
 

Κτίρια απαλλαγμένα από τους Αρουραίους – Πώς να το επιτύχετε 

St. Gallen, Ελβετία, 17.11.2021. Μερικά παράσιτα απαντώνται περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ άλλα αναζητούν καταφύγιο το 
φθινόπωρο, συχνά πολύ κοντά στους ανθρώπους. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τρωκτικά, όπως είναι οι αρουραίοι και τα ποντίκια. Καθώς η 
θερμοκρασία πέφτει, κτίρια, χώροι στάθμευσης, κιόσκια και αποχετεύσεις παρέχουν εξαιρετικές συνθήκες για αυτά τα ζώα να αναζητήσουν 
καταφύγιο. Είναι η αναζήτηση ζεστασιάς και φαγητού που τα οδηγεί εκεί. 

Για πολλούς, το να έχεις αρουραίους μέσα και γύρω από το ίδιο σου το σπίτι δεν είναι κάτι που είναι ανεκτό. Και υπάρχει ένας πολύ καλός 
λόγος. Μεταφέρουν ασθένειες. Επίσης μερικές φορές προκαλούν σημαντική ζημιά στην κατασκευή ενός κτιρίου, αλλά και στην επίπλωση. Οι 
αρουραίοι μπορούν να εισέλθουν στο εσωτερικό ενός κτιρίου, ακόμη και μέσα από μικρές ρωγμές και οπές, τις οποίες μεγεθύνουν εάν είναι 
απαραίτητο και τις οποίες διατηρούν ανοικτές για τους φίλους τους. Μπορούν να δαγκώσουν ξύλο, πλαστικό, τούβλο, σοβά, τσιμεντοκονίαμα, 
ακόμη και χυτοσίδηρο. 

Ακόμη κι αν δεν φαίνεται έτσι, οι αρουραίοι είναι εξαιρετικά έξυπνα, κοινωνικά ζώα. Ζουν μαζί σε αγέλη. Η ζωή σε αγέλη διευκολύνει την 
αναζήτηση τροφής και επίσης προσφέρει περισσότερη προστασία από αρπακτικά. Εάν βρεις έναν αρουραίο, οι υπόλοιποι δεν θα είναι μακριά. 

Εάν εντοπιστούν σε εσωτερικό χώρο σπιτιού ή και στον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο, είναι ώρα για δράση. Οι αρουραίοι αναπαράγονται 
γρήγορα, τα θηλυκά γεννούν έως δώδεκα φορές τον χρόνο και κατά μέσο όρο γεννούν οκτώ ή εννέα μικρά ανά γέννα. Οι νεαροί αρουραίοι 
φθάνουν γρήγορα σε θέση να αναπαραχθούν και με αυτόν τον τρόπο ένας μεγάλος πληθυσμός μπορεί να αναπτυχθεί σε πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα. Επομένως εφόσον ανακαλυφθεί προσβολή από αρουραίους, πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό. 

Πώς θα απαλλαγείτε από τους αρουραίους; 

Αποτρέψτε την είσοδο των αρουραίων 

Ο καλύτερος τρόπος για να αποτρέψετε την είσοδο των αρουραίων είναι να βρείτε πιθανές εισόδους και να τις σφραγίσετε. Αυτές είναι 
συνήθως ελάχιστα φωτισμένες γωνίες ή περάσματα μέσω σωλήνων ή γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος. Ένας δυνατός φακός διευκολύνει την 
ανεύρεσή τους. Οποιεσδήποτε οπές, ρωγμές και κενά 15mm ή μεγαλύτερα πρέπει να σφραγιστούν. Το Ατσαλόσυρμα για αποφυγή τρωκτικών 
της SWISSINNO είναι ιδανικό για αυτό. Σε αντίθεση με συμβατικά σφραγιστικά, αυτό το ανθεκτικό υλικό έχει το πλεονέκτημα ότι τα τρωκτικά 
δεν μπορούν να το μασήσουν και να το διαπεράσουν. Είναι επίσης εύκολο στη χρήση: απλά κόψτε ένα κομμάτι και πιέστε το στο άνοιγμα. 
Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλινο μαλλί και πολυμερικές ίνες, θα δημιουργήσει ένα απόλυτα αποτελεσματικό, μόνιμο φράγμα 
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες εντός και εκτός. 

Απομακρύνετε τους αρουραίους με υπερήχους 

Μερικές φορές υπάρχουν ανοίγματα που είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να σφραγιστούν με το ατσάλινο μαλλί rodent stop. Σε τέτοιες 
συνθήκες, το Απωθητικό Τρωκτικών με Υπερήχους της SWISSINNO δίνει τη λύση. Αυτή η μικρή αλλά δυνατή συσκευή χρησιμοποιεί 
υπερήχους για να απομακρύνει αρουραίους και άλλα ζώα. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ακούσουν αυτά τα υψηλής συχνότητας ηχητικά 
κύματα, αλλά τα ζώα τα βρίσκουν ενοχλητικά και αποφεύγουν περιοχές όπου υπέρηχοι εκπέμπονται. Το απωθητικό τρωκτικών μπορεί απλά 
να τοποθετηθεί σε πρίζα κοντά στο σημείο πρόσβασης. Εάν δεν υπάρχει πηγή ρεύματος κοντά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Απωθητικό 
Τρωκτικών με Υπερήχους (battery-powered Ultrasonic Rodent Repeller) που λειτουργεί με μπαταρία. Το Απωθητικό έχει μπαταρία με διάρκεια 
ζωής 6 με 7 εβδομάδες με ένα σετ μπαταριών και καλύπτει μια περιοχή 20m². Το Απωθητικό τρωκτικών που λειτουργεί με μπαταρία είναι 
ιδανικό για σοφίτες, σπίτια κήπων και άλλα μέρη όπου δεν υπάρχουν παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. 

Πιάστε τους αρουραίους με παγίδες 

Οι παγίδες έχουν αποτελέσει τη βέλτιστη επιλογή στον έλεγχο των παρασίτων εδώ και αιώνες. Η Swissinno Solutions AG παράγει υψηλής 
ποιότητας παγίδες τόσο για το ευρύ κοινό όσο και για επαγγελματίες. Οι παγίδες είναι εργοστασιακά εξοπλισμένες με ένα φυσικό, μη τοξικό 
και άκρως δελεαστικό δόλωμα. Όλες οι παγίδες μας είναι πολύ φιλικές προς τον χρήστη και εύκολες στη χρήση. Οι επαναχρησιμοποιούμενες 
παγίδες είναι συμπαγείς και εξαιρετικά αποτελεσματικές. Με την παγίδα αρουραίων PRO SuperCat, η ειδική για το είδος και πατενταρισμένη 
σκανδάλη "Easy Catch" διασφαλίζει ότι οι αρουραίοι θα πιάνονται μόνο από τον λαιμό. Αυτά την ξεχωρίζουν από άλλες συμβατικές παγίδες, 
εξασφαλίζοντας ότι οι αρουραίοι αντιμετωπίζονται με ανθρώπινο τρόπο. Η πολύ υψηλή δύναμη πρόσκρουσης και η βελτιστοποιημένη ράβδος 
κρούσης διασφαλίζουν ότι αυτοί σκοτώνονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ανώδυνα γίνεται, ελαχιστοποιώντας κάθε ταλαιπωρία. 

SWISSINNO: Η ποιότητα κάνει τη διαφορά 

Οι χαμηλής ποιότητας παγίδες είναι βάναυσες και, στη χειρότερη περίπτωση, μπορούν ακόμη να οδηγήσουν πληθυσμούς αρουραίων σε 
αλλαγή συμπεριφοράς, έτσι ώστε ο επιτυχής έλεγχός τους να μην είναι πλέον δυνατός. Μια έξυπνη λύση στο πρόβλημα των αρουραίων: τα 

https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/batteriebetriebener-ultraschall-nagetier-vertreiber


 

προϊόντα της SWISSINNO έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν βασανίζουν τα ζώα άσκοπα, αλλά τα αντιμετωπίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά. 
Είναι εξειδικευμένες για κάθε είδος, επομένως στοχεύουν μόνο για τα πλάσματα που ευθύνονται για το πρόβλημα και δεν παρεμβαίνουν στην 
υπόλοιπη άγρια ζωή. Επίσης δεν χρησιμοποιούν τοξίνες και χημικά, το οποίο είναι καλό για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα κατοικίδια. 
Στη SWISSINNO, υψηλά πρότυπα, καινοτομία, βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα πηγαίνουν χέρι χέρι. 

Καταπολεμήστε τους αρουραίους με δηλητήριο 

Αν και το δηλητήριο για αρουραίους είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένο και αρκετά αποτελεσματικό, η Swissinno Solutions AG συνιστά να μην 
χρησιμοποιούνται δηλητηριώδη δολώματα. Τα δηλητηριώδη δολώματα προκαλούν αργό και επώδυνο θάνατο στους αρουραίους. Άλλα ζώα, 
τόσο κατοικίδια όσο και άγρια, κινδυνεύουν επίσης να δηλητηριαστούν. Τα ενεργά συστατικά που χρησιμοποιούνται ευρέως (αντιπηκτικά) 
παίρνουν χρόνο να βιοδιασπασθούν. Τα δηλητηριασμένα ζώα συχνά σαπίζουν σε μη προσβάσιμα μέρη, γεγονός που οδηγεί σε δυσάρεστες 
μυρωδιές, ειδικά όταν χρησιμοποιείται δηλητήριο μέσα σε κτίρια. Ακόμη κι αν απαιτεί περισσότερη προσπάθεια, η χρήση των παγίδων, ειδικά 
σε οικιακές δομές, είναι η βέλτιστη επιλογή. Το δηλητήριο για αρουραίους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο εάν η χρήση των παγίδων δεν 
επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Contact 
SWISSINNO SOLUTIONS AG 
Rosenbergstrasse 22 
9000 St Gallen 
Switzerland 
 
Tel: +41 71 223 4016 
Fax: +41 71 223 4024 
info@swissinno.com 
https://www.swissinno.com 
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