per
compensar les pèrdues econòmiques dels arrosaries



L’organització agrària exigeix a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) que actuï
en les seves competències i posi en marxa urgentment les mesures necessàries per
eliminar aquesta espècie invasora del riu, del contrari la resta d’actuacions seran
inútils per resoldre definitivament el problema.



També han demanat al Departament d'Agricultura compensacions per les pèrdues
econòmiques que acumulen els productors d’arròs, pels danys derivats del caragol
poma i per les actuacions necessàries per eradicar-lo. JARC considera que cal
avaluar la possibilitat que ofereix el Reglament europeu 702/2014 d’oferir ajudes per la
reparació de danys causats per plagues.



La salinització dels camps, actualment el mètode més efectiu per eliminar aquesta
espècie invasora, ha comportat en molts casos una pèrdua d’un 30-40% en la
producció. Cal que es treballi urgentment en la millora de l’aplicació de les mesures
de lluita i s’assessori als pagesos per la seva implementació.



L’organització agrària recorda que no actuar contra aquest mol·lusc suposa posar en
perill l’ecosistema del Delta de l'Ebre, no només el cultiu de l’arròs, per tant, és
imprescindible que tots els representants del territori i dels sectors principalment
afectats uneixin esforços.

Davant del fet que la salinització dels camps d’arròs, mesura fins ara més efectiva en la lluita
contra el cargol poma, ha comportat en molts casos una pèrdua d'entre el 30 i el 40% de
producció, acumulada als danys ocasionats per la plaga, JARC demana que es treballi
urgentment en els següents fronts:
Cal que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) actuï en les seves competències sobre
el riu, doncs sense eradicar aquest focus serà molt difícil evitar la reinfestació dels camps.
L’organització agrària va traslladar a la CHE aquesta necessitat i encara espera resposta.
D’altra banda, ha demanat als representants del Departament d'Agricultura que s’analitzin les
possibilitats que ofereix l’article 26 del Reglament europeu 702/2014, per oferir ajudes per
reparar els danys causats als arrossaires pel cargol poma i els derivats de l’aplicació obligada
del Pla de lluita. Actualment la Unió europea ha reconegut la importància d’acabar amb
aquesta espècie invasora, dotant econòmicament el programa públic de lluita d’obligat
compliment, però els productors no reben cap compensació pels danys que van acumulant.
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Els representants del sector de l’arròs de JARC comparteixen que també és molt important
que urgentment s’analitzi quins han estat els motius de la negativa afectació de la salinització
dels camps en la producció (reducció d’un 30-40%), es millori en l’aplicació de les mesures de
lluita i s’assessori als productors per implementar-les. El sector denuncia que les mesures s’han
executat tard i, possiblement, malament en alguns casos. Per aquest motiu, JARC coincideix
en que és fonamental constituir urgentment un gabinet tècnic que indiqui què cal fer, on i
quan.
Finalment, l’organització fa una crida a tornar a unir esforços i col·laborar conjuntament
productors, organitzacions i Administració en pro de salvar l’ecosistema deltaic, important no
només per al sector arrossaire.
Per a més informació us podeu posar en contacte amb:


Àngels Amenos Vila, productora d’arròs afectada pel caragol poma i membre de
JARC: Tel. 628 496 266
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