
 

Vogel voeren zonder ratten, muizen en Co. 
 
St. Gallen, 30.12.2021. Vooral in de winter, wanneer het voedsel schaars is, kunnen ratten en muizen tot 
echte overlast leiden. Ze zoeken beschutting in kelders, zolders, zomerhuizen enz. om zich daar te 
vestigen en vallen op al het voedsel dat ze kunnen vinden. De vervelende knaagdieren worden om 
verschillende redenen aangetrokken, waaronder vogelvoer. 
  
Vogelvoer is belangrijk, niet alleen in de winter. De leefomstandigheden van onze vogels zijn door de jaren 
heen verslechterd. Er is een gebrek aan vitaal voedsel, vooral bij vorst en sneeuw. De bijvoeding versterkt 
de populatie en compenseert de afnemende insectenpopulatie en het steeds beperktere leefgebied. 
Dierenwelzijnsorganisaties en vogelexperts raden daarom aan om het hele jaar door te voeren. 
  
Helaas zijn niet alleen vogels aangetrokken door zo'n overvloedig aanbod. Muizen en ratten houden van 
vogelvoer en begrijpen hoe ze deze vaste voedselbron voor zichzelf kunnen gebruiken. 
  
Vervelende knaagdieren brengen vogelvoeding in gevaar 
  
Zowel ratten als muizen kunnen uitstekend klimmen, dus het is niet alleen het vogelzaad dat op de grond 
valt dat problematisch is. Afhankelijk van de locatie en het type bevestiging kan het voorkomen dat het 
ongedierte direct in de voerbak binnendringt om daar te eten. De aanwezigheid van de knaagdieren jaagt 
de vogels weg en voorkomt dat ze ongestoord aan hun voedsel kunnen komen. Het vogelzaad wordt dan 
besmet met uitwerpselen van muizen en ratten en in het ergste geval worden ziektes of parasieten van de 
knaagdieren op de vogels overgedragen. 
  
Maatregelen tegen muizen en ratten in de volière 
  
In de volière kunnen enkele preventieve maatregelen worden genomen tegen knaagdieren. Deze 
beginnen met de selectie van de locatie, die vrij zichtbaar moet zijn en niet wordt beschermd door struiken 
of heggen. Vervolgens is het raadzaam om slechts zoveel voer aan te bieden als er wordt gegeten en het 
voerresten elke dag, bij voorkeur 's avonds, van de vloer te halen. Er zijn ook vogelhuisjes die zo zijn 
gebouwd dat er geen voer op de grond valt. Het voedsel of het huis kan 's nachts worden verwijderd. De 
vogels zijn alleen overdag actief, de knaagdieren vooral 's nachts. 
 
Ultrasone kan helpen voorkomen dat muizen en ratten immigreren. De hoogfrequente geluiden storen de 
vervelende knaagdieren en hebben absoluut geen invloed op vogels, aangezien deze geen ultrasone 
geluiden kunnen waarnemen. De ultrasone dierenverjager en ultrasone dierenverjager PRO van 
SWISSINNO zijn hier perfect voor, omdat ze speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik buitenshuis. De 
krachtige apparaten verdrijven effectief muizen, ratten en andere knaagdieren in een straal van ca. 150m². 
De stabiele constructie in Zwitsers kwaliteitsdesign is waterdicht en het grote zonnepaneel laadt de 
ingebouwde accu's snel op. Dit zorgt voor een zelfvoorzienende werking zonder een extra stroombron. 
  
Let op: Ultrasone is een zachte en diervriendelijke preventieve maatregel. Ultrasone knaagdierwerende 
middelen zijn geen oplossing als er al een plaag is en knaagdieren regelmatig de voederplaats bezoeken. 
  
  



 

Wegrijden met geurtjes wordt afgeraden 
 
Huismiddeltjes om ratten of muizen te verdrijven, zoals neemolie, chilipoeder, kamille, munt of 
azijnessentie, die soms worden gesuggereerd, zijn helaas niet effectief, onhandig in gebruik en niet 
economisch. Als ze effectief waren, zouden ze ook de vogels verjagen, omdat ze ook erg gevoelig zijn 
voor geuren. 
  
Diervriendelijke en veilige muizenvallen en rattenvallen 
  
Als er een bestaande knaagdierplaag is, moeten dringend bestrijdingsmaatregelen worden genomen, 
omdat muizen en ratten zich anders snel zullen vermenigvuldigen met het goede voedsel dat voorhanden 
is. Snap traps zijn een effectieve methode om van die vervelende knaagdieren af te komen. Conventionele 
vallen hebben meestal een druk- of traptrekker en kunnen gemakkelijk door vogels worden geactiveerd. 
Deze vallen kunnen niet worden gebruikt zonder aanvullende voorzorgsmaatregelen in de buurt van de 
vogel. De rattenval PRO SuperCat, de muizenval PRO SuperCat en de NoSeeNoTouch muizenval zijn 
robuust en selectief. De gepatenteerde "Easy Catch"-trigger voorkomt valse vangsten en de vallen kunnen 
niet door vogels worden geactiveerd. 
  
De PRO SuperCat vallen van SWISSINNO worden alleen geactiveerd wanneer het ongedierte zich in een 
perfecte positie bevindt en wanneer het probeert om bij het aas te komen, de trekker met zijn snuit omhoog 
duwt. Dit zorgt voor een precieze slag in de nek die snel en diervriendelijk doodt.  
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