
Ποντίκια και αρουραίοι - καταπολέμηση  

 

 
 

Σν πνληίθη, ζηα αξραία ειιεληθά: κπο, είλαη έλα κηθξό 

δών, ζειαζηηθό, ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ηξσθηηθώλ. Γηα 

ηελ αθξίβεηα, είλαη ην πην γλσζηό θαη δηαδεδνκέλν 

ηξσθηηθό ζηνλ θόζκν. 

 

Οη πην απινί ηξόπνη γηα λα απαιιαγείηε απ᾿ ηνπο 

αλεπηζύκεηνπο επηζθέπηεο, 

είλαη νη παξαθάησ: 

 

•  1. Καζαξηόηηο: 

«Η θαζαξηόηεηα είλαη κηζή 

«αξρνληηά» ιέεη ε ζνθή παξνηκία θαη έρεη απόιπην 

δίθαην.  

Γελ ρξεηάδεηαη λα ηα «πξνζθαινύκε» αθήλνληαο 

θαγεηά ή ππνιείκαηα ηξνθώλ εθηεζεηκέλα. 

 

 



•  2. Πάξηε «θπλεγνύο»: 

Η πην «νηθνινγηθή» ιύζε, είλαη νη... γάηεο. Θα πξέπεη 

όκσο, νπσζδήπνηε, λα έρνπλ εκβνιηαζηεί απέλαληη 

ζηηο αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη από ηα πνληίθηα, 

αιιηώο δελ ζα ζαο πξνζηαηέςνπλ θαη ζα πάλε 

αδηθνρακέλεο. 

 

•  3. Φάθεο: 

Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θάθεο κε 

δόισκα ιίγν ηπξί ή έλα θνκκαηάθη από ώξηκν 

ξνδάθηλν.  

 

•  4. Σακπιέηεο: 

Οη ηακπιέηεο ή άιια ζθεπάζκαηα κπνξεί λα 

απνδεηρηνύλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα εηδηθά ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο.Μπνξνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ 

κέζα ζε δνισκαηηθνύο ζηαζκνύο ή θαη ζε κηθξέο 

ζώιήλεο γηα πξνζηαζίαάιισλ δώσλ ή παηδηώλ. 

Σίο ηακπιέηέο ή ηηο πάζηεο ζα ηηο βξείηε ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο Agrolan ζε όιε ηελ Κύπξν. 

Πξνηεηλόκελα ζθεπάζκαηα Storm Wax Block 

Bait,Storm Paste θαη Myorex Cut Wheat. 

 

•  5. Πνληηθνπαγίδεο: 

Σνπνζεηήζηε πνληηθνπαγίδεο κέζα ζηα ληνπιάπηα 

(όπσο ζε απηά πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηνλ 

λεξνρύηε) ή ζηνπο ζάκλνπο ζηνλ θήπν. Έρεηε ππόςε 

ζαο όηη ηα πνληίθηα ζπλεζίδνπλ λα θάλνπλ θσιηέο 



αθόκε θαη ζηνπο θνξκνύο ησλ θνηληθνεηδώλ. 

  

•  6. «Κεξάζηε ηα» θαθεδάθη: 

Η κπξσδηά ηνπ ειιεληθνύ θαθέ πνπ ηνπνζεηείηαη ζε 

ξερά πηαηάθηα ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ ζπηηηνύ, απσζεί 

κε νηθνινγηθό ηξόπν ηα βιαβεξά ηξσθηηθά. 

  

•  7. Ηιεθηξηθέο απσζεηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ: 

Γηα ηα ηξσθηηθά αιιά θαη ηα ηπηάκελα έληνκα 

θπθινθνξνύλ ζην εκπόξην κηθξέο ειεθηξηθέο 

απσζεηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ. Πνιύ απιά 

κπαίλνπλ ζηελ πξίδα θαη εθπέκπνληαο ππεξήρνπο ηα 

ελνριεηηθά δώα απνκαθξύλνληαη. Δπεηδή απηέο νη 

ζπζθεπέο θαιύπηνπλ ζπγθεθξηκέλε εκβέιεηα 

ηεηξαγσληθώλ πξέπεη λα πξνκεζεπηεί θαλείο, αλ έρεη 

κεγάιν ζπίηη δύν ή πεξηζζόηεξεο ζπζθεπέο. 

 

•  8. Ρηλίζκαηα ζηδήξνπ: 

Έλσζε κε δπκάξη ξηλίζκαηα ζηδήξνπ θαη όζα ην θάλε 

πεζαίλνπλ. 

 

•  9. Πηθξνδάθλεο: 

Βξείηε ηηο ηξύπεο ησλ θσιηώλ ηνπο θαη βνπιώζηε ηεο 

κε θιαδηά από πηθξνδάθλεο, (πξνζνρή είλαη 

δειεηεξηώδεο). Σα πνληίθηα γηα λα βγνύλε έμσ από 

ηε θσιηά ηνπο ζα ηα θάλε θαη έηζη ςνθνύλ. 

 

Γηα ηα πνληίθηα ζην ζπίηη 



  

Δπεηδή ζην ζπίηη δελ ζέινπκε λα ςνθήζνπλ ηα 

πνληίθηα ρσξίο λα μέξνπκε πνπ είλαη, ιόγν ηεο 

απνζύλζεζεο, ε θαιύηεξε νηθνινγηθή ιύζε είλαη νη 

παγίδεο κε θόιια.Δπίζήο κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηακπιέηα Storm ε νπνία δίλεη 

ηελ δπλαηόηεηα ζηα πνληίθηα λα απνκαθξπλζνύλ απν 

ην εζσηεξηθό ηνπ ζπηηηνύ ιόγν αλάγθεο λεξνύ θαη 

νμπγόλνπ.Ο ζάλαηνο ηνπο επέξρεηαη κηα –δπν κέξεο 

κεηα ηελ θαηάπνζε ηνπ δνιώκαηνο απν εζσηεξηθή 

αηκνξαγία. 

ηα θαηαζηήκαηα ηεο Agrolan θπθινθνξνύλ έηνηκεο 

παγίδεο κε θόια, αιιά θαη εηδηθή θόιια πνπ δελ 

μεξαίλεηε θαη κπνξνύκε λα αιείςνπκε κηα ζαλίδα, ή 

νπνηαδήπνηε άιιε επηθάλεηα - παγίδα. 

ηε κέζε ηεο παγίδαο, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα 

ειθπζηηθή ηξνθή γηα πνληίθηα όπσο: ζπόξνπο από 

θαιακπόθη, ζηηάξη, ιάδη θαη δπκάξη άθνκα κπνξόπκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηακπιέηα Storm. Σν 

πνληίθη ζα πηαζηεί εθεί δσληαλό, θη έηζη ζα ην 

απνκαθξύλνπκε κεηά. Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα 

δώζνπκε ζην όηη πξέπεη λα θνξάκε γάληηα, ιόγνπ όηη 

ηα πνληίθηα έρνπλ πνιύ θαιή όζθξεζε θαη αλ 

κπξηζηνύλ ηελ αλζξώπηλε κπξσδηά δελ πξόθεηηε λα 

πιεζηάζνπλ ηελ παγίδα. Σνπνζεηήζηε αξθεηέο 

παγίδεο ζηα κέξε πνπ έρεηε ππνςία όηη πεξλνύλ ή 

βιέπεηε πεξηηηώκαηα ηνπο. 

 



Γηα ηα πνληίθηα ζηνλ θήπν 

  

•  1. Φηηάμηε κηα δώλε πεξηκεηξηθά ηνπ θήπνπ ζαο κε 

ζεηάθη. Σα πνληίθηα δελ πξόθεηηε λα πεξάζνπλ 

κέζα.Σν ίδην κπνξείηε λα θάλεηε ζηηο θσιηέο ηνπο γηα 

λα απνκαθξπλζνύλ. 

 

•  2. Σνπνζεηήζηε λαθζαιίλε κέζα ζε έλα δνρείν κε 

λεξό θαη αλαθαηέςηε. θεπάζηε ην κε έλα θάιπκκα, 

γηα λα κελ κπνξνύλ λα πιεζηάζνπλ άιια δώα θαη 

ζπκπιεξώλεηε κε λεξό πξηλ εμαηκηζηεί. Η κπξσδηά 

ηεο λαθζαιίλεο ελνριεί θαη απσζεί ηα πνληίθηα. 

 

•  3. Σν ίδην κπνξείηε λα θάλεηε θπηεύνληαο 

ζακπνύθν πεξηκεηξηθά ηνπ θήπνπ ή ηνπ ζπηηηνύ ζαο ή 

ηξίβνληαο θύιια ζακπνύθνπ θαη ςεθάδνληαο κε έλα 

δηάιπκα, εθεί πνπ δελ ζέιεηε λα πεξλνύλ.Σν ίδην 

κπνξείηε λα θάλεηε ζηηο θσιηέο ηνπο γηα λα 

απνκαθξπλζνύλ. 

 

•  4. Χξήζε πνληνθνθάξκαθνπ 

Αλάινγα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ Storm 

ηνπνζεηνύκε ηα δνιώκαηα θαη πεξηκέλνπκε.  

Σν δειεηήξην ζα δνπιέςεη θαη νη πνληηθνί ζα 

ςνθήζνπλ κεηά από δύν ή ηξείο κέξεο, έηζη ώζηε νη 

πνληηθνί λα κελ θαηαιάβνπλ γηαηί θάπνηνη ςνθνύλ 

γηαηί ηόηε δελ ζα πιεζηάδνπλ πιένλ ην δόισκα. 

Δλδερνκέλσο πξηλ ςνθήζνπλ λα ηνπο βξνύκε 



δαιηζκέλνπο θαζώο αλαδεηνύλ λεξό. 

πλερίδνπκε λα ηνπνζεηνύκε δνιώκαηα όζν 

βιέπνπκε όηη ην ηξώλε.  

Καη πξνζνρή: απνθεύγνπκε λα πηάλνπκε ηα 

δνιώκαηα κε γπκλά ρέξηα, γηαηί καο «παίξλνπλ 

κπξσδηά» νη πνληηθνί θαη ηα απνθεύγνπλ.  
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