
 

 

NOTA INFORMATIVA CAMPANYA FEROMONES 2021 (10/03/21) 

L’ajut per adquirir feromones per a la tècnica de la confusió sexual contra el corc del raïm (Lobesia 
botrana) s’ha prorrogat per aquesta campanya. Aquest ajut s’anomena Sistemes Alternatius a la Lluita 
Química i s’ha de marcar a la DUN 2021. En cas que hàgiu sol·licitat l’ajut de conversió a Agricultura 
Ecològica no es podrà cobrar l’ajut de feromones. 
 
Com ja sabeu, la tècnica de la confusió sexual (feromones) té una eficàcia elevada per al control del 
corc del raïm i és el mitjà de lluita més estès i contrastat. Per a que funcioni correctament, la lluita ha 
de ser col·lectiva i s’han d’aconseguir superfícies homogènies de cultiu (SHC). Aquest requisit és 
imprescindible per a què el Departament d’Ajuts de Sostenibilitat Agrària pagui l’ajut esmentada. 
 
Des de l’ADV us recomanem que continueu un any més col·locant els difusors de feromones al 
moment recomanat per no haver d’afectar tota la superfície homogènia i que pugui comportar que la 
tècnica no funcioni correctament i s’hagi de recomanar algun tractament en 2º o 3º generació. Si 
per alguna raó justificada no podeu ficar-ne contacteu amb el tècnic lo abans possible degut a que el 
repartiment de feromones serà a partir de dilluns 15 de març.  
 
Per defensar aquesta tècnica es presentarà una comparativa de costos amb els productes pel cuc 
autoritzats i l’evolució del glucònic 2008-2019. La superfície actual està implantada des del 2015.  
 
Comparativa costos 
 

MATERIA ACTIVA NOM COMERCIAL € (Kg o Lt) DOSI/Ha Nº APLIC PREU PROD PREU/APLIC TOTAL

BACILLUS T COSTAR 43 0,5 4 86 40 246

CLORANTRANILIPROL CORAGEN 295 0,175 2 103,25 40 183,25

FENOXICARB INSEGAR 85 0,2 2 34 40 114

FEROMONES ISONET, LOBETEC 109 20 129**

INDOXACARB STEWARD 300 0,125 2 75 40 155

SPINETORAM RADIANT 117 0,3 2 70,2 40 150,2

SPINOSAD SPINTOR 400 0,1 2 80 40 160

TEBUFENOZIDE MIMIC 65 0,25 2 32,5 40 112,5  
* Quan el METIL-CLORPIRIFOS es podia utilitzar el cost del tractament era 114 €/ha i campanya 

** La quantia de l’ajut per utilitzar feromones oscil·la entre els 70-75 €/ha 
 
Evolució glucònic superfície amb confusió des del 2015 (2008-2019) 
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