Αναγνώριση για τις ποντικοπαγίδες που είναι όχι μόνο αποτελεσματικές αλλά και συμμορφούμενες με τα δικαιώματα των ζώων
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Όταν τα ποντίκια αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται στο σπίτι, απαιτείται άμεσος έλεγχος καθώς τα τρωκτικά προκαλούν εκτεταμένες φθορές,
ενώ μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και την υγεία μας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δίνουν μεγάλη σημασία στο να μην υποφέρουν
τα ζώα χωρίς λόγο, συνεπώς επιζητούν αποτελεσματικές λύσεις που συμμορφώνονται με τα δικαιώματα των ζώων. Η αναγνωρισμένη
Ελβετική εταιρία SWISSINNO έχει κάποια σημαντικά νέα αναφορικά με αυτό το θέμα.
Η εταιρεία πρόσφατα επιβραβεύτηκε με την οικολογική ετικέτα "Blue Angel", για δύο καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα για τον έλεγχο
των ποντικιών. Αυτά τα προϊόντα είναι οι ποντικοπαγίδες PRO SuperCat και No See No Touch. Και τα δύο πέρασαν όλους τους ελέγχους
και επομένως κέρδισαν τη συγκεκριμένη οικολογική ετικέτα. Αυτή είναι μία αναγνώριση που δικαίως τους άξιζε, λόγω της πολυετούς
δέσμευσης στα συστήματα ελέγχου των παρασίτων που συμμορφώνονται με τα δικαιώματα των ζώων.
Φυσικός έλεγχος των ποντικιών, χωρίς χημικά και δηλητήρια
Εάν θέλετε να πιάσετε ποντίκια ή να καταπολεμήσετε μια εξάπλωση ποντικιών γρήγορα και αποτελεσματικά ενώ συμμορφώνεστε με τα
δικαιώματα των ζώων, δεν χρειάζεστε τοξικά χημικά ή φθηνές μη αποτελεσματικές ποντικοπαγίδες, αλλά υψηλής ποιότητας προϊόντα που
έχουν εκτεταμένα ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί. Οι ποντικοπαγίδες της SWISSINNO είναι η βέλτιστη επιλογή σχετικά με αυτό το θέμα, ακριβώς
διότι οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Το ζήτημα δεν είναι πλέον μόνο να σκοτώσει κανείς ένα τρωκτικό, αλλά να το κάνει με
τον πιο αποτελεσματικό και ενσυνείδητο περιβαλλοντικά τρόπο, ο οποίος να συμμορφώνεται και με τα δικαιώματα των ζώων. Οι περισσότερες
ποντικοπαγίδες δεν ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις, για αυτό σας συστήνουμε να δίνετε προσοχή τόσο στις συνθήκες συμμόρφωσης με τα
δικαιώματα των ζώων όσο και στην προσφερόμενη ποιότητα όταν επιλέγονται αντίστοιχα προϊόντα.
Επομένως, τα προϊόντα που έχουν τη σφραγίδα επιβράβευσης "Blue Angel", είναι μια επιλογή που ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις. Η
περιβαλλοντική ετικέτα της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης εγγυάται ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν τις
αυστηρές απαιτήσεις χρήσης, υγείας και περιβαλλοντικών όρων. Στην περίπτωση των ποντικοπαγίδων, κριτήρια όπως η συμμόρφωση με τα
δικαιώματα των ζώων (χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία εξολόθρευσης) και η αποτελεσματικότητα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η
αποτελεσματικότητα αποδεικνύεται από το ποσοστό των ποντικών που ελκύονται μέσα σε μέγιστη περίοδο επτά ημερών. Για την απολαβή
μιας σφραγίδας όπως η "Blue Angel", τα παραπάνω σημαντικά κριτήρια πρέπει να ικανοποιούνται.
Ποντικοπαγίδες συμμορφούμενες με τα δικαιώματα των ζώων: PRO SuperCat και No See No Touch
Τόσο η PRO SuperCat όσο και η No See No Touch είναι ποντικοπαγίδες που πείθουν αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους, ενώ
συγχρόνως επιτρέπουν τον έλεγχο των τρωκτικών με μεθόδους που σέβονται τα δικαιώματα των ζώων. Η PRO SuperCat βασίζεται σε ένα
πατενταρισμένο "easy catch system" (σύστημα εύκολης παγίδευσης) και στην αξιοποιούμενη με τον καλύτερο τρόπο αποτελεσματικότητα
της δύναμης χτυπήματός της που αποτρέπει αστοχίες. Η κύρια εστίαση του σχεδιασμού της ποντικοπαγίδας No See No Touch είναι η
ικανότητα να αποβάλλει κανείς τα ποντίκια χωρίς να χρειάζεται ούτε να τα δει ούτε να τα αγγίζει. Το ποντίκι ελκύεται μέσα στην παγίδα, όπου
εξολοθρεύεται αποτελεσματικά χωρίς κανείς να το δει καθόλου. Και με τις δύο ποντικοπαγίδες, τα ποντίκια μπορούν να απομακρυνθούν με
το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη να έρθετε σε άμεση επαφή μαζί του.
Και οι δύο αναφερόμενες παγίδες χρησιμοποιούν ένα φυσικό δόλωμα, το οποίο ελκύει τα ζώα και είναι μια εναλλακτική φιλική προς το
περιβάλλον σε σύγκριση με άλλα δολώματα. Αυτό είναι ένα ακόμη πλεονέκτημα που εξασφαλίζει την ευσυνείδητη περιβαλλοντικά και βιώσιμη
χρήση των ποντικοπαγίδων. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι παγίδες είναι ιδανικές για οποιονδήποτε που υποφέρει από εισβολή ποντικιών και
ψάχνει μια αποτελεσματική λύση για να καταπολεμήσει τα τρωκτικά με έναν τρόπο κατάλληλο για το αντίστοιχο είδος και χωρίς να υποφέρουν
αναίτια.
Η SWISSINNO συνεχίζει να θέτει πρότυπα για το μέλλον
Η “Blue Angel” δεν είναι το πρώτο βραβείο για την καινοτόμο εταιρεία, τη SWISSINNO, και δεν θα είναι το τελευταίο. Επιπρόσθετα, μεγάλη
σημασία δίνεται, όχι μόνο στη συμμόρφωση με τα τρέχοντα πρότυπα, αλλά επίσης στο να τεθούν νέα πρότυπα. Με τη SWISSINNO, ο έλεγχος
παρασίτων θα συνεχίσει να είναι σημαντικά περισσότερο αποτελεσματικός, περιβαλλοντικά φιλικός και συμμορφούμενος με τα δικαιώματα
των ζώων. Σύμφωνα με το motto της φιλοσοφίας της εταιρείας: "We protect what you love" (Προστατεύουμε αυτό που αγαπάτε).

