
Aprèn a defensar-te.

Pots tenir un focus de 

moscard tigre al teu jardí!

Al pati, en el plat de les teves 

plantes, en gerres, en cendrers, 

fonts, abeuradors, canals, 

albellons, poals, neumàtics...

www.lokimica.es

Atenció
moscard tigre

Tel: 917 84 91 00 Ext: 1406

Què és el moscard tigre?
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Etapa Aèria

Cicle biològic

És una espècie invasora procedent d’Àsia que diposita 
els ous en acumulacions naturals o artificials d’aigua. 
Pica principalment de dia, des de primera hora del 
mati fins última hora de l’horabaixa, i sol picar per les 
cames. 

La seva picada fa mal i a més pot transmetre 
malalties infeccioses.



Gràcies per la seva col·laboració

Com a ciutadà/ana, com puc 
col·laborar?

Què fa l’Ajuntament de 
Manacor?

Possibles focus de moscards

L’Ajuntament de Manacor compta amb un grup de 
tècnics especialitzats en el control de plagues. Per 
aquesta raó, es revisen durant tot l’any els focus de 
moscards com, mallades, embornals, fonts ornamentals 
i qualsevol punt que presenti aigua acumulada.

Hem ampliat aquestes accions de forma preventiva per 
a detectar la seva possible irrupció al nostre municipi.
Amb aquesta finalitat, el nostre Ajuntament demana 
la col·laboració ciutadana perquè no podem accedir 
a l’espai privat de cadascun dels ciutadans.

Evita els recipients que puguin acumular aigua 
estancada (poals, bidons, cendrers, taps, plats de 
plantes, fonts...) a fi que no s’hi formin llocs de cria, i 
impedir així la seva reproducció.

Mantén els nivells de clor adequats durant tot l’any 
en les piscines, basses i estanys per tal que no hi criïn.

Protegeix els pous i aljubs amb malles mosquiteres a 
fi que no hi passin els ous.

Vigila el reg per goteig que pot deixar punts d’aigua 
en testos i plats. Cal retirar l’aigua sobrant del reg de 
les plantes.

Renoveu cada 2 o 3 dies l’aigua
dels abeuradors dels animals.

Tireu aigua en els albellons
almenys una vegada a la setmana 
per a evitar el seu estancament. 
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· Quironòmids

No et confonguis!

És important no confondre el moscard tigre amb altres 
petits insectes voladors, com moscards, moscardins, 
formigues voladores, etc. El moscard tigre té una picada 
dolorosa i vola en solitari.


