Učinkoviti ukrepi nad mišmi v jeseni
St. Gallen, dne, 06.10 2021. Listje odpada iz dreves, zunaj pa je hladno in vlažno. V tem času, nismo samo ljudje
tisti, ki se vse bolj zadržujemo v notranjih prostorih in na toplem; tudi glodavci, na primer miši in podgane, ki iščejo
zavetje med zimo. Problem #1: živali se najpogosteje naselijo na podstrešja, ter postanejo prava nadloga. S pravimi
ukrepi, je miši in druge glodavce mogoče odstraniti varno ter brez strupov.
Zakaj so miši tak problem v hiši? Kot pravijo, jedo sir in slanino. Tudi če teh dobrot ne najdejo, si hrano poiščejo v
hišni shrambi ali v kleti. Natančneje, uživajo v jabolkih, krompirju, žitih in drugi hrani. Pri tem lahko prenašajo razne
bakterije in bolezni, ter tako predstavljajo resno nevarnost za naše zdravje. Moteče je tudi, ko pregriznejo kable in
uničijo izolacijski material med tem ko iščejo hrano, ali pa ga uporabljajo za gradnjo svojih zavetišč. Problem #2:
živali, kot so miši in podgane, se v takšnih pogojih hitro razmnožujejo. Zato je potrebno ukrepati preventivno ali pa
se boriti proti okužbi z glodavci.
Zatesnitev hiše pred napadi škodljivcev
Najboljša metoda proti glodavcem je, da jim onemogočimo vstop v hišo. Še bolj pa je pomembno da to naredimo
brez škodljivih kemikalij ali strupov. Ključna stvar je, da poiščemo vse poti ki so dostopne glodavcem. Po navadi
živali vstopajo skozi razpoke ali luknje v zidu. Jeklena volna za glodavce iz podjetja SWISSINNO je posebej
zasnovana za blokiranje takšnih odprtin. Sestavljena je iz robustne mreže iz nerjavečega jekla, v katero glodavci ne
morejo prodreti. Jeklena volna je zaradi svoje sestave iz poli-vlaken odporna tudi na vremenske vplive in ne zarjavi.
Posledično jo je mogoče zlahka uporabiti naslednjo jesen. Dobro je vedeti: tesno povezan material odvrača tudi
druge vsiljivce, kot so podgane, netopirji, polži, žuželke in hrošči.
Odženite miši z ultrazvokom
Za preventivno rešitev, ali prijazen ukrep po okužbi z glodavci, obstaja ultrazvočni odganjalec glodavcev. Naprava
ima vgrajena dva zvočnika, ki nenehno oddajata tone ultrazvoka, ki pa so za glodavce kot so miši in podgane zelo
moteči, človeško uho pa jih ne zazna. Rezultat: živali, ki so občutljive na hrup, zapustijo sobo ali hišo. Še bolje:
napravo preprosto priključite na stensko vtičnico. Ni vira napajanja? Ni problema! Odganjalec glodavcev je na voljo
tudi kot različica na baterijski pogon za optimalno mobilno in samozadostno uporabo. Poleg tega je njegovo načelo
delovanja popolnoma neškodljivo za hišne ljubljenčke in ljudi, saj deluje brez strupa in električnega udara.
Mišelovke proti nadležnim glodavcem v hiši
Pri večjih okužbah doma, je edina okolju prijazna rešitev običajno ulov miši s pastmi. Vendar pa humano lovljenje
miši skoraj ni enostavno. Običajne pasti pogosto vodijo do lažnih sprožitev in nepotrebnega trpljenja. Zaradi tega,
je SWISSINNO razvil patentiran Easy catch system. Omogoča, da miš ubije hitro in izpolnjuje ali presega standarde
dobrega počutja živali. Mišelovka PRO SuperCat tako ustreza kategoriji dobrega počutja A in je odobrena za
zatiranje škodljivcev v skladu z oddelkom 18 nemškega zakona o zaščiti okužb IfSG. Zaradi svoje prijaznosti do
okolja, kot past za miši brez strupov, je bila Mišelovka PRO nagrajena z nagrado Blue Angel.
SWISSINNO kot partner proti napadu miši v jeseni
SWISSINNO je specializirano za zatiranje škodljivcev, ki spoštuje živali in je prijazen do okolja. To omogoča, da
pomembna področja, kot so bivalni prostor, shramba ali otroška soba, ostanejo brez miši, podgan ali drugih živali –
brez uporabe strupenih vab. Odganjalec glodavcev in tesnilo iz jeklene volne, sta inovativni rešitvi, ki živali
obdržita stran, brez da bi jih pri tem poškodovala.
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