
 

Αποτελεσματικά μέτρα κατά των ποντικών κατά τους φθινοπωρινούς μήνες 

St Gallen, 06/10/2021. Τα φύλλα πέφτουν και ο καιρός έξω γίνεται κρύος και υγρός. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ωστόσο, δεν είναι 
μόνο οι άνθρωποι που νιώθουν καλύτερα στους εσωτερικούς χώρους. Τρωκτικά, όπως ποντίκια και αρουραίοι, αναζητούν επίσης καταφύγιο 
για τον χειμώνα. Πρόβλημα Νο1: Τα ζώα αυτά συνήθως έλκονται από τους κλειστούς χώρους και τις σοφίτες των σπιτιών. Και μόλις 
εγκατασταθούν εκεί, γίνονται πραγματικά πηγή προβλημάτων. Με τα σωστά μέτρα πρόληψης όμως, είναι δυνατό να κρατήσετε με ασφάλεια 
τα ποντίκια και τα υπόλοιπα τρωκτικά μακριά από την ιδιοκτησία σας χωρίς χρήση δηλητηρίων και άλλων τοξικών ουσιών. 

Γιατί τα ποντίκια είναι πρόβλημα στο σπίτι; Συνήθως έχουμε στο μυαλό μας ότι τρώνε τυρί και μπέικον. Ακόμα κι αν σπάνια βρίσκουν τέτοιες 
λιχουδιές, είναι αδιαμφισβήτητο ότι τα ελκύουν οι τροφές μέσα στα ντουλάπια του σπιτιού. Συγκεκριμένα, τους αρέσουν πολύ μήλα, πατάτες, 
δημητριακά και άλλα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να μεταδώσουν μικρόβια και παθογόνους παράγοντες, και συνεπώς να 
αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Είναι επίσης ενοχλητικό όταν καταστρέφουν καλώδια ή μονωτικά υλικά τρώγοντάς τα. Τα ζώα τα 
χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τη φωλιά τους ή τα ψαχουλεύουν κατά τη διάρκεια αναζήτησης τροφής. Πρόβλημα Νο2: Τα ζώα αυτά 
αναπαράγονται γρήγορα κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι οποίες είναι ιδανικές για ποντίκια και αρουραίους. Επομένως, είναι σημαντικό να 
ενεργείτε προληπτικά παρά να καταπολεμάτε τη μόλυνση εφόσον έχει αρχίσει. 

Σφράγιση του σπιτιού για αποφυγή εισόδου τρωκτικών 

Η καλύτερη μέθοδος ενάντια στα ποντίκια είναι να τα κρατήσετε έξω από το σπίτι σας. Το πιο σημαντικό με αυτήν τη μέθοδο, είναι ότι 

λειτουργεί χωρίς επιβλαβείς χημικές ουσίες ή δηλητήρια. Για να γίνει αυτό, είναι βασικό να προσδιοριστούν οι διαδρομές πρόσβασης των 

τρωκτικών. Κατά κανόνα, τα ζώα εισέρχονται μέσω ρωγμών ή οπών στην τοιχοποιία. Το Ατσαλόσυρμα για Απώθηση Τρωκτικών Rodent-

Stop Steel Wool από τη SWISSINNO είναι ειδικά σχεδιασμένο να φράζει τέτοιου είδους ανοίγματα. Αποτελείται από ένα στιβαρό ανοξείδωτο 

πλέγμα το οποίο τα τρωκτικά δεν μπορούν να διαπεράσουν. Χάρη στη σύνθεσή του από πολυμερείς ίνες, το ατσαλόσυρμα είναι επίσης 

ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και δεν σκουριάζει. Ως αποτέλεσμα, μπορεί εύκολα να επαναχρησιμοποιηθεί το επόμενο Φθινόπωρο. Είναι 

καλό να γνωρίζετε: το πυκνά πλεγμένο υλικό κρατά επίσης μακριά άλλους εισβολείς, όπως αρουραίους, νυχτερίδες, σαλιγκάρια, ζωύφια και 

σκαθάρια. 

Απομάκρυνση των τρωκτικών με υπερήχους 

Για πρόληψη ή ως μέσο φιλικό προς τα ζώα όταν ήδη βρίσκονται εντός της ιδιοκτησίας, υπάρχει το Απωθητικό Τρωκτικών Rodent Repeller. 

Η συσκευή λειτουργεί με υπερήχους. Αυτό σημαίνει ότι δύο μεγάφωνα εκπέμπουν συνεχώς υπερήχους που δεν γίνονται αντιληπτοί από το 

ανθρώπινο αυτί αλλά γίνονται αντιληπτοί από αρουραίους και ποντίκια. Το αποτέλεσμα: ζώα ευαίσθητα στον θόρυβο φεύγουν από το δωμάτιο 

ή το σπίτι. Το καλύτερο είναι ότι η χρήση της συσκευής είναι εύκολη, απλά τη βάζουμε στη πρίζα και αρχίζει να λειτουργεί.  Δεν υπάρχει πηγή 

ρεύματος διαθέσιμη; Κανένα πρόβλημα! Το Απωθητικό Τρωκτικών με Υπερήχους (Rodent Repeller) διατίθεται επίσης ως έκδοση με 

μπαταρίες για βέλτιστη χρήση φορητότητας και επάρκειας. Επιπρόσθετα, η αρχή λειτουργείας του προϊόντος το καθιστά εντελώς ακίνδυνο 

τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους, αφού λειτουργεί χωρίς δηλητήρια, χημικά και δεν προκαλεί ηλεκτροπληξία στα τρωκτικά.  

Χρήση Ποντικοπαγίδων για εξόντωση ενοχλητικών τρωκτικών στο σπίτι 

Για περιπτώσεις με μεγαλύτερους πληθυσμούς ήδη εγκατεστημένους στην ιδιοκτησία σας, η μόνη περιβαλλοντικά ορθή επιλογή είναι 

συνήθως η σύλληψη ζώων με παγίδες. Ωστόσο, η σύλληψη ποντικών, ιδιαίτερα χωρίς να υποφέρουν τα ζώα, δεν είναι καθόλου εύκολη 

προσπάθεια. Οι συμβατικές παγίδες οδηγούν συχνά σε άστοχες παγιδεύσεις (κάποιο μέλος του ζώου) και περιττό πόνο. Έχοντας αυτό υπόψη 

της, η SWISSINNO έχει αναπτύξει ένα πατενταρισμένο, εύχρηστο σύστημα παγίδευσης. Διασφαλίζει ότι η εξόντωση πραγματοποιείται 

ακαριαία και πληροί ή υπερβαίνει τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων. Η Παγίδα Ποντικών PRO SuperCat Mousetrap αντιστοιχεί στην 

κατηγορία «welfare category A» και είναι εγκεκριμένη για τον έλεγχο παρασίτων-ποντικών σύμφωνα με το Άρθρο 18 της Γερμανικής Πράξης 

Προστασίας Λοιμώξεων IfSG. Λόγω της φιλικότητας προς το περιβάλλον για τον έλεγχο ποντικών χωρίς χρήση δηλητηρίου καθώς και όλων 

αυτών των πιστοποιητικών, έχει επίσης πιστοποιηθεί με τη σήμανση Blue Angel. 

Η SWISSINNO σύμμαχος ενάντια στην εξάπλωση των  ποντικιών κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου 

Η SWISSINNO έχει ειδικευτεί στον έλεγχο των παρασίτων με τρόπους και μέσα που σέβονται τα ζώα και είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 
Αυτό βοηθάει στη διατήρηση χώρων όπως υπόγεια, αποθήκες, ντουλάπια ή ακόμα και το παιδικό δωμάτιο χωρίς ποντίκια, αρουραίους και 
άλλα ζώα - χωρίς τη χρήση δηλητηριώδους δολώματος. Το απωθητικό τρωκτικών με υπερήχους  (Rodent Repeller) και το Ατσαλόσυρμα για 
Απώθηση Τρωκτικών (Steel-Wool Seal) είναι καινοτόμες λύσεις που κρατούν τα ζώα μακριά χωρίς να τα βλάπτουν. 

 

https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/nager-stop-stahlwolle
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/nager-stop-stahlwolle
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/ultraschall-nagetier-vertreiber
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