
 

 

NOTA INFORMATIVA CAMPANYA FEROMONES 2023 (15/03/23) 

El nou PDR 2023-27 contempla l’ajut ‘Sistemes Alternatius a la Lluita Química’ per adquirir 
feromones, tècnica de confusió sexual contra el corc del raïm (Lobesia botrana). La tècnica és molt 
eficaç si es tenen en compte les recomanacions referides al moment òptim de col·locació dels difusors 
i la seva distribució en la parcel·la així com intentar aconseguir la major superfície homogènia 
possible amb les parcel·les veïnes (lluita col·lectiva). 
 
Els requisits per poder sol·licitar l’ajut són: 
1. Fer la DUN i tindre com a mínim 1 ha de vinya. 
2. El compromís de l’ajut és de 5 anys i s’ha de mantenir, al menys, un 80% de la superfície 

acollida al compromís inicialment durant tot el període (5 anys). 
3. Estar inscrit a una ADV. 
4. No percebre l’ajut d’Agricultura ecològica. 

 
La quantia de l’ajut serà (s’aplica degressivitat a partir de les 30 ha): 
 

 

 
 
Heu de tindre en compte que per poder cobrar l’ajut cal ajustar el número de difusors/ha a la dosis 
registrada del producte al Ministerio de Agricultura, Pesca i Alimentació. Per exemple, el registre de 
la feromona ISONET L TT que recomanem a la cooperativa, diu que el número de difusors per ha és de 
200 a 300. Degut a que la pressió de la plaga ha estat important els darrers anys als municipis de Pira, 
Barberà, Blancafort i Montblanc recomanem no reduir la dosis de 250 difusors/ha. 
 
Els paquets de feromones es presenten en paquets de 250 i 100 difusors i l’entrega es farà 
presencialment a Pira i Blancafort amb la presència del distribuïdor del producte. El preu oficial és del 
paquet de 250 és de 118 € (sense IVA). 
 
Des de l’ADV us recomanem seguir aplicant aquesta tècnica. Els darrers anys han prohibit les matèries 
actives FENOXICARB i INDOXACARB i durant els propers anys cauran del registre el 
CLORANTRANILIPROL, SPINETORAM i TEBUFENOCIDE, cosa que farà que el ventall de productes 
efectius sigui molt baix. Amb la subvenció la tècnica de la confusió sexual és el mètode més eficaç i 
econòmic que existeix en la lluita contra el corc del raïm.  
 
L’ADV cobrarà una quota a finals de cada any, als socis beneficiats de l’ajut de 5€/ha (15€/ha socis 
externs), en concepte de seguiment tècnic i documental. 
 
A continuació us presentem mapes de la comarca on hi surten les parcel·les de vinya on es fa confusió 
sexual en data 2022 (blau) i els recintes de vinya segons la DUN 2022 on no es practica la tècnica. 
 

ADV CELLERS DOMENYS ASSOC. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


