
La prevenció és el millor mètode per a 

controlar la reproducció del mosquit 

tigre. El més important es previndre la 

posta d'ous així com el 

desenvolupament de les larves a 

l'aigua. 

És important: 

- No tindre recipients amb aigua 

estancada (cendrers, poals, 

abeuradors per a mascotes, etc.). 

- Cambiar l'aigua de les piscines i 

basses amb freqüència. 

- Evitar la formació de tolls i acumulació 

d'aigua en els desaigües. 

- Retirar l'aigua acumulada en els plats 

de les macetes. 

- ficar teles mosquiteres en finestres. 

- Col.locar dispensadors d'insecticides. 

- Evitar l'us de sabons o col.lònies amb 

aromes dolços. 

- Cuidar la higiene personal. 

A més, per a previndre la picadura, és 

recomanable l'us de repelents sempre 

que es cumplixquen les condicions d'us 

apropiades. Es recomanable que 

continguen dietiltoluamida (DEET), 

considerada el repelent més eficaç per 

part de la OMS. 
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FEM FRONT AL
MOSQUIT TIGRE! 

Mesures preventives 



El mosquit tigre (Aedes albopictus) es un 
insect invasor y vector d'enfermetats que 
prové del sudest asiàtic. És un mosquit 
urbà cada vegada més habitual de la 
Comunitat Valenciana que aprofita punts 
d'aigua estancada per a la sea reproducció. 

- Menut, negre i amb ratlles 
blanques 
- Té un vol àgil i discret que 
dificulta la seua identificació 
- Ous menuts, quasi invisibles i 
larves oscures amb moviments 
convulsius. 

Importància sanitaria 
- Vector d'enfermetats com el 
Dengue, Chikungunya o Malària 

¿Qué és? 

- Picadures que generen

enrogiment, picor,

inflamació i, de vegades,

inclús dolor. 

Es considera que l'època de més

activitat comprén els mesos desde 

maig fins novembre encara que 

depén del clima. Les baixes

temperatures imposibiliten la vida de

la major part dels insectes. 

Poden picar a qualsevol hora del día 

però ho fam amb més freqüència 

amb la llum de l'alba o fosquejar. 

Les femelles fiquen els ous en les 

parets de recipients menuts que, 

quant somplin d'aigua permeten 

l'eclosió de les larves. 

¿Quan i on ens el podem 

trobar? 

¿Com és? 


