
 

Rakennukset vapaiksi rotista - näin se tapahtuu 

St. Gallen, 17.11.2021. Jotkut tuhoeläimet ovat vallitsevampia kesäkuukausina, kun taas toiset hakevat suojaa syksyisin, 
usein  ihmisten lähettyviltä. Näihin lukeutuu jyrsijät, kuten hiiret ja rotat. Kun lämpötila laskee, rakennukset, autotallit, 
huvimajat, lattian aluset ja viemäröinnit tarjoavat näille eläimille erinomaisen keinon hakeutua suojaan. Lämmön ja ravinnon 
etsiminen ajaa näitä otuksia. 

Monille meistä rottien läheisyys omassa kodissa on sietämätöntä. Ja hyvästä syystä. Ne levittävät tauteja. Toisinaan ne 
aiheuttavat merkittävää vahinkoa rakennuksen perustassa, huonekaluista puhumattakaan. Rotat pääsevät sisälle 
rakennukseen pienistäkin halkeamista ja aukoista, joita ne tarvittaessa nakertavat isommiksi ja avaavat näin tietä 
ystävilleenkin. Ne pystyvät puremaan läpi puusta, muovista, tiilestä, laastista, tasoitteista ja jopa valuraudasta.  

Vaikka eivät ehkä siltä näytä, rotat ovat erittäin älykkäitä ja sosiaalisia eläimiä. Ne elävät laumoissa. Laumassa eläminen 
helpottaa ravinnon hankintaa, ja tarjoaa myös enemmän suojaa saalistajilta. Jos löydät yhden rotan, loputkaan laumasta ei 
ole kaukana.  

Jos ne ovat jo ehtineet laajalti levittäytyä taloon tai ulkorakennukseen, on aika toimia. Rotat lisääntyvät nopeasti, naaraat 
synnyttävät jopa 12 kertaa vuodessa ja poikueessa on keskimäärin 8-9 jälkeläistä. Nuoret rotat saavuttavat nopeasti 
lisääntymiskypsyyden, ja pystyvät siis myöskin tuottamaan jälkeläisiä. Täten runsas populaatio voi muodostua hyvinkin 
lyhyessä ajassa. Kun rottainvaasio havaitaan, asiaan on syytä puuttua mahdollisimman nopeasti.  

Kuinka päästä eroon rotista? 

Estä rottien sisäänpääsy 

Paras konsti estää rottien sisäänpääsy on löytää mahdolliset kulkuaukot ja tukkia ne. Näitä ovat usein heikosti valaistut nurkat 
tai putkien ja sähköjohtojen sisäänvientikohdat. Kirkas taskulamppu on avuksi niiden löytämisessä. Kaikki reiät, halkeamat ja 
aukot jotka ovat 15 mm tai sitä isompia täytyisi tiivistää. Tukeva Teräsvillainen Jyrsijäeste SWISSINNOlta on tähän 
tarkoitukseen ihanteellinen ratkaisu. Toisin kuin tavanomaiset tiivistysaineet, tällä materiaalilla on etuna ettei jyrsijät pysty 
puremaan siitä läpi. Se on myöskin helppokäyttöinen; leikkaat vain sopivan palan ja työnnät sen aukkoon. Ruostumaton teräs 
ja polymeeriset kuidut muodostavat yhdessä tehokkaan, pysyvästi säänkestävän esteen sekä sisällä että ulkona. 

Häädä rotat ultraäänellä 

Aina ei kaikkia aukkokohtia ole mahdollista sulkea jyrsijöitä estävällä teräsvillalla - esim. kellareiden ja pesutupien 
viemäriputkistot. Näissä tilanteissa SWISSINNOn Jyrsijöiden Ultraäänikarkotin hoitaa homman. Tämä pieni mutta voimakas 
laite käyttää ultraääntä häätääkseen pois rotat ja muut eläimet. Ihmiset eivät näitä korkeataajuisia ääniaaltoja voi kuulla, mutta 
eläimille ne ovat vastenmielisiä ja ne välttävät alueita joissa ultraääntä kuuluu. Jyrsijäkarkotin voidaan liittää tarvittavalla 
alueella verkkovirtaan. Jos virtalähdettä ei ole käytettävissä, voidaan ottaa käyttöön akulla toimiva Jyrsijöiden 
Ultraäänikarkotin. Akun kesto on 6 -7 viikkoa ja laite kattaa 20m² suuruisen alueen. Akkukäyttöinen karkotin on ihanteellinen 
ullakoille, kasvihuoneisiin ja muihin paikkoihin, joissa ei ole pistorasioita. 

Pyydystä rotat loukuilla 

Loukut ovat olleet käytössä jo vuosisatoja tuhoeläinten torjunnassa.  Swissinno Solutions AG valmistaa korkealuokkaisia 
loukkuja sekä suuren yleisön että ammattilaisten käyttöön. Loukuissa on tehdasasennettuna luonnollinen, myrkytön ja erittäin 
houkutteleva syötti. Kaikki loukkumme ovat käyttäjäystävällisiä ja helppoja käyttää. Yhä uudelleen käytettävät loukkumme 
ovat lujia ja tarkkatoimisia. Rotanloukku PRO SuperCatin lajille sopiva, patentoitu "Easy Catch" laukaisumekanismi takaa että 
rotat pyydystetään aina niskansa kautta. Tällä erotumme muista tavanomaisista loukuista ja varmistamme näin inhimillisen 
pyydystämistavan.  Iskuvahvuus ja optimoitu  jousimekanismi takaavat että rotat kuolevat niin nopeasti ja kivuttomasti kuin 
mahdollista, ilman kärsimystä. 

  



 

SWISSINNO: Laatu ratkaisee  

Huonolaatuiset ansat ovat epäinhimillisiä ja pahimmassa tapauksessa, voivat saada rottien käytöksessä aikaan muutoksen, 
jolloin niitä voi olla entistä vaikeampi kontrolloida menestyksekkäästi. Järkevä ratkaisu rottaongelmaan: SWISSINNO 
tuotteiden etuna on se, etteivät ne tarpeettomasti kiduta eläintä, vaan toimivat nopeasti ja tehokkaasti. Lajikohtaisina ne 
tähtäävät vain ongelmia aiheuttaviin eläimiin, sekoittamatta luonnon tasapainoa. Ne eivät myöskään sisällä myrkkyjä tai 
kemikaaleja, mikä on hyväksi ympäristölle, ihmisille ja lemmikkieläimille. SWISSINNOlla,korkea laatu, innovatiivisuus, 
kestävyys ja tehokkuus käyvät käsi kädessä.  

Rotanmyrkkyjen käyttö  

Vaikka rotanmyrkyt ovat yhä yleisessä käytössä, ollen melko tehokkaitakin, Swissinno Solutions AG neuvoo välttämään 
myrkyllisiä syöttejä. Myrkkysyötit tappavat rotat hitaasti ja tuskallisesti. Muutkin eläimet, molemmat sekä koti- että villieläimet 
ovat myös  vaarassa vahingoittua. Käytössä olevat ainesosat (anticoagulantit) vievät pitkän ajan hajotakseen biologisesti ja 
kasaantuvat ruokaketjuun. Myrkytetyt eläimet usein menehtyvät ja mätänevät saavuttamattomissa paikoissa, johtaen pahaan 
hajuun, varsinkin myrkkyjä sisällä rakennuksissa käytettäessä. Vaikka loukkujen käyttö vaatiikin hieman enemmän 
vaivannäköä, varsinkin kotioloissa, se on parempi vaihtoehto. Rotanmyrkkyä tulisi käyttää ainoastaan silloin kun loukkujen 
käyttö ei tuota toivottua lopputulosta. 
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