Effektive foranstaltninger mod mus i efteråret
St Gallen, 06/10/2021. Bladene falder, og vejret udenfor bliver køligt og fugtigt. I løbet af denne tid er det imidlertid ikke kun
mennesker, der føler sig mere og mere trukket indeni; gnavere, såsom mus og rotter, søger også ly for vinteren. Problem nr. 1:
dyr er ofte tiltrukket af folks krybekældre og loftsrum. Og når de først er bosat der, kan de blive en reel gene. Med de rigtige
foranstaltninger er det muligt at sikkert holde mus og andre gnavere i skak uden gift og fjerne dem fra ejendommen.
Hvorfor er mus et problem i huset? Som man siger, spiser de ost og bacon. Selvom de sjældent finder sådanne lækkerier, er
det sikkert, at de er ude efter husets spisekammer. Helt konkret spiser de alt fra æbler, kartofler, til korn og andre fødevarer.
På den måde kan de overføre bakterier og patogener og dermed udgøre en alvorlig sundhedsfare. Det er også irriterende, når
kabler eller isoleringsmaterialer spises væk. Væsenerne bruger dette til at bygge et ly eller rode gennem materialet for at finde
noget at spise. Problem nr. 2: dyr formerer sig hurtigt under disse forhold, som er ideelle til mus og rotter. Derfor er det vigtigt
at handle forebyggende eller bekæmpe angrebet.
Forsegler huset mod skadedyrsangreb
Den bedste metode mod mus i huset er at holde gnavere ude. Endnu vigtigere fungerer dette også uden skadelige kemikalier
eller gift. For at holde gnaverne ud, er det vigtigt at identificere gnavernes adgangsstier. Som regel kommer dyr ind gennem
revner eller huller i murværket. Skadedyrs-stop ståluld fra SWISSINNO er specielt designet til at blokere sådanne åbninger.
Den består af et robust rustfrit stålnet, som gnavere ikke kan trænge igennem. Takket være dets sammensætning med polyfiber
er stålulden også modstandsdygtig over for vejrforhold og ruster ikke. Som et resultat kan det let genbruges det følgende efterår.
Godt at vide: det tæt sammensatte materiale holder også andre ubudne gæster som rotter, flagermus, snegle, insekter og biller
væk.
Driv mus væk med ultralyd
Til forebyggelse eller som en dyrevenlig foranstaltning efter et angreb er der Gnaverskræmmeren. Apparatet fungerer med
ultralyd. Det betyder, at to højttalere konstant udsender forstyrrende toner, der ikke opfattes af det menneskelige øre, men kan
høres af rotter og mus. Resultatet: støjfølsomme dyr forlader rummet eller huset. Endnu bedre - teknologien er plug and play:
enheden er simpelthen forbundet til en stikkontakt på væggen. Har du ingen strømkilde tilgængelig? Intet problem!
Gnaverskræmmeren fås også i en batteridrevet version till optimal mobil og selvforsynende brug. Desuden er dets
funktionsprincip helt ufarligt for dyr og mennesker, fordi det fungerer uden gift eller elektriske stød.
Musefælder mod irriterende gnavere i huset
For større husdyrangreb er den eneste miljømæssige mulighed normalt at fange dyr med fælder. Det er dog svært at fange
mus på en human måde. Konventionelle fælder fører ofte til falsk udløsning og unødvendig lidelse for gnaveren. Med dette i
tankerne har SWISSINNO udviklet et patenteret system, der let fanger gnaverne. Den sikrer, at aflivning udføres hurtigt og
opfylder eller overgår dyrevelfærdsstandarder. PRO SuperCat Mussefælde svarer således til velfærdskategori A og er godkendt
til skadedyrsbekæmpelse af mus i henhold til Sektion 18 af ”German Infection Protection Act IfSG”. På grund af dets
miljøvenlighed som en giftfri musekontrol, og på grund af disse legitimationsoplysninger blev den også tildelt ”Blue Angel”.
SWISSINNO som partner mod museangreb i efteråret
SWISSINNO har specialiseret sig i dyreværdig og miljøvenlig skadedyrsbekæmpelse. Dette gør det muligt at holde vigtige
områder som krybekældre, spisekamre, lofter eller børneværelse fri for mus, rotter og andre dyr - uden at bruge gift.
Gnaverskræmmeren og Skadedyrs-stop ståluld er innovative løsninger, der holder dyr væk uden at skade dem.
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