
Humánní ochrana proti myším 

St Gallen, 26. ledna 2021. V důsledku inovativního a systematického vývoje produktů získala 

renomovaná švýcarská společnost SWISSINNO environmentální značku „Blue Angel“ pro 

dva důležité produkty týkající se ochrany před myšmi. Past na myši PRO SuperCat a past na 

myši No See No Touch (Nevidět a nedotýkat se) úspěšně prošly všemi testy a byly oceněny  

pečetí . Je to další důkaz kvality produktů společnosti a odměňuje neúnavné úsilí v oblasti 

humánní a druhově vhodné ochrany před škůdci. 

Efektivní pastičky na myši a odpovídající účinnost  

Základní charakteristikou pastičky na myši je schopnost rychle a spolehlivě přilákat a zabít 

hlodavce. Kromě toho, stále více lidí přikládá důležitost tomu, aby byl vyráběn udržitelným 

způsobem, s dlouhou životností a v souladu se současnými normami v oblasti zajištění 

odpovídajících podmínek zvířat a ochrany druhů. Ne všechny pastičky na myši jsou stvořeny 

rovnocenně a rozhodování během nákupního procesu může být často obtížné. To je proto, 

že existují velké rozdíly ve funkčnosti a účinnosti pastí na myši a v míře, v jaké nabízejí 

humánní zabíjení v souladu se zajištěním odpovídajících  životních podmínek zvířat a 

ochranou druhů. 

Nezávislé a důvěryhodné značky kvality a značky životního prostředí, jako je „Blue Angel“, 

se používají k tomu, aby zákazníkům poskytly lepší rady a pomoc při rozhodování o nákupu. 

Tato značka ochrany životního prostředí od německé spolkové vlády zaručuje, že výrobky 

splňují vysoké standardy, pokud jde ochranu životního prostředí a zdraví, plus jeho 

výkonnostní charakteristiky. Pokud jde o kontrolu škůdců, kritéria pro přidělení se zaměřují 

především na schopnost nalákat , funkčnost, dodržení odpovídajících  životních podmínky 

zvířat a účinnost. 

Aby mohl být produkt oceněn „Modrým andělem“, musí splňovat všechna tato kritéria. 

Počínaje atraktivitou,  testuje se zda past na myši přiláká více než 90% všech myší v 

testované oblasti, jako je dům, garáž, stáj pro zvířata atd., maximálně do 7 dnů. To, zda 

funkční akce odpovídá dobrým životním podmínkám zvířat, se určuje na základě doby, která 

je věnována procesu usmrcování. Aby myši dlouho netrpěly, musí být mrtvé do 30 sekund od 

spuštění pasti. Schopnost pasti na myši zcela snížit populaci zamoření je ilustrována 

hodnotou účinnosti. 

Past na myši PRO SuperCat a Past na myši No See No Touch 

Oba produkty od společnosti SWISSINNO pro kontrolu myší úspěšně prošly všemi testy, a 

proto vynikají svou účinností. Důvodem jejich úspěchu je několik aspektů. Prvním aspektem 

je použití pevných a vysoce kvalitních materiálů. Ty zajišťují, že pastičky na myši mají 

robustní konstrukci a zaručují dlouhou životnost. Ke zvýšení jejich atraktivity se používá 

přírodní návnada, která je pro myši neodolatelná a neobsahuje žádné chemikálie ani jedy. 

Extrémně výkonný nárazový mechanismus zajišťuje, že pracuje v souladu se standardy 

odpovídajících životních podmínek zvířat. Název „easy catch systém“ umožňuje hlodavcům 

seznámit se s pastí a zabránit tak předčasnému falešnému spuštění. To umožňuje myším 

důkladně prozkoumat pasti a dostat se do optimální polohy, když jí návnadu. Jakmile je této 

polohy dosaženo, past se uzavře a myš většinou zemře okamžitě. Falešné spuštění může 

často vést ke zranění hlodavců a způsobení agónie. Vývoj „systému snadného odchytu“ je 

důležitým milníkem v ochraně proti škůdcům vhodným pro daný druh a podporuje 

odpovídající  životní podmínky zvířat. 

Získání environmentální značky „Modrý anděl“ je pro společnost SWISSINNO potvrzením 

jejích předchozích úspěchů a motivací k dalším inovacím v oblasti boje proti škůdcům. 



Podnikání tak znovu podtrhuje svoji firemní filozofii: „Chráníme to, co máte rádi“. To se týká 

jak ochrany lidských životních prostor před škůdci, tak ochrany zvířat a životního prostředí. 
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