Bel ons voor een gratis
inspectie en advies!

Overlast van
muizen of ratten?
Wij helpen u graag!

Met een professioneel preventieplan
van Correct Ongediertepreventie
Muizen en ratten zorgen bij veel bedrijven voor grote schade. Deze schade is zeer
divers van poep en urine in voedingswaren, tot compleet stilgelegde productielijnen door knaagschade aan kabels. Tevens kan door knaagschade van ratten en
muizen brand ontstaan.
Effectieve muizenbestrijding
Het bestrijden van deze knaagdieren vraagt
om een maatwerk aanpak. Effectief muizen
bestrijden begint met een inspectie. Onze
specialist inspecteert geheel vrijblijvend uw
situatie. Waar nodig doen wij u direct een
voorstel voor bestrijding van de muizen.

Oplossingen:
• Wering d.m.v. gaas,
timmerwerk of kitten
(gaten dichten)
•

Slagval

Ontwikkeling van muizen en ratten

•

Vangkooien

De snelheid waarmee ratten en muizen zich
voortplanten maakt bestrijding erg ingewikkeld.
De huismuis is tussen de 7 en 10 cm lang en
heeft een lichtbruine tot donkergrijze kleur.

•

Fretteren

•

Gifstoffen

www.correct-groep.nl

Zijn kop heeft grote oren en een spitse
snuit. Een muis is na twee maanden
geslachtsrijp. In de periode tussen
2 en 12 maanden kan een muis 6 tot 10
nesten van 5-6 jongen voortbrengen.
In hoeverre een populatie muizen zich
uitbreidt hangt af van de nestgelegenheid en de hoeveelheid / kwaliteit van
het beschikbare voedsel. Wordt een
nest te groot, dan kan er een natuurlijke
uitdunning plaatsvinden van het aantal
muizen of kunnen muizen besluiten een
andere nestplaats te zoeken en zich
afscheiden van de bestaande populatie.

Bruine ratten planten zich het gehele
jaar door voort, mits er voldoende voedsel is en er geen extreme temperaturen
zijn. De voortplanting zal toenemen en
er zullen meer jongen geboren worden
wanneer de populatiedichtheid daalt
(bijvoorbeeld door menselijk ingrijpen).
De draagtijd is 21 tot 23 dagen. Een
vrouwtje kan 1 tot 20 jongen per worp
krijgen, maar meestal krijgt het vrouwtje 7 tot 12 jongen. Een vrouwtje kan
iedere 4 tot 6 weken gedekt worden,
ook als ze haar jongen nog aan het
zogen is. Per jaar krijgen vrouwtjes op
deze manier meer dan 30 jongen.

Preventieplan
Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten van ongediertepreventieplannen.
Het is immers beter te voorkomen
dan te genezen.
Na het aanbrengen van professionele
wering, kan de bestrijding plaatsvinden.
Is wering niet mogelijk? Dan wordt
direct begonnen met de bestrijding
door toepassing van een slagval of met
gifstoffen. Hierdoor bent u snel van uw
ongedierte af.

Meer weten? Bel ons voor een
gratis inspectie en advies.
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