
Generation® Grain’Tech Pro
–Rottien ja hiirien tehokkaaseen torjuntaan



TIESITKÖ TÄMÄN ROTISTA JA HIIRISTÄ?
Rotat ja hiiret ovat maailman kaksi yleisintä tuhoeläintä. Ne viihtyvät monenlaisissa olosuhteissa ja pitävät läm-
pimästä. Runsas esiintyminen aiheuttaa paitsi aineellisia tuhoja, myös terveysriskejä. 

Rotat
 ¡ Suomessa tavataan musta- ja isorottaa. Ne suosivat elinpai-
koissaan myös kosteutta ja viihtyvät siksi myös kellareissa ja 
viemäreissä. Ne jyrsivät rakennusten perustuksia pitääkseen 
hampaansa sopiva pituisina. 

 ¡ Rotat aiheuttavat monenlaista tuhoa. Ne nakertavat reikiä minne 
vain: seiniin, lattioihin, oviin ja kattoihin.

 ¡ Rotat voivat aiheuttaa palovaaraa, koska ne vioittavat eristys- ja 
voimajohtoja. Seurauksena voi olla oikosulkuja ja pahimmillaan 
tulipaloja.

 ¡ Rotat voivat myös aiheuttaa vesivahinkoja puremalla muovisia 
vesiputkia.

 ¡ Rottien hampaille kelpaavat monenlaiset kohteet: tekstiilit, kirjat, 
maalaukset, puu, muovi, saippua, pahvi, kipsi, steariini, kitti jne.

 ¡ Rotta pääsee hyvin läpi pienistäkin aukoista, halkaisijaltaan 20 
mm:n aukko on riittävä.

 ¡ Rotta on vahva ja taitava liikkuja, se voi hypätä pystysuoraan jopa 
1 m ja vaakasuunnassa 1,20 m.

 ¡ Pystyt seinät eivät ole rotalle ongelma. Ne nousevat helposti ylä-
kerroksiin esim. viemäriputkissa.

 ¡ Rotta on sukukypsä 2-4 kuuden ikäisenä. Rottanaaras voi synnyt-
tää 800 – 1000 poikasta vuodessa.

 ¡ Rotta on hyvin valpas, varovainen ja turvallisuushakuinen. Se 
välttää tuntemattomia asioita ja esineitä.

 ¡ Rotta voi viipyä veden alla jopa 8 minuuttia ja ne ovat erinomai-
sia uimareita.

 ¡ Rotat ovat aktiivisia hämärän ja aamunkoiton välillä. Jos niitä 
näkyy päivän aikana, se on selvä varoitusmerkki runsaasta esiin-
tymisestä.

 ¡ Rotan pesä sijaitsee usein vain 20–30 metrin päässä ruoasta. 
Rotat kaivavat taidokkaita tunnelijärjestelmiä, joihin ne rakenta-
vat onteloita pesiä ja ravintovarastoja varten. Tunnelit sijaitsevat 
usein rakennusten lähellä.

 ¡ Rotta syö 25–30 g vuorokaudessa ja se tarvitsee jatkuvasti vettä. 
Rotat ovat kaikkiruokaisia: niille kelpaa jyvät, siemenet, kasvit ja 
liha. Rotta selviää pitkiä aikoja syömättä.

Hiiret
 ¡ Hiirien tavallisimmat lajit ovat pelto-, metsä- ja kotihiiri. Hiiren 
pesä on usein valmistettu jostakin murskatusta materiaalista. Pesä 
sijaitsee aina suojaisassa paikassa, esim. seinissä, kellareissa, auto-
tallissa, varastotiloissa tai lattian alla.

 ¡ Ne jyrsivät rakennusten perustuksia pitääkseen hampaansa 
sopiva pituisina. Hiiret jyrsivät reikiä seiniin, lattioihin, oviin ja 
kattoihin. Rottien tavoin hiiret voivat aiheuttaa palovaaraa, koska 
ne vioittavat eristys- ja voimajohtoja. Seurauksena voi olla oiko-
sulkuja ja pahimmillaan tulipaloja. Ne nakertavat kangasta, kipsiä, 
muovia, pahvia jne.

 ¡ Hiiret pääsevät läpi 6:n mm kokoisista rei`istä. Ne voivat hypätä 
jopa 30 cm.

 ¡ Hiiret ovat sukukypsiä kolmen viikon iässä. Koetulosten perus-
teella 24 hiirtä (12 urosta ja naarasta) tuotti kahdeksan kuukau-
den aikana 2000 jälkeläistä!

 ¡ Hiiret ovat erittäin sopeutuvaisia. Ne ovat uteliaita eivätkä kaihda 
riskejä. 

 ¡ Hiiret ovat erinomaisia uimareita.

 ¡ Hiiri on yleensä aktiivinen yön aikana. Joitakin aktiviteetteja teh-
dään päivälläkin.

 ¡ Hiiren elinpiiri on 3–10 metrin päässä ruoasta. Hiiret pitävät kui-
vasta elinympäristöstä.

 ¡ Hiiri syö noin 2,5 g päivässä. Jos ruoka sisältää vettä, hiiri ei tar-
vitse erillistä vedenlähdettä. Ne ovat kaikkiruokaisia, mutta suo-
sivat jyviä, kasveja, siemeniä ja hedelmiä. Hiiri vaatii ruokaa 
säännöllisesti ja jatkuvasti.

 ¡ Hiiren ulosteet ovat levällään kulkureiteillä, erillisiä käymälöitä ei 
ole.

ROTTIA VAI HIIRIÄ?

Hiiri 
Tavallisimmin hiirten läsnäolon tunnistaa hajusta. Hiiren eritteet, eri-
tyisesti virtsa, haisevat voimakkaasti.

Hiiret rakentavat usein ruokavarastoja saappaisiin, sohviin ja muihin 
vastaaviin piilopaikkoihin.

Hiirten jätöksiä löytyy kaikkialta hiirien kulkureiteiltä.

Hiiret piipittävät. Jyrsintäjäljet esimerkiksi roskapusseissa, pahvi-
laatikoissa, puussa ja kipsilevyissä voivat myös toimia merkkinä hii-
riesiintymästä. 

Rotta 
Rottien jättämät käymälät ovat yksi keino tunnistaa läsnäolo. Rotta 
on hyvin siisti: ulostekasoja löytyy niiltä paikoilta, mitkä eivät ole 
rottien vakioreittejä. 

Raapimisäänet, iltahämärän ja aamunkoiton välillä kuuluvat rapinat 
ullakolta, välikatolta tai väliseinistä ovat selkeitä merkkejä rotista tai 
hiiristä.

Pölyisillä pinnoilla voi näkyä rotan jalkojen- tai hännänjälkiä. Jos 
rottia näkyy päiväsaikaan, se on selvä merkki hyvin runsaasta 
esiintymästä.



Tuntomerkit – Rotat ja hiiret 
Kotihiiri Pieni metsähiiri Iso metsähiiri Rotta 

Pää Suippo Lyhyt, suippo pyöreä tai suippo 

Ruumiinrakenne pieni, siro pieni, siro, lyhyt suuri, roteva, pitkähkö 

Pituus ilman häntää 6–9 cm 8–10 cm 9–13 cm 16–30 cm

Silmät pienet Verraten isot suhteellisen pienet 

Korvat isot, vähän karvaiset Verraten suuret pienet, karvaiset 

Häntä Paljas, karvaton paljas, karvaton karvoja hännässä 

Turkki ruskea/musta/harmaa Kullanruskea selkä, vivahtaa punaruskeaan.  
Valkea tai vaalea maha

ruskea yläosa ja vaalea 
maha 

Uloste 

riisiryynin kokoinen. n. 
6 mm pitkä ja 2,5 mm 
paksu. Ulosteita löytyy 
kulkureiteiltä 

4–5 mm pitkä ja 3–4 mm paksu

17 mm pitkä ja 6 mm paksu. 
ulosteita löytyy samalta 
paikalta paljon, rotat 
muodostavat ”käymälöitä” 

Kotihiiri Metsähiiri Rotta

Uloste ≈ 6 mm Uloste ≈ 7 mm Uloste ≈ 17 mmJalanjälki ≈ 6 mm Jalanjälki ≈ 10 mm Jalanjälki ≈ 15 mm

Jätökset ja jalanjäljet

ENNALTAEHKÄISY ON PARASTA TORJUNTAA

 ¡ Poista helpon ravinnon saanti: älä koskaan jätä ruokaa näkyville 
lojumaan. Säilytä elintarvikkeet ja rehut metalli- tai lasiastioissa. 
Tyhjennä keittiöt, ruokakomerot ja jääkaapit kausiasunnoissa 
käyttökauden jälkeen. 

 ¡ Puhdista käyttämättömät huoneet, vaatekaapit, kellarit ja muut 
maanalaiset tilat säännöllisesti. 

 ¡ Tarkista säännöllisesti kaikki alueet, joissa voi olla elintarvikkei-
den jäänteitä.

 ¡ Sulje jätekatokset, roskakuljettimet, maatilan kuivaus- ja sii-
loalueet huolellisesti kauden päätyttyä.

 ¡ Varmista, että lattiakaivot on varustettu kiinteillä ritilöillä ja että 
vesilukot on täytetty.

 ¡ Varmista, että ilmanvaihtoaukot, rummut jne. on varustettu ver-
koilla (silmäkoko max 5 mm).

 ¡ Tilkitse reiät ja halkeamat seinien- ja lattianrajoista. Muista, että 
hiiri voi kulkea 6 mm: n pienen reiän läpi. Tiivistä ikkunoiden ja 
ovien raot.

Ennaltaehkäisy on samanlaista sekä rottien että hiirten tapauksessa. Pelkkä tarkkailu on myös tärkeää, jotta 
ongelma ei pääse vaivihkaa kasvamaan suureksi. Keskustele asiasta myös naapureiden kanssa.

 ¡ Varmista, että ikkunat ovat ehjät.

 ¡ Sijoita laatikot ja rasiat hyllyille. Asenna hyllyt sellaisiin paikkoi-
hin, että niillä säilytettävien tavaroiden kunto on helppo tarkistaa 
(myös vinteillä ja kellarissa)

 ¡ Jos mahdollista, älä säilytä tyynyjä ja patjoja kausiasumuksissa 

 ¡ Vältä puita ja pensaita rakennusten lähellä 

 ¡ Pidä ruoho lyhyenä

 ¡ Varmista, että komposti on oikein rakennettu niin, että se ei hou-
kuttele jyrsijöitä

 ¡ Älä pinoa puita tai puutarhakalusteita seinien viereen

 ¡ Pidä parvekkeiden ja patioiden alla olevat tilat tyhjinä

 ¡ Katkaise rottien kulkureitit seinää pitkin esim. seinän ja syöksy-
torvien väleissä 

Rotat ja hiiret muodostavat riskin tulipalolle. Ne nakertavat mielellään 
sähköjohtoja. Myös vesiputket joutuvat helposti hampaiden kohteeksi ja 
silloin vesivahinkojen riski kasvaa.

Rotat ja hiiret saastuttavat elintarvikkeita ja rehuja ulosteillaan.



KULKU- JA SISÄÄNMENOREITIT

Rotat ovat taitavia kiipeämään esimerkiksi rännien ja seinän välissä. 
Kulkureitit voi katkaista kuvan esittämällä tavalla.

Tilkitse seinän ja lattian väliset aukot. Hiirelle riittää 6 mm:n aukko 
läpimenoon!

Sulje ovet ja portit. Tarkista, että erityisesti oven alaosat ovat sulkeutuessaan 
tiiviit.

Tarkista, että ikkunat ovat ehjiä.

Tilkitse myös putkien ym. läpiviennit.

Ilmanvaihtoritilöiden tulee olla ehjät ja riittävän tiheät.

Älä kasaa seinien vierustoille mitään. Hiiret tekevät pesän mielellään pieniin ja suojaisiin paikkoihin.



GENERATION® GRAIN’TECH PRO

Hyvä maistuvuus, houkutteva tuoksu
 ¡ tehoaineella käsiteltyjä vehnänjyviä

 ¡ Rei`itetty syöttipussi

 ¡ sopii hyvin torjuntaohjelmiin

 ¡ kestää korkeita lämpötiloja, esimerkiksi aurinkoi-
sen paikan syöttilaatikossa 

Generation® Grain’Tech Pro on tehokas tuote, joka maistuu jyrsijöille hyvin.

Käsitellyt vehnänjyvät on pakattu 50 g:n mikrorei´itettyyn annospussiin. Näin tuoksu tavoittaa rotat ja hiiret.

Syötit sijoitetaan käyttöohjeen mukaisiin paikkoihin syöttilaatikkoon. Syötti toimii 4–17 päivää syömisen jäl-
keen. Tämä viive on tärkeä kattavan ja pitkäaikaisen tehon saamiseksi . Liian nopea teho aiheuttaa jyrsijäpo-
pulaatiossa epäilyksiä eikä syöttejä silloin syödä. 

Usealla syötillä paras lopputulos
Rotilla on vain muutamia ruokapaikkoja. Hiiret puolestaan syövät useissa paikoissa ja tiheästi. Siksi syöttejäkin tulee asettaa useita. Käy-
tettävä syöttimäärä riippuu alueen koosta ja jyrsijämäärästä. Yleisesti voidaan todeta, että sopiva määrä on on yksi syöttilaatikko / 3–5 
jyrsijää ja paikkaa. 

Syöttiasemien sijoittelu 
Syöttilaatikot asetetaan paikoille, missä jätöksien perusteella liikkuu jyrsijöitä. Poista lähialueelta kaikki muu syötävä. 

Käyttöohje
Generation® Grain’Tech Pro käytetään rakennusten läheisyydessä. Syötit tulee sijoittaa lukittavaan syöttilaatikkoon, jotta lapset, kotieläi-
met ja linnut eivät pääse syöttiin käsiksi. Annuspusseja ei saa rikkoa. Alue, jolla on syöttilaatikkoja, tulee merkitä (katso tarkempi ohje 
myyntipäällystekstistä).  

Varotoimet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Jos mahdollista, ilmoita torjuntatoimenpiteistä mahdollisille ohikulkijoille ennen jyrsijöiden 
torjuntakampanjaa. Sekundaarimyrkytyksen riskin välttämiseksi etsi kuolleet jyrsijät ja poista ne torjunnan aikana säännöllisesti.

Älä käytä antikoagulanttitehoaineita sisältäviä syöttejä jatkuvasti jyrsijöiden ennaltaehkäisyyn Älä laita tätä valmistetta suoraan koloihin.   

KUKA VOI OSTAA JYRSIJÖIDEN TORJUNTAAN  
TARKOITETTUJA TORJUNTA-AINEITA? 
Jyrsijöiden torjunta-aineet on rekisteröity lainsäädännössä biosideina.

Osa jyrsijämyrkyistä on rajoitettu vain ammattikäyttöön ja tällaisia valmisteita ei saa luovuttaa muille kuin ammattikäyttäjille. Jälleen-
myyjien tulee tarkastaa, että ammattikäyttöön rajoitettu jyrsijämyrkkyvalmiste myydään tai luovutetaan vain ammattikäyttäjälle.

Ammattikäyttäjiä ovat:
 ¡ Tuholaistorjujan tutkinnon suorittaneet henkilöt tai 

 ¡ Kasvinsuojelututkinnon suorittaneet henkilöt, jotka torjuvat jyrsijöitä omassa maataloustoiminnassaan. 
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Luvanhaltija: 
LIPHATECH S.A.S. 

Bonnel – CS 10005
47480 Pont Du Casse (Ranska)

Generation® is a trade mark  
owned by LiphaTech

Jakelija: 
Nordisk Alkali AB

Krusegatan 19
SE-212 52 Malmö,  Sverige 
Puh/Tel: +358 45 212 8381 

info@nordiskalkali.fi
www.nordiskalkali.fi

Hankkija Oy
Peltokuumolantie 4 

P.O.Box 390, 05801 Hyvinkää
tel. +358 10 76 83037

www.hankkija.fi


