PLAGUES DE RATES I MOSQUITS
RATES. Aquest animal en el nostre entorn és la rata negre o rata de
camp. “Apodemus sylvaticus”
El ratolí de camp és un petit animaló de color gris amarronat, amb
reflexos grocs, que viu en indrets assolellats, amb escassa presència
d'aigua. La seva dieta és bàsicament vegetariana, i li agraden força
els aglans, però no menysprea els insectes. Només abandona el cau
al crepuscle i poc abans que surti el sol.

Quan podem parlar de plagues?
Quan de manera evident i continuada observem els excrements
d'aquests animals.
Atenció: Es poden confondre els excrements de rata amb els de
dragons, que també en tenim molts:
L'excrement de drago té punts blancs sobretot a les puntes, el de
rata és del tot negre.

Recomanacions de neteja i menjar dels animals domèstics
( gossos i gats)
El menjar pels nostres animals domèstics, s'ha de deixar el temps
necessari perquè ells puguin alimentar-se (sempre és molt curt), i
tot seguit enretirar els estris i netejar la zona.

Els Gats que no són nostres i no volem:
La manera més senzilla, és no donar-li res i quan el veiem llançar-li
aigua. Això no els hi agrada i acaben buscant un altre camí per
passar.

Plànol fet de la localització de rates, zones marcades en groc per les
rates i zones amb estrelles pels mosquits.

MOSQUITS i MOSCA NEGRE
Quan podem parlar de plagues?
Quan a molta gent de casa es queixa de pessigades, més enllà del fet que
no a tothom els afecta amb la mateixa intensitat.
La mosca negre ens sol afectar més a principis d'estiu, quan encara no fa
molta calor. Pessiga durant el dia. En el nostre cas sembla només una
petita incidència.
El mosquit és molt abundant a tota la nostra zona. La vegetació dels
nostres jardins i els sistemes de rec en són la principal causa.

Recomanacions per cuidar el nostre entorn privat:
Evitar que els nostres jardins tinguin zones contínuament humides, Testos
de flors i arbustos amb plats que recullen l'aigua.
Racons del jardí, amb estris amb deixalles vegetals i d'aigua.

TRACTAMENTS A FER.
EN L’ÀMBIT PRIVAT.
Com hem pogut veure en el plànol anterior, fruit de l'enquesta que vàrem
fer i que han contestat més del 60% dels nostres veïns, hem detectat
zones abundants de rates, que conviuen entre els nostres jardins (menjar
deixat per a les nostres mascotes) i les zones boscoses que tots tenim, ple
de fruits ideals per a la rata negre.
Durant aquest temps hem contactat amb vàries empreses especialitzades i
ens han fet propostes, tant per l'entorn col•lectiu com en el privat.
En l'entorn privat, tots ja teniu l'informació necessària per poder escollir
entre dues empreses a les quals els hi hem demanat una oferta, amb
paràmetres comuns, per poder escollir la que més adient us sembli.
COL•LECTIUS
Pel que fa a l'entorn col•lectiu, hem aconseguit la col•laboració del nostre
ajuntament, de manera que sense cap cost per part nostra, han assumit la
gestió d'aquesta actuació, coordinats amb nosaltres:
RATES:
1. Actuació del departament de Parcs i Jardins, per netejar les zones de
bosc properes a les nostres cases (uns tres metres).
a. Tenim llocs que ja estan nets
b. Llocs que no són accessibles, perquè les finques veïnes són confrontants
c. Zones de bosc que es poden netejar i que es farà aquest mes de juny
2. Actuació del departament de plagues, per posar (ja ho està fent) tot un
seguit de "paranys caixa", unes enterrades i d'altres penjades a les parets
o tanques exteriors.

Fotos dels paranys que s’instal·len:

- Foto n1.El parany es enterrat i te la entrada per aquest tub arrugat i
negre que es el veu el costat dret de la esperdenya.
- Foto n.2 Es tracta de una caixa, amb pany d’ acces i forats a banda i
banda perquè entrin els animals.

MOSQUITS:
Accions en els embornals i clavegueres amb producte contra les larves de
mosquit.

