Humani nadzor nad mišmi
St Gallen, 26. januarja 2021. Priznano švicarsko podjetje SWISSINNO, je zaradi inovativnega in strokovnega razvoja dveh nepogrešljivih
izdelkov za lovljenje miši, prejelo ekološko oznako 'Blue Angel'. Oznako sta prejela izdelka mišelovka SuperCat PRO in mišelovka 'No see
no touch', saj sta uspešno prestala vse potrebne teste. Ta oznaka je še dodatni dokaz kakovosti izdelkov podjetja in prizadevnost na področju
primernega in humanega zatiranja škodljivcev.
Učinkovite pasti za miši in dolgoročni uspeh
Bistvena lastnost mišelovke je sposobnost da glodavca zanesljivo pritegne in ubije hitro. Poleg tega, vedno več ljudi pripisuje velik pomen
trajnostni proizvodnji, dolgi življenjski dobi, ter skladnosti s standardi na področju zaščite živali. Ker pa niso vse mišelovke enake, je odločitev
katero izbrati lahko težavna. Obstaja veliko izdelkov za zatiranje glodavcev, ki se med seboj razlikujejo v funkcionalnosti, učinkovitosti itd. in
ali ustrezajo standardom za zaščito živali.
'Blue Angel' je neodvisna in zaupanja vredna oznaka, katera kupce usmerja pri izbiri izdelka saj se s tem pečatom dokazuje kvaliteta in
ekološko ozaveščanje. Oznaka nemške zvezne vlade zagotavlja, da izdelki izpolnjujejo visoke standarde, ko gre za ekološke ter zdravju
prijazne lastnosti in njihovo delovanje. V zvezi z zatiranjem škodljivcev se merila za to oznako osredotočajo predvsem na sposobnost lovljenja,
funkcionalno delovanje in učinkovitost.
Da bi izdelek dobil nagrado oz. oznako 'Blue Angel', mora izpolnjevati vse kriterije. Na začetku se preveri učinkovitost; če mišelovka v največ
7 dneh privabi več kot 90% vseh miši na testnem območju, kot so hiše, garaže, hlevi itd., nato še funkcionalnost, ki se preveri s časom,
potrebnim za postopek usmrtitve. Da miši nebi dolgo trpele, morajo biti po sprožitvi pasti mrtve v 30 sekundah.
Mišelovka SuperCat PRO in mišelovka 'Noo See No Touch'
Ta dva izdelka podjetja SWISSINNO sta uspešno prestala vse teste in dokazala učinkovitost ter kvaliteto izdelka. Temu lahko predpišemo
več dejavnikov, kot je uporaba trdih in visoko kvalitetnih materialov. Tako imata oba proizvoda izjemno močno in robustno konstrukcijo ter
dolgo življenjsko dobo. Za učinkovito delovanje je izbrana naravna vaba, brez strupov in kemikalij, ki močno privlači miši. V podjetju smo
razvili mehanizem 'Easy Catch System', ki z zelo močnim udarcem ubije miš takoj in humano, ne da bi se pri tem poškodovala ali dalj časa
trpela. Naravna vaba je integrirana v podolgovat nastavek pred sprožilnim mehanizmom, ki omogoča, da se miš navadi na past in prehaja v
popolni položaj za ujetje, brez da bi jo po nesreči sprožila. Sprožitev pasti po nesreči pogosto pripelje do različnih poškodb pri glodavcih, ter
povzroča trpljenje, zato je razvoj mehanizma 'Easy Catch System' pomemben mejnik za zatiranje škodljivcev in za podpornike živali.
Za SWISSINNO je prejem ekološke oznake 'Blue Angel' potrditev kvalitete izdelkov in motivacija za nadaljnji razvoj izdelkov in inovacij na
področju zatiranja škodljivcev. Podjetje tako še enkrat poudarja svojo vizijo: 'Varujemo tisto, kar imate radi'. To se nanaša tako na zaščito
bivalnih prostorov pred škodljivci kot na zaščito živali in okolja.

