
 

Zaščitite domove pred podganami – KAKO? 

St. Gallen, dne 17. novembra 2021. Nekateri škodljivci so razširjeni bolj v poletnih mesecih, medtem ko drugi iščejo zatočišče 

v jeseni, ter pogosto v bližini ljudi. V to skupino spadajo glodavci, kot so miši in podgane. Ko se temperature znižajo, si te živali 

poiščejo zatočišče in po navadi so to topla bivališča ljudi kot so garaže, kleti, zapuščene sobe itd. Dobro je vedeti, da jih iskanje 

toplote ter hrane poganja v boj za preživetje.  

Nihče ne tolerira podgan v svojem domu in to z dobrimi razlogi. Podgane prenašajo bolezni, včasih povzročijo kar precejšno 

škodo na strukturi stavb ali pohištva. Podgane lahko pridejo v notranjost stavb ali hiš tudi skozi majhne razpoke in luknje, ki jih 

povečajo in pustijo odprte še za druge škodljivce. Zlahka pregriznejo les, plastiko, opeko in celo jeklo.  

Čeprav se ne zdi, so podgane izjemno inteligentne in družabne živali, ter živijo v tropih. Takšno življenje jim olajša iskanje hrane 

in omogoča večjo zaščito pred plenilci. Torej, če najdete eno podgano, druge niso daleč. 

Če se razširijo v hiši ali gospodarskem poslopju, je potrebno hitro ukrepati, saj se podgane hitro razmnožujejo. Samice steljejo 

do dvanajstkrat na leto, v povprečju skotijo osem ali devet mladičev na leglo. Mlade podgane hitro dosežejo spolno zrelost, tako 

da se lahko v zelo kratkem času nabere zelo velika populacija. Zato je potrebno čimprej ukrepati ko odkrijemo okužbo s 

podganami.  

Kako se znebiti podgan? 

Preprečite jim vstop 

Najboljši način za preprečevanje vstopa podgan je, da poiščete možne vhode in jih zaprete. ti so pogosto v slabo osvetljenih 

kotih ali prehodih skozi cevi. Z malo svetlobe si olajšajte iskanje. Zatesniti je potrebno vse razpoke, luknje in vrzeli. Za to je 

idealni izdelek GLODAVCI STOP JEKLENA VOLNA znamke SWISSINNO. Za razliko od običajnih tesnil ima ta odporen 

material prednost, da ga glodavci ne morejo žvečiti. Prav tako je enostaven za uporabo: preprosto odrežite kos in ga potisnite 

v odprtino. Ker je izdelan iz nerjavečega jekla in polimernih vlaken, ustvari popolnoma učinkovito in trajno pregrado znotraj in 

zunaj, ki je odporna na vse vremenske vplive.  

Odženite podgane z visokimi frekvencami 

Včasih pa so odprtine, ki jih ni mogoče zatesniti z jekleno volno – na primer odtoki v kleteh in pralnicah. V takih primerih je 

Visokofrekvenčni odganjalec glodavcev prava rešitev. Ta majhna, a zmogljiva naprava z ultrazvokom odžene podgane in 

druge živali. Ljudje teh visokofrekvenčnih zvočnih valov ne morejo slišati, vendar so zelo nadležni za živali in se jim izogibajo. 

Odganjalec preprosto priključite v vtičnico. Če pa v bližini ni vira napajanja, lahko uporabite Baterijski Visokofrekvenčni 

odganjalec glodavcev. Odganjalec ima življensko dobo baterije od 6-7 tednov z enim kompletom baterij in pokriva površino 

20 m2. Baterijski Visokofrekvenčni odganjalec je idealen za podstrešja, vrtne hiše in druga mesta, kjer ni električnih vtičnic.  

Ujemite podgane s pastmi 

Pasti so že stoletja najboljša možnost pri zatiranju škodljivcev. Podjetje Swissinno proizvaja visokokakovostne pasti za širšo 

javnost in strokovnjake. Pasti so tovarniško opremljene z naravno, nestrupeno in učinkovito vabo. Vse pasti so prijazne do 

uporabnikov in enostavne za uporabo. Pasti za večkratno uporabo so robustne in funkcionalne. Past za podgane PRO je 

specifična za vrste in ima patentiran ''Easy Catch'' sistem, ki zagotavlja da se podgane ujamejo le za vrat. Ta past izstopa od 

običajnih pasti, saj z svojo optimalno silo zagotavlja humani uboj podganin ne povzroča trpljenja živali.  

SWISSINNO: Kakovost naredi razliko 

Pasti slabe kakovosti so nehumane in v najslabšem primeru lahko celo povzročijo, da se podgane na pasti navadijo in tako 

nadzor nad njimi ni več uspešen. Pametna rešitev problema s podganami so izdelki SWISSINNO, ki imajo to prednost, da živali 

ne trpijo, ampak se z njimi spopadejo hitro in učinkovito. So narejene specifično za določeno vrsto, zato se v pasti ne ujamejo 

druge živali. Prav tako pasti ne vsebujejo strupov ali kemikalij, kar je okolju prijazno in varno za hišne ljubljenčke. V podjetju 

SWISSINNO gredo visoki standardi, inovativnost, trajnost in učinkovitost z roko v roki.  

  



 

Boj proti podganam s strupom 

Čeprav se strup za podgane še vedno zelo pogosto uporablja in je precej učinkovit, podjetje SWISSINNO odsvetuje uporabo 

strupenih vab. Zaradi le teh, podgane umirajo počasi in boleče. Ogrožene so tudi druge živali. Aktivne sestavine, ki se običajno 

uporabljajo v strupih, se dolgo časa razgrajujejo in kopičijo v prehranjevalni verigi. Zastrupljene živali pogosto poginejo in gnijejo 

na nedostopnih mestih, kar vodi do neprijetnih vonjav, zlasti pri uporabi strupa v stanovanjskih poslopjih. Tudi če se zahteva 

več truda, je uporaba pasti, zlasti v domačih okoljih, boljša izbira. Strup za podgane je mogoče uporabiti le, če uporaba pasti 

ne prinese želenega rezultata. 
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