
Έλεγχος ποντικιών με τις αυστηρότερες προδιαγραφές 

St Gallen, 26η Ιανουαρίου 2021.  

Ως αποτέλεσμα καινοτόμου και συστηματικής ανάπτυξης προϊόντων, η αναγνωρισμένη Ελβετική 

εταιρεία SWISSINNO έχει λάβει την περιβαλλοντική ετικέτα "Blue Angel" για δύο σημαντικά 

προϊόντα ελέγχου ποντικιών. Τόσο η ποντικοπαγίδα PRO SuperCat όσο και η ποντικοπαγίδα No 

See No Touch, έχουν επιτυχημένα περάσει όλους τους ελέγχους και τους έχει απονεμηθεί η 

χαρακτηριστική σφραγίδα. Αυτό αποτελεί επιπλέον επιβεβαίωση της ποιότητας των προϊόντων της 

εταιρείας και ανταμείβει τις ακούραστες προσπάθειες στον τομέα του ελέγχου παρασίτων με 

σεβασμό στις αυστηρότερες οδηγίες ανάλογα με το είδος. 

Αποτελεσματικές ποντικοπαγίδες κατασκευασμένες με τα υψηλότερα στάνταρ 

Το βασικό χαρακτηριστικό μιας ποντικοπαγίδας είναι η ικανότητα να ελκύει και να σκοτώνει 

τρωκτικά γρήγορα και αξιόπιστα. Επιπρόσθετα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν 

σημαντικό να παράγεται βιώσιμα, να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και να είναι συμμορφούμενη με τα 

τρέχοντα πρότυπα στον τομέα της πρόνοιας για τα ζώα και την προστασία των ειδών. Παρ’ όλα 

αυτά, δεν κατασκευάζονται όλες οι ποντικοπαγίδες με τον ίδιο τρόπο και η επιλογή κατά τη διάρκεια 

της αγοράς μπορεί συχνά να είναι μία δύσκολη διαδικασία. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές στη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των ποντικοπαγίδων και στον βαθμό στον 

οποίο προσφέρουν εξολόθρευση εναρμονισμένη με την πρόνοια για τα ζώα και την προστασία των 

ειδών. 

Ανεξάρτητες και αξιόπιστες ετικέτες έγκρισης ποιότητας καθώς και περιβαλλοντικές ετικέτες, όπως 

η "Blue Angel", χρησιμοποιούνται για να δίνουν στους πελάτες καλύτερη καθοδήγηση και να τους 

βοηθούν στην απόφαση αγοράς. Αυτή η περιβαλλοντική ετικέτα από την Γερμανική Ομοσπονδιακή 

Κυβέρνηση εγγυάται ότι τα προϊόντα πληρούν υψηλά πρότυπα σε σχέση με περιβαλλοντικές και 

υγειονομικές ιδιότητες πλέον των χαρακτηριστικών απόδοσής τους. Αναφορικά με τον έλεγχο 

παρασίτων, τα κριτήρια απονομής εστιάζονται κυρίως στην θελκτική ικανότητα, την 

αποτελεσματικότητα, που όμως υποστηρίζει και την πρόνοια για τα ζώα. 

Προκειμένου σε ένα προϊόν να απονεμηθεί η σφραγίδα "Blue Angel", πρέπει να πληροί όλα αυτά 

τα κριτήρια. Αρχικά για την ελκυστικότητα, ελέγχεται εάν μια ποντικοπαγίδα ελκύει πάνω από το 

90% όλων των ποντικιών στην περιοχή ελέγχου, όπως ένα σπίτι, ένας χώρος στάθμευσης, ένας 

στάβλος ζώων κτλ., μέσα σε μέγιστη περίοδο 7 ημερών. Εάν η δράση λειτουργίας υποστηρίζει ή 

όχι την πρόνοια για τα ζώα καθορίζεται μέσω της απαιτούμενης χρονικής περιόδου για τη 

διαδικασία εξολόθρευσης. Προκειμένου τα ποντίκια να μην υποφέρουν για πολύ, πρέπει να έχουν 

σκοτωθεί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα από την ενεργοποίηση της παγίδας. Η ικανότητα της 

ποντικοπαγίδας να εκμηδενίζει τον πληθυσμό της προσβολής αποτυπώνεται με τον δείκτη 

αποτελεσματικότητας. 

Ποντικοπαγίδα PRO SuperCat και Ποντικοπαγίδα No See No Touch 

Και τα δύο προϊόντα της SWISSINNO για έλεγχο των ποντικιών επιτυχημένα πέρασαν όλους τους 

ελέγχους και επομένως ξεχωρίζουν για την αποτελεσματικότητά τους. Ο λόγος της επιτυχίας τους 

οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι η χρήση υψηλής ποιότητας 

υλικών. Αυτά εξασφαλίζουν ότι οι ποντικοπαγίδες έχουν μία στιβαρή κατασκευή και εγγυώνται μια 

μακρόχρονη διάρκεια ζωής. Για να αυξήσουν το επίπεδο ελκυστικότητάς τους, χρησιμοποιείται 

φυσικό δόλωμα, το οποίο είναι ακαταμάχητο για τα ποντίκια και δεν περιέχει χημικά ή δηλητήρια. 

Ο εξαιρετικά ισχυρός μηχανισμός εξασφαλίζει ότι λειτουργεί σε συμφωνία με τα πρότυπα της 

πρόνοιας για τα ζώα. Με το «εύκολο σύστημα παγίδευσης», διευκολύνει τα τρωκτικά να νιώσουν 

οικεία με την παγίδα, κάνοντάς το έτσι δυνατό να αποφεύγεται η πρόωρη και λανθασμένη 

ενεργοποίηση. Αυτό επιτρέπει στα ποντίκια να επιθεωρήσουν εκτεταμένα την παγίδα και να 

φέρουν τους εαυτούς τους στη βέλτιστη θέση χτυπήματος όταν τρώνε το δόλωμα. Αμέσως μόλις η 

θέση επιτευχθεί, η παγίδα ενεργοποιείται και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το ποντίκι 

πεθαίνει ακαριαία. Λανθασμένη ενεργοποίηση μπορεί να οδηγήσει συχνά σε τραυματισμούς των 



τρωκτικών που τους προκαλεί αγωνία, επομένως η ανάπτυξη του «εύκολου συστήματος 

παγίδευσης» είναι ένα σημαντικό βήμα για τον κατάλληλο για κάθε είδος έλεγχο παρασίτων που 

λαμβάνει υπόψη του πρόνοια για τα ζώα. 

Για τη SWISSINNO, η λήψη της περιβαλλοντικής ετικέτας "Blue Angel" είναι τόσο μια επιβεβαίωση 

των προηγούμενων επιτευγμάτων της, όσο και ένα κίνητρο για να οδηγήσει σε επιπρόσθετες 

καινοτομίες στον χώρο του ελέγχου παρασίτων. Επομένως για ακόμη μια φορά τα προϊόντα 

ενστερνίζονται την εταιρική φιλοσοφία της: «Προστατεύουμε αυτό που αγαπάτε». Αυτό σχετίζεται 

τόσο με την προστασία των χώρων διαβίωσης των ανθρώπων από τα παράσιτα όσο και με την 

προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος. 
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