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הדברת חולדות
לעיתים אנו עדים לתופעה מוזרה בביתנו ריח מוזר שאנו מריחים גללים קטנים ומאורכים ואיננו יודעים במה
מדובר ? לעיתים אנו מבחינים בה חולדה
רוב החולדות הקיימות בבתים נקראות חולדה מצויה או הידועה בכינוי חולדת העליות מכיוון שחולדה זאת
אוהבת עליות גג לרוב,חולדה זאת מתרבה בקצב מדהים ואינה צורכת כמות גדולה של מים ולכן מקומות
המסתור האידיאלים עבורה הינם מטבחים,אינטרסול,עליות גג ועוד ,החולדה בהחלט יכולה להעביר מחלות
דוגמה למחלה ידועה הדבר שעד לפני כמאה שנים בערך בעיקר באירופה גרם לתמותה מאוד גדולה של
בני אדם בזכות פרעוש החולדה הקיים על גבי החולדה,נשיכת החולדה יכולה להוות סכנה ולהעברת
מחלות ,החולדה בעלת שיניים חדות ביותר ולעיתים יכולה לזהות ילדים קטנים מאוד או אנשים חולים או
זקנים ובשעת לחץ אף לתקוף ,התקיפה של החולדה דבר נדיר אולם בל נשלול זאת,
הדברת חולדות עלינו לבדוק מספר דברים :
האם ספי הדלתות והחלונות שלנו אטומים ,
האם אין זבל בקרבתנו
האם יש עצים וענפים הקרובים לחלון ביתנו
כמובן רצוי לחתוך ענפים הקרובים לחלונות ביתנו
על מנת שנבצע
הדברת חולדות בצורה היעילה ביותר עלינו להקפיד ולהזמין חברת הדברה מקצועית היודעת כיצד לבצע
זאת בצורה הטובה ביותר
הדברת מכרסמים מתבצעת בעיקר על ידי שילוב של מלכודות ורעלים
זהירות פיזור תיבות האכלה המותאמות למכרסמים בלבד הינו חובה כאשר יש חתול כלב כאשר פיזור
התיבות יתבצע בחצרות בלבד
פיזור הרעל אך ורק יתבצע על ידי מדביר מוסמך שכן איננו רוצים לסכן את בריאות ילדינו ואת חיות המחמד
שברשותנו
מלכודות כנגד חולדות -בתחום זה ישנם מגוון סוגי מלכודות
מלכודת סקרנות החולדה או העכבר נכנס למלכודת כאשר מטרתו לאכול את הפיתיון וכך הוא נלכד
הדלת נסגרת והחולדה נלכדת בתוך מלכודת זאת
מלכודת דבק -קיים פורומון המושך את המכרסמים לעבר הדבק וכך הוא נדבק במלכודת
מלכודות קפיץ -החולדה או העכבר נמשכים לעבר הפיתיון והקפיץ שנסגר במהירות רבה גורם לקטילתם
חשוב לציין כי ישנם מגוון רחב של מלכודות והשימוש בהם רצוי על ידי מדביר
אופן השימוש ומיקום המלכודות והידע שמדביר צובר במהלך השנים גורם ליתרון ניכר למדביר לכן כדאי
ורצוי לפנות למדביר מקצועי בלבד
תחום הדברת מכרסמים הינו תחום המשלב ידע וניסיון וכמובן מקצועיות.
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