Hiirten inhimillistä torjuntaa
St Gallen, 26. tammikuuta 2021. Innovatiivisen ja järjestelmällisen tuotekehittelyn lopputuloksena,
maineikas sveitsiläinen yritys SWISSINNO on vastaanottanut "Blue Angel" ympäristömerkin
kahdesta tärkeästä hiirtentorjunta tuotteestaan. Molemmat; Hiirenloukku PRO SuperCat ja
Hiirenloukku No See No Touch, ovat menestyksekkäästi läpäisseet kaikki testit. Niille on
myönnetty tavoiteltu hyväksyntä, todisteena yrityksen tuotteiden laadusta ja väsymättömistä
ponnisteluista inhimillisen ja asianmukaiseen lajiin kohdistuvan tuholaistorjunnan puolesta.
Tehokkaat hiirenloukut jatkuviin onnistumisiin
Oleellinen osa hiirenloukkuja on niiden kyky houkutella ja tappaa jyrsijät nopeasti ja luotettavasti.
Lisäksi yhä useammat kiinnittävät huomiota tuotteen kestävyyteen, pitkään toiminta-aikaan,
mukautumiseen ajan standardeihin, koskien eläinten hyvinvointia ja lajien suojelua. Silti, kaikkia
loukkuja ei ole suunniteltu samoin ja ostopäätöksen tekeminen on usein hankalaa, sillä
hiirtenloukkujen toimintatavassa ja tehokkuudessa on isoja eroja, kuten myös siinä, tarjoavatko
ne inhimillisen tappamisen, linjassa eläinten hyvinvointiin ja lajien suojeluun.
Luotettavia laatuhyväksyntöjä ja ympäristömerkkiä, kuten "Blue Angel", käytetään opastamaan
asiakkaita ostopäätöksissään. Tämä saksan hallituksen ympäristömerkki takaa tuotteiden
korkean laadun, koskien ympäristö-, terveys-, ja suorituskyvyllisiä ominaisuuksia.
Tuholaistorjunnan palkinnon perusteet keskittyvät valtaosin houkutuskykyyn. Toimintatapa, joka
tukee eläinten hyvinvointia on samalla tehokas.
Tullakseen palkituksi "Blue Angel" ympäristömerkillä, tuotteen täytyy täyttää kaikki nämä
vaatimukset. Alkaen houkuttelevuudesta, testataan houkutteleeko hiirenloukku yli 90% kaikista
testialueella olevista hiiristä, kuten talossa, autotallissa, eläinsuojissa jne. maksimissaan 7 vrk
kuluessa. Toteutuuko eläinten hyvinvointi, mitataan sillä, miten nopeasti tappaminen tapahtuu.
Jotta hiiret eivät kärsisi, niiden täytyy kuolla 30 sekunnissa loukun laukeamisesta. Hiirenloukun
kyky poistaa infestaatio täydellisesti, kuvaa tehokkuuden tasoa.
Hiirenloukku PRO SuperCat ja Hiirenloukku No See No Touch
SWISSINNOn molemmat tuotteet hiirtentorjunnassa läpäisivät kaikki testit ja ovat siis todistetusti
tehokkaita. Tämä menestys johtuu useasta ominaisuudesta. Ensiksikin, käytetyt materiaalit ovat
korkealuokkaisia ja lujia. Tämä takaa loukkujen kestävän rakenteen ja pitkäikäisyyden.
Houkuttelevuuden lisäämiseksi käytämme luonnollista syöttiä, joka on vastustamaton hiirille, eikä
sisällä myrkkyjä tai kemikaaleja. Erittäin vahva iskumekanismi varmistaa eläinten hyvinvoinnin
standardien täyttymisen.
Käytössä oleva "easy catch system" sallii hiirten tutustumisen loukkuun ja estää näin
ennenaikaisen loukun laukeamisen. Hiiret tutustuvat loukkuun ja asettuvat optimaaliseen
asentoon alkaessaan syödä syöttiä. Heti kun asento on saavutettu, loukku laukeaa ja hiiri kuolee
silmänräpäyksessä. Virheelliset laukeamiset johtavat usein jyrsijöiden loukkaantumisiin ja
aiheuttavat niille tuskaa, joten "easy catch system" pyydystysmenetelmän kehittäminen on tärkeä
virstanpylväs asianmukaiseen lajiin pohjautuvassa tuholaistorjunnassa, joka suojelee eläinten
hyvinvointia.
SWISSINNOn vastaanottama "Blue Angel" ympäristömerkki on sekä vahvistus aiemmista
saavutuksista että myös kannustin uusien keksintöjen kehitykseen tuholaistorjunnan saralla.
Yritys muistuttaa jälleen kerran yhtiön filosofian; "We protect what you love". Yhdistäen näin
molemmat; sekä ihmisten elinalueiden suojelun tuhoeläimiltä, että eläinten- ja
ympäristönsuojelun.
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