
Mastomys, Arvicanthis and Tachyoryctes spp.

Nota: Alguns pesticidas podem estar disponíveis para o controle dessa praga. Verifique com o Ministério da Agricultura do seu país para saber quais são os pesticidas registrados e as restrições locais para a
sua utilização.
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Mastomys natalensis (William
T. Stanley, Negaunee
Collection Manager,
Mamíferos, Museu de História
Natural)

Cultive variedades de maturação precoce para que as
colheitas ocorram antes que as populações de ratos atinjam
o seu máximo
Incentive as corujas a caçar no campo colocando caixas de
nidificação nas proximidades

Antes de fazer isso, verifique com a comunidade local
Os gatos não são muito eficazes (eles não matam
necessariamente os ratos, apenas assustam-nos)

Remova as ervas daninhas dentro e ao redor dos campos de
batata doce, de modo que os ratos não possam se esconder
dos predadores
Coloque o esterco de vaca e pimenta em tocas de rato para
fumigar os roedores
Despeje uma urina de bovino fermentada durante semana
em tocas para afugentar os ratos e toupeira
Escavar valas profundas em torno de plantações de batata-
doce para impedir que os roedores se encaminhem
diretamente para o campo
Após a colheita das culturas de batata doce, colete os
detritos e enterre-o ou queime-o; Importante, não deixe
raízes de armazenamento imaturo ou quebradas no
campo para os ratos comer
Proteja a cultura em armazenamento de infestações de ratos

Culturas relevantes adicionais: arroz, milho, abóbora, e.
abóbora, vários vegetais de raízes, frutas armazenadas,
e. maçãs
Procure por marcas de mordida em batatas doces e
pedaços em falta. Os ratos cavam através de montes ou
cumes para comer as culturas, ou atacam a cultura
quando expostas acima do solo
Os surtos de ratos tendem a ocorrer quando há:

Uma longa estação chuvosa que fornece mais comida
e cobertura, permitindo uma melhor sobrevivência
Uma redução na concorrência de outras espécies de
ratos, predadores e doenças, quando há retorno às
chuvas após anos secos consecutivos
Procriação precoce, quando as chuvas invulgarmente
fortes ocorrem durante a estação chuvosa e as crias
se juntam à principal população na estação de
reprodução no final do ano

Os ratos vivem acima do solo e aninham no chão ou
nas árvores, dependendo da espécie
As toupeiras entram no solo, comendo raízes de
armazenamento por baixo. Eles vivem e se criam em
tocas subterrâneas

Coloque armadilhas embora seja
necessário tomar cuidado para
proteger o gado e as crianças de
serem feridas por elas
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Ratos e toupeiras da batata-doce

LOSE LESS, FEED MORE
Plantwise é uma iniciativa global liderada pelo CABI  www.plantwise.org
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