Skadedyret rotten
Det er både usundt og økonomisk risikabelt at lade stå til over for skadedyr. Hvis du får mistanke om, at
rotter eller mus holder til i eller omkring din ejendom, anbefaler vi at kontakte en skadedyrsbekæmper. Hos
Scan-Kill foretager vi en inspektion af din grund/ejendom og udarbejder en strategi til sikring af din ejendom, inden skadedyrene gør det af med saniteten og laver uoprettelige skader.
Smittefarer - det er ikke en and!
Foruden at forårsage skade på ting og ejendomme, kan rotter også være skadende for
helbredet, idet de omvandrende bakteriebomber med glæde tager en genvej ind i ejendomme
via kloaksystemer og -rør. Rotterne bærer på utallige sygdomme, der smitter og i visse tilfælde endda er
dødelige. Sygdommene smitter via skadedyrenes urin, og blot man rører ved fødevarer, en genstand eller et
materiale, hvor der er risiko for at en rotte har ladet vandet eller endda blot har lagt vejen forbi, opstår der en
smitterisiko.
Familien Rotte
Er vinteren mild eller er det lykkedes rotterne at bygge rede et lunt sted, kan de vente
besøg af storken året rundt. En rottehun kan få op til fem kuld på et år og kan nemt få 12 unger pr kuld,
hvorfor Familien Rotte hurtigt bliver omfangsrig. De er i grunden ikke
kræsne dyr og spiser stort set alt, selv om deres favoritmåltid består af kornprodukter. Rotter har i modsætning til mus stort behov for væske og kræver jævnligt adgang til vand. Men ER et hul bare to (2) cm i
diameter er rotter heller ikke bleg for at klemme sig igennem for at nå sit mål. Foruden at klemme, gnave og
kravle sig i mål kan rotter spring helt op til 75 cm i højden, løfte dæksler på op til et kg, og kravle ad lodrette
mure – altså en næsten umulig, og yderst atletisk, fjende at blive kvit. Scan Kill er professionelle og certificerede rottebekæmpere med stor erfaring i forbindelse med både sikring mod rotter samt selve bekæmpelsen, når de ER rykket indenfor.
At spotte en rotte
Rotter er sky dyr, der altid er på vagt. De er primært aktive om natten, og det er sjældent at se en rotte i
dagtimerne, medmindre man ved, hvor man skal opsøge den. Men fordi man ikke ser rotterne, betyder det
bestemt ikke, at der ikke er et rotteproblem. Det er derfor de inkriminerende tegn, du bør holde øje med foruden det åbenlyse tegn, når man finder en rotterede, der kendetegnes ved en samling af forhåndenværende
materialer på uforstyrrede steder.
Fem af de mest almindelige tegn på rotter:
1. Støj på loft, i hulmur, under gulve, i kælder eller lignende såvel som gnavelyde, hvin og skrig.
2. Skarpe og ubehagelige lugte á la grisestald krydret med kloak
3. Ekskrementer - rotter efterlader deres ekskrementer på udvalgte steder og sjældent spredt tilfældigt rundt
omkring
4. Huller inde i ejendommen; særligt små runde huller eller friskt afgnavede spåner af træ eller andet
materiale.
5. Synker jorden over kloakledninger eller dukker der umotiverede huller op udendørs, kan det være tegn
på ubudne gæster
Mus vs. rotter
De fleste er - klogeligt - bekymret for rotter, men måske i mindre grad for mus. Det kan dog ikke anbefales at lukke musen inden døre, når den fra omkring august måned begynder at søge husly. Hunmusen står
nemlig ikke tilbage for hunrotten, og på bare et årstid kan hun prale af en storfamilie på et halvt hundrede
stykker. Mus gnaver ukritisk i alt, hvad de løber over, i jagten på såvel føde som redemateriale og er derfor
en frygtelig plage af en lille skadevolder. Musen bærer også på smittefarer via deres ekskrementer og urin,
og Scan Kill anbefaler at tage mindst lige så mange forholdsregler over for mus som for rotter.

