QUÉ HEU DE FER
1. Heu de buscar recipients, pots, objectes abandonats, desguassos, xicotetes

cisternes, lones, plats o cendrers en I'exterior de vostra casa...

SHA DETECTAT Efl tA VO RA ZOflA
tfl PRESÉflCIA DE ~OSQUITS TIGRE
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Hi ha més exemples d'elements de riscos en aquest fullet, a Ies pàgines interiors.
2. Una vegada trobats, és necessari buidar I'aigua que contenen, tant si pareíx
que contenen Iarves com si no. N'hi ha prou amb buidar-Ios en eI terra o en Ia
gespa: les Iarves moriran ràpidament.
3. Després, heu de procurar que no es puguen tornar a inundar. Quasi sempre,
n'hi ha prou amb posar els recipients boca per avall. En alguns casos (pneumàtics)
es poden foradar, Si no són imprescindibles, és bona idea tirar-Ios o portar-Ios a
I'interior.
4. Amb una soIa vegada que fem açò NO n'hi ha prou, No es pot abaixar Ia
quàrdia: eI mosquit està esperant sempre Ia més mínima oportunitat. Convé
revisar periòdicament Ia nostra vivenda i fer que els veïns ho facen en Ies
seues cases.
Si se seguixen atentament aquests consells, en unes setmanes haurà
disminuït molt eI nombre de mosquits.

Elquefa

~LL.

Som I'empresa que du a terme eI servei de DESINSECTACIÓ en eI terme
municipal de Castelló. Realitzem els tractaments insecticides sobre Ies
Iarves quan es detecta I'espècie en aigües públiques com per exemple
embornals de carrer o semblants.
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també realitza fumigacions en espais públics quan siguen
necessàries, ja que en alguns casos, són aconsellables com a solució
sostenible.
EIs serveis tècnics de GPM SERVI queden a disposició dels ciutadans que
tinguen dubtes respecte als temes tractats en aquest fullet.

(flS 0A1 LA V0
001 U1BORAOIÓ P R A
0 flTROI R EIIORQffiEAT flQUESTA P Gfl
EI mosquit tigre és un mosquit d'origen asiàtic que en Ies últimes dècades s'ha
expandit per Europa i Amèrica.
Es un mosquit de color molt fosc, quasi negre, amb unes bandes de color banc
platejat en eI cos i en Ies potes.
Les Iarves de MOSQUIT TIGRE es desenvolupen en aigües que estan en
recipients xicotets, dins o aI voltant de Ies vivendes, Ia qual cosa Ies deixa fora
de I'abast dels tractaments en Ilocs públics realitzats per I'Ajuntament.
Per això, una part molt important del treball en eI control d'aquest
mosquit I'han de fer els mateixos ciutadans.
Està actiu sobretot de dia, principalment en I'exterior de Ies cases. Volen
només fins a uns pocs metres del IIoc de cria.
Les femelles produïxen molèsties a causa de I'elevat nombre de picadures que
fan a fi d'obtindre aliments per a Ia posta dels seus ous.
LA PREVENCIÓ ÉS EL MILLOR MÉTODE PER AL CONTROL D'AQUEST
MOSQUIT. LLEGIU ATENTAMENT ELS CONSELLS CONTINGUTS EN
AQUEST FULLET, 1, PER FAVOR, APLIQUEU-LOS-HI!
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Recipients diversos més o menys abandonats
Se~ re hi ha racons on s'acumulen trastos ¡ testos buits. Allí i en
Ia v~getació perifèrica, són llocs de cria ideals per aI mosquit tigre.
SoIUcio: Buideu-los un per un, deixeu ordenats i boca per avall els
quehagen d'estar a I'aire Iliure, tireu els que no servisquen i
i~vls~u-ho cada setmana

.~

~ sota téstos
La poca aigua que s'hi acumula és un dels punts de cria preferi è1
mosquit tigre.
Solució: No els utilitzeu, substituïu-los per sistemes hidr~~nic~
senzills molt més eficients i segurs. Si els useu, hauríeu de bu d. os
totalment cada set dies i tornar-los a posar aigua neta.
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Aljubs, basses rurals d'aigua
Vigileu les-ba~e~xiàotetes: si és possible buideu-les setmanalment, si no,
depenent del seu us ~era aconsellable tapar Ies i col Iocar tela mosquitera
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Forats d'arbre
No sobra comprovar-ho, sobretot si teniu en la vostra propietat arbres
d'una certa edat, especialment plàtans.
Solució: Tapeu els forats dels
troncs i branques, vigileu que no sacumule aigua.
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Piscines
En les piscines amb manteniment escàs o inexistent, poden aparéixer mosquits
normals, Però si el nivell de l'aigua és molt baix, els mosquits tigre es poden
sentir a resguard i criar.
Solució: No buideu les piscines, ja que per poc que ploga s'acumularà un poc
d'aigua que serà suficient per a provocar el problema. Tracteu l'aigua tot
I'any.
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Lones, cobertes de Ies piscines
Vigileu que en els plecs de les lones de plàstic no es puga acumular
aigua Mantingueu les cobertes de les piscines netes i seques.
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Solució: Substituïu l'aigua setmanalment, o
mantingueu les plantes en gel hidratant en lloc
d'aigua.
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~ Objectes d'ús habitual
A vegades és prou no utilitzar la regadora una setmana perquè dins
ella crien els mosquits tigre. Sempre queda un poc daigua després
d usar-la.
SoI ció: Deixeu-la boca per avall o al cobert, assegurant-vos que
~~tben buida auan la deixeu.
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Plantes i flors amb aigua.
Els gerros amb plantes i flors tallades i aigua que
teniu a casa, són uns punts de cria perfectes pel
mosquit tigre. Aquest és eI motiu pel qual I'Aedes
Albopictus es troba tan a gust als cementeris.

Bidons
Aquest es un dels majors problemes amb que es troba ISCM. Alguns
~ciutadans acumulen aigua de pluja pera regar en aquests bidons, la qual
cosa els convertix SEMPRE en un punt de cria de mosquits molt perillosos.
~SoIució: No els utilitzeu. Si són imprescindibles, tapeu-los sempre amb la
~seua tapa i buideu-los completament cada sis dies.
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~Desguassos, sistemes de drenatge de Ies teulades
~Feu atenció amb aquests elements. En el sifó o connexió al
~l~vegueram que hi ha al sòl, poden criar-se larves de mosquit
tiere.
B ideu les runes dels canalons de pluja en la primavera i
•rnanteniu-los nets. Molts mosquits poden criar-se en els canalons
de pluja embossats.
Solució: lnspecció periòdica, especialment després d'èpoques de
pluja. Cobriu amb una xarxa.

Foses Septiques
Encara que pareguen estar ben segellades, sempre hi ha uns orificis
d'aireig o unes canonades per les quals poden accedir els mosquits.
Solució: Repareu, tapeu i installeu tela metàl-lica en els respiradors.
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SUBSÒLS INUNDATS
Alguns edificis poden tindre un subsòl no habitable, anomenat cambra sanitària, Si es produïx una inundació
a causa del nivell freàtic o per la ruptura de conduccions d'aigua, es generarà un problema de mosquits de
gran volum.
Solució: Estrictament urbanistica, per mitjà de reparació i correcte manteniment de l'edifici.

