
 

Tehokkaat keinot hiiriä vastaan syksyisin 

St Gallen, 06/10/2021. Lehdet tippuvat ja ulkoilma muuttuu viileäksi ja kosteaksi. Tähän aikaan vuodesta eivät ainoastaan 
ihmiset enenevissä määrin vetäydy sisätiloihin, vaan myös jyrsijät kuten hiiret ja rotat etsivät suojaa talvelta. Ongelma # :1 
eläimet usein vetäytyvät ihmisten lattian alustoihin ja ullakoille. Ja kun ne sinne pääsevät asettumaan, niistä voi tulla varsinainen 
riesa. Oikeilla keinoilla on mahdollista turvallisesti  pitää hiiret ja rotat kurissa ilman myrkkyjä ja poistaa ne kiinteistöstä. 

Miksi hiiret ovat ongelma talossa? Sanontahan on, että ne syövät juustoa ja pekonia. Vaikka ne harvakseltaan moisia herkkuja 
löytäisivätkin, on sanomattakin selvää, että ne etsivät kodin ruokakomeron sisältöä. Tarkemmin sanottuna ne juhlivat omenoilla, 
perunoilla, viljoilla ja muulla ruoalla. 

Näin tehdessään, ne voivat levittää basilleja ja patogeeneja aiheuttaen todellisen terveysuhan. On myös harmillista kun kaapelit 
tai eristemateriaalit on syöty olemattomiin. Eläimet käyttävät näitä materiaaleja pesien rakentamiseen tai vain penkovat tiensä 
niiden läpi ruokaa etsiessään.  

Ongelma#2: eläimet lisääntyvät nopeasti näissä hiirille ja rotille otollisissa olosuhteissa. Siksi on tärkeää toimia 
ennaltaehkäisevästi tai käydä taisteluun jo esiintyvää infestaatiota vastaan. 

Talon tiivistäminen tuhoeläimien varalta 

Paras keino hiiriä vastaan on pitää jyrsijät ulkona. Mikä tärkeintä, näin voidaan tehdä ilman haitallisia kemikaaleja ja myrkkyjä. 
Näin toimiessamme,  täytyy ensimmäiseksi löytää jyrsijöiden kulkuväylät. Pääsääntöisesti eläimet tulevat sisään muurauksissa 
olevasta rei`istä tai halkeamista. SWISSINNON  Teräsvillainen Jyrsijäeste, Rodent-Stop Steel Wool on erityisesti suunniteltu 
sulkemaan nämä kulkuväylät. Sen sisältämää lujaa ruostumatonta teräsverkkoa jyrsijät eivät pysty läpäisemään ja 
polykuituseoksen ansiosta teräsvilla on säänkestävää ja ruostumatonta. Tämän vuoksi sitä voidaan käyttää uudelleen 
seuraavana syksynä. Hyvä tietää; tiivis materiaali pitää myös muut tunkeilijat loitolla, kuten rotat, lepakot, etanat, ötökät ja 
koppakuoriaiset. 

Hiirien häätäminen ultraäänellä 

Ennaltaehkäisevästi tai jo olemassa olevan infestaation eläinystävälliseen häätöön meiltä löytyy Jyrsijöiden 
Ultraäänikarkotin, Rodent Repeller. Laitteen kaksi kaiutinta tuottavat taukoamatta häiritsevää ääntä, joka on  ihmiskorvin 
kuulumatonta, mutta jonka rotat ja hiiret kuulevat. Lopputulos; ääniherkät eläimet häipyvät huoneesta ja talosta. Ja mikä parasta 
“plug and play” teknologian ansiosta, käyttö on yksinkertaista, laite vain liitetään verkkovirtaan. Ei pistorasiaa käytettävissä? Ei 
hätää! Jyrsijäkarkotin on saatavana myös akkukäyttöisenä, virtalähteestä riippumattomana, liikuteltavana mallina. Lisäksi 
laitteen toimintaperiaate on täysin harmiton eläimille ja ihmisille, koska se toimii ilman myrkkyjä tai sähköiskuja. 

Hiirenloukuilla tuhoeläimiä vastaan taloissa 

Laajemmissa infestaatioissa jää usein ainoaksi vaihtoehdoksi pyydystää eläimet loukuilla. Silti hiirien pyytäminen, varsinkin 
inhimillisellä tavalla, ei ole helppo tie. Tavanomaiset hiirenloukut epäonnistuvat usein pyydystämisessä ja aiheuttavat 
tarpeetonta kärsimystä. Tätä silmällä pitäen, SWISSINNO on suunnitellut patentoidun easy-catch pyydystysmenetelmän. Se 
varmistaa, että pyydystys tapahtuu nopeasti ja eläinten hyvinvoinnille asetettujen standardien mukaisesti. Hiirenloukku, PRO 
SuperCat Mousetrap noudattaa hyvinvointimääritystä A  ja on hyväksytty hiirien torjuntaan Saksan tartuntatautilain, The 
German Infection Protection Act IfSG) 18 pykälän mukaisesti.  Johtuen ympäristöystävällisyydestään ja myrkyttömyydestään 
hiirikannan torjumisessa, sille on myös myönnetty Blue Angel-sertifikaatti. 

SWISSINNO - kumppanisi hiiri-infestaatiota vastaan syksyisin 

SWISSINNO on erikoistunut eläimiä kunnioittavaan ja ympäristöystävälliseen tuholaistorjuntaan. Tämä mahdollistaa kodin 
tärkeiden alueiden kuten lattian alustojen, ruokavarastojen ja lastenhuoneiden pitämisen vapaana hiiristä, rotista ja muista 
eläimistä - ilman myrkyllisiä syöttejä. Jyrsijöiden karkotin ja the teräsvillainen este ovat innovatiivisia ratkaisuja, jotka pitävät 
eläimet loitolla vahingoittamatta niitä. 

  

https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/ultraschall-nagetier-vertreiber
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/mausefalle-pro-supercat
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/mausefalle-pro-supercat
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