
 

Gebouwen beschermen tegen ratten – zo werkt het 

St. Gallen, 17.11.2021. Sommige plagen komen vaker voor in het warme seizoen, anderen zoeken de nabijheid van mensen in de herfst. Deze 
omvatten knaagdieren zoals ratten en muizen. Bij lage temperaturen bieden gebouwen, garages, tuinhuisjes, kelders en riolering uitstekende 
omstandigheden van toevlucht. De zoektocht naar warme plekken en eten drijft de alleseters. 

Het hebben van ratten binnen je eigen vier muren is voor velen een ondraaglijke situatie. Daar zijn redenen voor. Ze brengen ziekten 
over. Soms veroorzaken ze aanzienlijke schade aan het bouwweefsel en aan het meubilair. Ratten komen zelfs het interieur van het gebouw 
binnen via kleine spleten en gaten, die ze indien nodig vergroten en openhouden voor laatkomers. Ze kunnen door hout, plastic, baksteen, 
mortel, dekvloer en zelfs gietijzer bijten. 

Zelfs als het misschien niet zo lijkt: ratten zijn extreem intelligent, het sociale gedrag is uitgesproken. Ze leven samen in een roedel. De 
gemeenschap faciliteert de zoektocht naar voedsel en biedt ook meer bescherming tegen roofdieren. Waar één rat te vinden is, zijn de 
anderen niet ver. 

Zodra de knaagdieren zich in het huis of bijgebouw hebben verspreid, is het tijd om te handelen. Ratten vermenigvuldigen zich snel, vrouwtjes 
gooien tot twaalf keer per jaar, gemiddeld baren ze acht tot negen jongen per nest. Deze zijn na korte tijd geslachtsrijp, zodat ze ook 
nakomelingen produceren. Hierdoor kan een grote populatie zich in zeer korte tijd opbouwen. Zodra rattenplaag is ontdekt, moet deze daarom 
zo snel mogelijk worden bestreden. 

Hoe kom je van de ratten af? 

Ratten buitensluiten 

De beste preventie is om de toegangen te vinden en te sluiten. Deze bevinden zich vaak onder slecht verlichte hoeken of doorvoeren van 
leidingen of hoogspanningslijnen. Een felle zaklamp maakt het gemakkelijker om op te sporen. Als gaten, scheuren en spleten van een grootte 
van 15 mm worden geïdentificeerd, moeten ze worden afgedicht. De robuuste knaagdierstop staalwol van SWISSINNO is hiervoor 
geschikt. Het voordeel ten opzichte van conventionele afdichtingsmiddelen is dat knaagdieren het resistente materiaal niet kunnen eten. De 
toepassing is ongecompliceerd: snijd eenvoudig een stuk af en druk in de opening. Het materiaal gemaakt van roestvrij staalwol en 
polymeervezels is weerbestendig en ook permanent effectief buiten. 

Ratten verdrijven met echografie 

Soms zijn er openingen die niet kunnen worden afgedicht met staalwol - bijvoorbeeld waterafvoeren in kelders en wasruimtes. In dergelijke 
omstandigheden hebben de ultrasone knaagdierverdelers van SWISSINNO zich bewezen. Dit zijn kleine maar krachtige apparaten die 
echografie gebruiken om ratten en andere dieren te doden. Mensen kunnen de hoogfrequente geluidsgolven niet horen, maar dieren vinden 
ze onaangenaam en vermijden het gesonificeerde gebied. De knaagdierverdelers zijn aangesloten op een stopcontact en niet ver van het 
toegangspunt geplaatst. In het geval dat er geen stroombron in de buurt is, kan de ultrasone knaagdierverdeler op 
batterijen worden gebruikt. Met één set batterijen draait de verdeler 6 tot 7 weken en bestrijkt een bereik van 20m². De batterij-aangedreven 
versie is ideaal voor zolders, tuinhuisjes en andere plaatsen waar geen stopcontact is. 

Ratten vangen met vallen 

Vallen zijn al eeuwenlang de klassieker in rattenbestrijding. Swissinno Solutions AG produceert hoogwaardige vallen voor professionals en 
leken. De vallen zijn in de fabriek uitgerust met een natuurlijke, niet-toxische en zeer aantrekkelijke lokstof. Alle vallen zijn zeer 
gebruiksvriendelijk en gemakkelijk te gebruiken. De herbruikbare vallen zijn robuust en werken zeer precies. In het rattenval PRO SuperCat-
model zorgt de speciale en gepatenteerde "Easy catch" trigger ervoor dat de ratten alleen in de nek worden gevangen. Vangsten van 
dierenmishandeling, die vaker voorkomen in de meeste conventionele vallen, zijn dus uitgesloten. De zeer hoge slagkracht en de 
geoptimaliseerde slagkracht zorgen voor de snelst mogelijke en dierenwelzijnsvriendelijke doding. 

SWISSINNO: Kwaliteit maakt het verschil 

Inferieure vallen leiden tot dierenmishandeling, een gebrek aan controlesucces en, in het ergste geval, op de lange termijn zelfs tot gedrag 
resistente rattenpopulaties die niet langer met succes kunnen worden bestreden. Slimme oplossing van rattenproblemen: SWISSINNO-
producten hebben het voordeel dat ze dieren niet onnodig martelen, maar ze snel en betrouwbaar vangen. Ze redden zich zonder gifstoffen 
en chemicaliën, wat het milieu, mensen en huisdieren behaagt. Hoge kwaliteitsnormen, innovatie, duurzaamheid en efficiëntie gaan bij het 
Zwitserse bedrijf hand in hand. 

https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/nager-stop-stahlwolle
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/ultraschall-nagetier-vertreiber
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/batteriebetriebener-ultraschall-nagetier-vertreiber
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/maus/batteriebetriebener-ultraschall-nagetier-vertreiber
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/ratten/rattenfalle-pro-supercat
https://www.swissinno.com/produkte/nagetier/ratten/rattenfalle-pro-supercat


 

Ratten bestrijden met gif 

Hoewel de bestrijding met rattengif nog steeds een veel voorkomende procedure is en vrij effectief is, raadt Swissinno Solutions AG het 
gebruik van gifaas af. Gifaas leidt tot een langzame en pijnlijke dood van de ratten. Ook andere dieren, huisdieren zoals wilde dieren, worden 
bedreigd. De veelgebruikte actieve ingrediënten (anticoagulantia) zijn zeer stabiel in het milieu en hopen zich op in de voedselketen. 
Vergiftigde dieren sterven en vervallen vaak op ontoegankelijke plaatsen, wat vervolgens leidt tot een aanzienlijke geurhinder, vooral wanneer 
gif in gebouwen wordt gebruikt. Zelfs als het meer inspanning vereist, is vechten met vallen, vooral privé, de betere keuze. Rattengif mag 
alleen worden gebruikt als de bestrijding met vallen niet tot het gewenste succes leidt. 
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