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La Conselleria de Presidència posa en marxa un projecte d’investigació sobre el cultiu del pop
comú
El director general de Coordinació d’Agricultura i Pesca,
Fernando Pozuelo, i la directora general de Pesca,
Patricia Arbona, van presentar aquest passat divendres al
Laboratori d’Investigacions Marines i d’Aqüicultura
(LIMIA) del Port d’Andratx, un projecte d’investigació
sobre el cultiu del pop comú o pop de roca (Octopus
vulgaris L.).
Aquest projecte, que està finançat pel Ministeri de Medi
Ambient, i Medi Rural i Marí, es duu a terme en coordinació amb diverses comunitats autònomes,
una d’elles, les Illes Balears.
Segons va assenyalar Patricia Arbona, el projecte consisteix en “estudiar la viabilitat de diferents
tècniques que permetin optimitzar l’alimentació i la nutrició en les paralarves del pop comú”.
L’objectiu final és aconseguir tancar el cicle vital d’aquesta espècie en tancs de cultiu, especialment
garantir-ne la supervivència de les larves, que és el moment més delicat del cicle reproductiu.
L’obtenció de subadults viables en laboratori permetria el desenvolupament de l’aqüicultura
d’aquesta espècie, la qual cosa redundaria en la disminució de la pressió sobre les seves poblacions
salvatges.
Fins ara s'han realitzat diversos intents de tancar el cicle vital d'aquesta espècie en captivitat.
Malgrat això, les altes mortalitats i el baix creixement obtingut en el cultiu larvari no permeten
encara desenvolupar aquest cultiu de manera rendible.
Els treballs realitzats assenyalen la necessitat d'aprofundir en l'estudi de determinats aspectes com
els requeriments nutritius, l'acceptabilitat de la presa, les demandes energètiques i el
desenvolupament de dietes inerts, cosa que implica la necessitat d'obrir noves línies d'investigació.
Els tècnics del LIMIA, laboratori dependent de la Conselleria de Presidència, alimentaran les
paralarves amb diferents tipus de nutrients per estudiar-ne la influència sobre el creixement i la
supervivència.
També faran un estudi del metabolisme energètic en paralarves mitjançant l'anàlisi de les diferents
rutes del metabolisme intermediari i finalment intentaran adaptar les tècniques de cultiu
semiextensiu (mesocosmos) a les característiques del cultiu larvari del pop.
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