Formentera inicia els tractaments de control de moscards
divendres, 10 de maig de 2019 15:30

El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, ha iniciat aquesta setmana una
nova campanya de control de les poblacions de moscards i quironòmids al Parc Natural de ses
Salines. En concret, s'està actuant a l'estany Pudent, l'estany des Peix i ses Salines d'en
Marroig, punts on es concentra la major part d'aigua dolça i es desenvolupen les larves de
mosquits.

Durant les primeres setmanes de feina d'aquesta campanya es van a intensificar les jornades
de fumigació perquè hi ha hagut moltes precipitacions durant els primers mesos de l'any i es
vol evitar que això incrementi la presència de moscards. La pròxima setmana es faran 3
jornades. Més endavant les feines de control tindran una periodicitat setmanal. Aquesta
freqüència es pot modificar si els tècnics detectessin la necessitat d'ampliar el nombre de
tractaments i/o ampliar l'àrea de tractament.

Tipus de control
Les feines es realitzen amb la dosi màxima permesa del Bacillus thuringiensis Israeliensis, el
producte biològic autoritzat per aplicar en la zona del Parc Natural de ses Salines. L'objectiu és
donar la major persistència a la presència d'aquest insecticida natural que actua directament
sobre les larves que es desenvolupen a les aigües estancades.

El control de les poblacions de mosquits es realitza amb dos operaris que actuen amb motxilla
aplicadora i polvorització de producte granulat per poder millorar l'eficàcia dels tractaments. Les
feines es desenvoluparan fins a finals d'octubre.

L'import inicial dels tractaments per la temporada 2019 és de 32.208,20€, però si persistissin
les molèsties produïdes per moscards i quironòmids es podrien ampliar els tractaments.
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