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1. Introducción.
Os ataque de xabaríl estanse a coverter nos últimos anos nunha verdadeira praga que
asola á maioría dos cultivos, pero que se ceba especialmente co cultivo da pataca e
sobretodo co cultivo do millo.
Moitas foron as estratexias encamiñadas a evitar este tipo de ataques desde espantadores
baseados en sonidos fortes, cañons de gas ou dispositivos eléctricos, ata unha alta
variedade de productos químicos eleborados con substancias fedorentas. Todos eles
partían da premisa de facer crer ás bestas a presencia dun perigo baseado na presencia
humana coa idea de que así buscasen alimento noutra zoa.
Sen embargo a realidade é que ningún dos métodos arriba indicados se mostran eficaces
xa que se ben é certo que ante o primeiro ataque se amosan efectivos, unha vez se repite
o ataque e os xabariles comproban que en realidade non existe ningún perigo real perden
o medo e os danos causados ós cultivos multiplícanse.
2. Repulsión mediante o emprego de orina de depredadores.
Nos últimos tempos estase a por de moda o emprego da orina tanto natural como
sintética, sobre todo de lobo, como repelente natural.
Ata o de ahora os esforzos en España céntrase na utilización deste repelente como medio
para evitar que os xabariles invadan as carreteras e autovías co risco real de accidentes
que esto produce.
Comunidades autónomas como Euskadi, Cantabria, Asturias e mesmo Galicia están
realizando experiencias neste senso.
É importante sinalar que este método para evitar que os xabariles invadan as vías non se
basa só na repulsión que o medo a un depredador causa nas bestas, se non que combina
dito medo coa atracción sexual que provoca o emprego de feromonas de xabaril. É dicir,
por un lado colócanse difusores con orina de lobo para repeler ós animais dos pasos polos
que normalmente circulan as bestas, e por outro lado, tentase dirixilos ós pasos de fauna
(extructuras implantadas coa finalidade de favorecer o paso seguro de animais polas
infraextructuras viarias) guiándoos mediante o emprego das feromonas sexuais das femias
de xabaril.

Situación non desexada

Método repulsión-atracción.

Pese a que o método aínda está en proba as conclusións parciais son heteroxeneas. Sen
embargo a opinión maioritaria é que se a presión da fauna é moi elevada ó método
amosase como non efectivo nun prazo de dous a tres meses.

3. Aplicación do método ós terreos de cultivo.
-

O procedemento a seguir sería rodear a plantación que se queira protexer cun
perímetro formado por unha serie de difusores contendo a orina (natural ou
sinténtica) de lobo.
-

O

perímetro

formarase

colocando difusores a unha distancia
máxima de cinco metros entre cada
difusor.
-

Como

empregar

difusor

calquer

poderase

recipiente

que

conteña o líquido e sexa susceptible de
poder fixarse a un elemento inmóvil.

-

A cantidade de orina de lobo a

colocar en cada difusor debería rondar
os 50 ml.
Segundo o arriba indicado, para unha superficie dunha ha habería que formar un
perímetro formado por 80 difusores, se consideramos que en cada difusor colocaremos
50 ml de producto, a cantidade necesaria por ha e aplicación sería de 4 litros de orina de
lobo.
Indicar que a persistencia do producto se estima en 30 días, polo que se por exemplo o
cultivo a protexer é millo, e considerando un ciclo de 3 a 4 meses, a cantidade de producto
a empregar variaría entre os 12 e os 16 litros.
4. Productos comerciais.
Hai un certo mercado de productos contendo orina (natural ou
sintética) de lobo a través de internet.
O custo medio de 5 litros de producto ronda ós 100 € habéndolle
que sumar ademáis os custos de transporte (aprox. 200 €).

