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RODET RDC
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Rodet Triturador contra 
el cuc del blat de moro
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

RODET RDC
El rodet RDC exerceix sempre una pressió uniforme 
gracies a la fixació hidràulica de cada una de les seves 
seccions tant is és el fix de tres metres com si és el de 
4,5 o 5,6 metres plegables. 
El rodet RDC és l'eina perfecta per al control del cuc 
"taladro" ja que és una solució mecànica, senzilla i 
rapida. Evita l'ús de solucions químiques, que a més a 
més d'afectar al cuc, probablement, afectaran a tot 
l’ecosistema,  solen ser cares i poc eficients. Evita 
també la utilització de solucions biològiques que són 
encara més perilloses ja que el mínim des ajustament 
pot provocar un problema encara més gran a la collita. 
A més a més, el rodet RDC és 100% compatible amb 
l’agricultura ecològica i amb totes aquelles explotacions 
a qui no convenç l'ús de solucions poc ecològiques.

MAQUINARIA AGRÍCOLA · CONTROL DE PLAGUES, MECÀNIC

Corró per al control del Cuc Trepant del Blat de moro 
Ample de treball de 3.0 m a 5.6 m
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Al maig, les papallones del CUC TREPANT DEL 
PANÍS ("CUC TALADRO"), surt de les seves 
crisalides, posen els ous a la cara posterior de 
les fulles de la planta. Passats 15 dies, neixen 
les larves que ràpidament penetren a l'interior 
de la planta a través de la tija. Viuen 
alimentant-se a la vegada que el trepanen fins 
a arribar a les arrels, on romandran tot 
l'hivern a recer de les glaçades i deis 
depredadors. A la primavera, faran la seva 
crisalida i al maig repetiran el cicle malmeten 
gran part de la collita de blat de moro.

Orifici de 
perforació i 
entrada del 
Cuc Trepant

Putrefacció 
de panotxes

Larva a la tija

MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGUÉS presenta el rodet 
RDC. Una solució mecànica i efectiva al cuc "taladro". 
Com que el cuc s'amaga a la part més inaccessible de 
la planta, cap sistema químic ni biològic pot ésser 
efectiu i segur alhora. El rodet RDC actua després de 
la collita, quan la canya de panís encara és 
"cruixent".
Primer actua el rodet de diàmetre més petit obrint les 
canyes (1) y posteriorment actua el de diàmetre més 
gran triturant els trossos ja al terra, obrint i triturant 
els que poguessin quedar i barrejant-ho tot amb una 
fina capa de terra que ajudarà a una descomposició 
més rapida. (2).
La compensació hidràulica autoregulable en el doble 
corró muntat en el xassís, s'adapta perfectament a 
les irregularitats del terreny i amb pressió constant. 
(3)

Avantatges:

- Àrea de superfície alta
- Baix requeriment de potència
- La millor adaptació del sòl,
gràcies a la hidràulica
autoregulable

- Alta eficàcia
- Baix consum de combustible
- Alta flexibilitat operacional
- Baix manteniment
- Enganxall frontal o posterior

SEGUÉS, experts en el treball del sòl
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