Dierenwelzijnsvriendelijke bestrijding van muizen
St. Gallen, 26 januari 2021. Als resultaat van een innovatieve en consistente productontwikkeling
heeft het Zwitserse kwaliteitsbedrijf SWISSINNO het milieulabel “Blue Angel” ontvangen voor
twee belangrijke producten in de strijd tegen muizen. Zowel de PRO SuperCat muizenval als de
No See No Touch muizenval hebben alle tests met succes doorstaan en zijn bekroond met het
zegel. Dit is een verder bewijs van de kwaliteit van de producten van het bedrijf en beloont de
onvermoeibare inspanningen op het gebied van bescherming van dieren en soorten en passende
ongediertebestrijding.
Effectieve muizenvallen voor een duurzaam succes
De essentie van een muizenval is om knaagdieren snel en betrouwbaar aan te trekken en te
doden. Daarnaast hechten veel mensen er belang aan dat dit duurzaam geproduceerd wordt,
een lange levensduur heeft en voldoet aan de huidige normen op het gebied van dier- en
soortbescherming. Maar niet alle muizenvallen zijn gelijk gemaakt, en het nemen van een
beslissing tijdens het koopproces kan vaak moeilijk zijn. Omdat er grote verschillen zijn in
functionaliteit, effectiviteit en in de dier- en soortbescherming passend doden van muizenvallen.
Onafhankelijke en betrouwbare keurmerken van kwaliteits- en milieulabels, zoals de "Blauwe
Engel", worden gebruikt voor een betere oriëntatie en om te helpen bij de aankoopbeslissing. Dit
milieulabel van de Duitse federale overheid garandeert dat producten voldoen aan hoge eisen op
het gebied van milieu, gezondheid en gebruikseigenschappen. Met betrekking tot
ongediertebestrijding zijn de belangrijkste focus van de gunningscriteria aantrekkelijkheid,
dierenwelzijnsvriendelijke werkwijze en effectiviteit
Om ervoor te zorgen dat een product de "Blauwe Engel" krijgt, moet het aan alle criteria voldoen.
Beginnend bij de aantrekkelijkheid wordt getest of een muizenval binnen maximaal 7 dagen meer
dan 90% van alle muizen in de testruimte, bijv. Huis, garage, dierenstal etc. aantrekt. Het
dierwelzijnsvriendelijke werkingsmechanisme wordt bepaald over de periode van het
slachtproces. Om ervoor te zorgen dat de muizen niet lang lijden, moeten ze binnen 30 seconden
na het activeren van de val dood zijn. Of de muizenval de populatie van de muizenplaag volledig
kan verminderen, wordt geïllustreerd door de effectiviteitswaarde.
Muizenval PRO SuperCat en Muizenval No See No Touch
Beide SWISSINNO-producten voor muizenbestrijding hebben alle tests met succes doorstaan en
worden daarom gekenmerkt door hun effectiviteit. De reden voor het succes is te wijten aan
verschillende aspecten. Het eerste aspect is het gebruik van stabiele en hoogwaardige
materialen. Deze zorgen voor een robuuste constructie van de muizenvallen en garanderen een
langdurig gebruik. Om de aantrekkelijkheid te vergroten wordt een natuurlijk aas gebruikt dat
onweerstaanbaar is voor muizen en geen chemicaliën of gifstoffen bevat. Het extreem krachtige
slagmechanisme zorgt ervoor dat het werkt volgens dierenwelzijnsnormen. Onder de aanduiding
"easy catch system" stelt het de knaagdieren in staat om vertrouwd te raken met de val en om
vroegtijdige valse triggering te voorkomen. Hierdoor kunnen muizen de val uitgebreid inspecteren
en zichzelf in een optimale positie brengen wanneer ze het aas eten. Zodra dit is bereikt, slaat de
val toe en sterft de muis binnen zeer korte tijd. Onjuiste triggers kunnen ook vaak leiden tot
verwondingen bij de knaagdieren en ze kwellen, en daarom is de ontwikkeling van het
"gemakkelijke vangsysteem" een belangrijke mijlpaal in de bestrijding van ongedierte die geschikt
zijn voor dieren en soorten.
Voor SWISSINNO is het ontvangen van het milieulabel “Blue Angel” zowel een bevestiging van
zijn eerdere prestaties als een motivatie om verdere innovaties te stimuleren op het gebied van
ongediertebestrijding. Zo onderstreept het bedrijf nogmaals de bedrijfsfilosofie "Wij beschermen
waar je van houdt". Dit betreft zowel de bescherming van menselijke levensgebieden tegen
ongedierte als de bescherming van dieren en het milieu.
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