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RESUM
Els danys provocats pels talpons són una preocupació molt important pels productors de poma, degut al
seu difícil control i a les pèrdues econòmiques que poden produir, especialment en plantacions noves, on
aquesta problemàtica causa un gran nombre de baixes alhora que limita el creixement de la resta de
plantes. Actualment hi ha poques estratègies o mesures de control que funcionin. En el cas dels
tractaments amb fitosanitaris, hi ha pocs productes autoritzats i els que ho estan, són molt perillosos i
requereixen d’una formació específica per poder-los utilitzar. D’aquí la necessitat urgent de trobar solucions
per evitar les pèrdues econòmiques que pateix el sector.
L’activitat demostrativa proposada consistirà en avaluar noves estratègies per al control del talpó comú
(Microtus duodecimcostatus) en el cultiu de la pomera. Entre les estratègies que es preveuen utilitzar pel
control de talpons hi ha actuacions a nivell de maneig de la finca, on s’inclouria la inundació, la instal·lació
de barreres herbàcies, o la instal·lació de trampes, i també actuacions a nivell de promoció de la
biodiversitat on s’inclouria la instal·lació i creació d’habitats per depredadors dins la parcel·la o l’alliberació
controlada de depredadors naturals. A banda de comparar les diferents estratègies, es resumirà i
sintetitzarà la informació rellevant en forma de guia i es transferiran aquests coneixements en jornades de
transferència dirigides a productors de fruita i tècnics consultors.

01. Objectius

2.-Inundació de la parcel·la en els moments
de major activitat dels talpons, per reduir els nivells
poblacionals i afavorir que fugint de la parcel·la.

L’objectiu general és trobar solucions pel de control
dels talpons en plantacions de pomera que siguin
eficients i compatibles amb la preservació i promoció
de la biodiversitat. Els objectius específics són:

3.-Instal·lació de trampes: S’instal·laran
trampes tipus TOPCAT per reduir els nivells
poblacionals.

1.- Avaluar i promoure estratègies de control
sostenibles dels talpons en plantacions de pomera.

4.- Instal·lació d’habitats per promocionar la
biodiversitat, la idea és que aquests habitats faciliten
la renaturalització i ajudar a l’equilibri ecològic.

2.- Sintetitzar la informació disponible mitjançant la
generació d’una ‘Guia’ de maneig’.
3.- Realitzar sessions de transferència tecnològica
per presentar els resultats de la guia a productors i
tècnics.

02. Descripció
previstes

de

les

ACCIÓ 2: Sintetitzar la informació disponible en
forma de “Guia de maneig” que contindrà la
següent informació:
1.- Descripció de les estratègies
2.-Indicacions d’aplicació de les estratègies.
4.- Avantatges i limitacions
5.- Altres particulars.

actuacions

ACCIÓ 1: Avaluar diferents estratègies en el
control dels talpons en plantacions de pomera
que es realitzaran a parcel·les comercials. Les
quatre estratègies serien:

ACCIÓ
3:
específiques.

1.-Instal·lació
banda
herbàcia.
Es
contemplen dues opcions, la primera seria com a
banda repel·lent perimetral per evitar l’entrada de
talpons, i la segona seria una banda central com a
atraient, per evitar que els talpons ataquin els
arbres.
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03. Àmbit d’aplicació
Les activitats proposades en aquest projecte pilot
van adreçades a promoure i donar alternatives al
control de talpons en les plantacions de pomera de
les comarques gironines, ampliable a altres regions
on tinguin la problemàtica.
Es preveu que els assistents puguin ser:

Foto 1. Banda de herbàcia de calèndula
Cabrefiga).

-

Enginyers tècnics agrícoles i enginyers
agrònoms encarregats de finques
productores de poma.

-

Productors de poma de diferents zones
productores.

(Foto: Jordi
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Foto 2. Inundació d’una finca comercial (Foto: Jordi
Cabrefiga).

Foto 3. Instal·lació d’un habitat per facilitar la
renaturalització de les parcel·les (Foto: Jordi Cabrefiga).
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