Human kontroll av musefeller
St Gallen, 26. januar 2021. Som et resultat av innovativ og systematisk produktutvikling har
det anerkjente sveitsiske selskapet SWISSINNO mottatt miljømerkingen "Blue Angel" for to
viktige mus kontroll produkter. Både musefellen PRO SuperCat og musefellen No See No
Touch har bestått alle testene og har blitt tildelt konvertert godkjenningsmerke. Dette er
ytterligere bevis på kvaliteten på selskapets produkter og belønner den utrettelige innsatsen
innen human og artsdempende skadedyrbekjempelse.
Effektive musefeller for bærekraftig suksess
Den essensielle egenskapen til en musefelle er evnen til å tiltrekke og drepe gnagere raskt
og pålitelig. I tillegg legger flere og flere vekt på at det produseres bærekraftig, har lang
levetid og overholder gjeldende standarder innen dyrevelferd og artsbeskyttelse. Imidlertid er
ikke alle musefeller skapt like, og det kan ofte være vanskelig å ta en beslutning under
kjøpsprosessen. Dette skyldes at det er store forskjeller i funksjonen og effektiviteten til
musefeller, og i hvilken grad de tilbyr menneskelig avliving i tråd med dyrevelferd og
artsbeskyttelse.
Uavhengige og pålitelige kvalitetsstempler og miljømerker som "Blue Angel" brukes til å gi
kundene bedre veiledning og hjelp med kjøpsbeslutningen. Dette miljømerket fra den tyske
forbundsregjeringen garanterer at produktene oppfyller høye standarder når det gjelder miljøog helseegenskaper pluss dets ytelsesegenskaper. Med henvisning til skadedyrbekjempelse
fokuserer tildelingskriteriene overveiende på evner lokke, en funksjonell handling som støtter
dyrevelferd og effektivitet.
For at et produkt skal bli tildelt "Blue Angel", må det oppfylle alle disse kriteriene. Fra og med
attraktivitet tester de om en musefelle tiltrekker seg mer enn 90% av alle musene i
testområdet, for eksempel et hus, garasje, dyrehold osv., innen maksimalt 7 dager. Hvorvidt
den funksjonelle handlingen støtter dyrevelferd, bestemmes av tidsperioden det tar å drepe.
For at musene ikke skal lide lenge, må de være døde innen 30 sekunder etter at fellen ble
utløst. Musefellens evne til å redusere populasjonen av angrepet fullstendig illustreres av
effektivitetsverdien.
Mousetrap PRO SuperCat og Mousetrap No See No Touch
Begge produktene fra SWISSINNO for musekontroll klarte alle testene og skiller seg ut for
deres effektivitet. Årsaken til deres suksess skyldes flere aspekter. Det første aspektet er
bruken av faste materialer av høy kvalitet. Disse sikrer at musefellene har en robust
konstruksjon og garanterer lang levetid. For å øke nivået av attraktivitet brukes et naturlig
agn, som er uimotståelig for mus og ikke inneholder noen kjemikalier eller giftstoffer. Den
ekstremt kraftige slagmekanismen sørger for at den fungerer i samsvar med
dyrevelferdsstandarder. Ved å gå under navnet "easy catch system", gjør det gnagere i stand
til å gjøre seg kjent med fellen og dermed gjøre det mulig å unngå for tidlig falsk utløsning.
Dette gjør at musene i stor grad kan inspisere fellen og bringe seg i en optimal posisjon når
de spiser agnet. Så snart denne posisjonen er nådd, slår fellen til og mesteparten av tiden
dør musen øyeblikkelig. Falske utløsere kan ofte føre til skader på gnagere og forårsake
smerte, så utviklingen av det "enkle fangstsystemet" er en viktig milepæl i artsmessig
skadedyrbekjempelse som støtter dyrevelferd.
For SWISSINNO er mottakelsen av "Blue Angel" miljømerket både en bekreftelse på sine
tidligere prestasjoner og en motivasjon for å drive ytterligere innovasjoner innen
skadedyrbekjempelse. Virksomheten understreker dermed igjen sin forretningsfilosofi: "Vi

beskytter det du elsker". Dette gjelder både beskyttelse av menneskelige boarealer, mot
skadedyr og beskyttelse av dyr og miljø.
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