RECOMANACIONS

MOSCARD TIGRE

PER AL CONTROL DE

A continuació us deixam unes
recomanacions per prevenir la

PLAGUES

proliferació del moscard tigre que
ajudaran a evitar les molèsties
ocasionades per aquest moscard.

Com a ciutadà, com puc col·laborar-hi?
Evitau recipients que puguin acumular aigua
estancada (poals, bidons, cendrers, taps, plats de tests,
fonts...). Així evitarem que es converteixin en llocs de
cria i dificultarem la reproducció del moscard.
Manteniu els nivells de clor adequats a les
piscines, basses i estanys durant tot l’any, perquè
els moscards no hi puguin criar.
Protegiu

els

pous

i

aljubs

amb

malles

antimoscards, perquè no hi posin els ous.

www.lokimica.es
Vigilau el reg per degoteig, que pot deixar petites
acumulacions d’aigua en tests i plats. Convé que
retireu l’aigua sobrant del reg de les plantes.

Tel: 971 13 05 77
Email: medioambiente@calvia.com

Renovau cada dos o tres dies l’aigua dels
abeuradors dels vostres animals.
Tirau aigua en els embornals, almenys una
vegada a la setmana, per evitar-ne l’estancament.

Buidau les canaletes de l’aigua de pluja.

Revisau els forats dels arbres i tapau-los o
buidau-ne l’aigua que s’hi hagi estancat.

Consells i informació
pràctica per mantenir
la vostra llar neta de
plagues.

PROCESSIONÀRIA

ROSEGADORS

CUQUES MOLLES

En ambients urbans, es considera aquesta

Les cuques molles cerquen

espècie una plaga sanitària, pel fet que

humitat i foscor, per la qual

durant la fase d’eruga desenvolupa uns

cosa és necessari tractar els

pèls urticants que produeixen efectes

llocs que tenguin aquestes

al·lèrgics i irritants sobre

característiques:

les persones.

arquetes interiors, cambres de

Cicle Biològic

ventilació, forjat sanitari, etc.

Com a ciutadà, com puc col·laborar-hi?
Els rosegadors proliferen quan tenen a la

Extremau la neteja, especialment les restes

seva disposició refugi i aliments. Per aquest

de greix, a darrera els electrodomèstics de

motiu, controlant la disponibilitat d’aquests

cuina (geleres, cafeteres, extractors, forns,

factors podrem controlar-ne la població.

rentaplats, torradores).

Les plantes aromàtiques generen una

No deixeu menjar a la disposició dels

especial atracció als rosegadors. Les
Els sistemes de control de la
processionària es basen en quatre
fases d’actuació, d’acord amb el seu
cicle biològic:

1
2
3
4

Ús de gàbies-trampa de captura de papallones mascle
per reduir directament la població de processionària. La
instal·lació ha de fer-se entre finals de juny i principis de juliol i
les trampes s’han de retirar a l’octubre.
“Vacunació” dels pins amb un producte sistèmic que produeix
la mort de l’eruga per ingestió de les acícules. Ha de fer-se per
setembre.
Tractament biocida directe sobre les acícules mitjançant
l’ús de sistemes de polvorització. Ha de fer-se de manera
preventiva entre els mesos d’octubre i desembre.
Tractament físic i mecànic, mitjançant la col·locació de
trampes al voltant del tronc que impedeixen el descens de les
erugues en processó. Les trampes s’han de col·locar al gener.

Què fa l’Ajuntament de Calvià?
L’Ajuntament disposa d’un equip de treball que es dedica a controlar la
processionària, principalment, en les seves fases d’eruga i papallona.
Els treballs s’inicien al juliol mitjançant la col·locació de gàbies-trampa
de captura d’adults i finalitzen l’abril, quan deixen d’observar-se
erugues. Per obtenir una major efectivitat, és important que aquestes
mateixes actuacions es facin també en l’àmbit privat.

Com a ciutadà, com puc col·laborar-hi?

palmeres sense podar n’afavoreixen el
refugi.
Els residus que queden en les papereres
sense tapar i que no es recullen diàriament
afavoreixen la proliferació de rates.

Les pantalles vegetals amples i espesses
impedeixen que es puguin retirar els residus
del seu interior.

Els fruits caiguts són una font enorme de
menjar per als rosegadors, i afavoreixen que
tenguin més temps per reproduir-se.

insectes

(traieu

les

escombraries

periòdicament i no deixeu plats gaire temps
sense rentar).
Revisau les mercaderies que entren a casa
(compres, mobles, etc.).

El tractament més efectiu contra les cuques
molles és mitjançant productes en gel, que
es poden adquirir en supermercats.

