Nagrada za mišelovke, ki so hkrati učinkovite in ustrezajo zakonu za zaščito živali
St Gallen, 23. februarja 2021. Če se miši začnejo množiti v hiši, je potrebno to takoj rešiti, saj lahko glodavci povzročijo veliko škode in celo
ogrozijo naše zdravje. Vse več ljudi pripisuje velik pomen varčevanju živali z nepotrebnim trpljenjem, zato se iščejo učinkovite rešitve, ki
ustrezajo pravicam živali. Švicarsko podjetje SWISSINNO ima v zvezi s tem nekaj pomembnih novic.
Podjetje je nedavno prejelo ekološko oznako 'Blue Angel', za dva inovativna in učinkovita izdelka za lovljenje miši. Ta izdelka sta mišelovka
SuperCat PRO in mišelovka 'No See No Touch'. Oba izdelka sta prestala vse teste in si zato prislužila to oznako. To je zaslužena čast
zaradi dolgoletne zavezanosti sistemom za zatiranje škodljivcev, ki ustrezajo zaščiti živali.
Naravna kontrola miši, brez strupa
Če želite hitro in učinkovito ujeti miši ali se spoprijeti z mišjo kugo, pri tem pa upoštevati zakone o zaščiti živali, ne potrebujete strupenih
kemikalij ali poceni mišelovk, temveč visokokakovostne izdelke, ki so temeljito preizkušeni in preverjeni. SWISSINNO mišelovke so v tem
pogledu najboljša možnost, ravno zato, ker so se zahteve v zadnjih letih povečale. Ne gre več samo za usmrtitev živali, temveč tudi za to,
da to storimo na najučinkovitejši in ekološko ozaveščeni način ob humanem ravnanju z živalmi. Redko katera mišelovka drugih
proizvajalcev izpolnjuje te zahteve, zato je priporočljivo, da ste pozorni na ponujeno kakovost pri izbiri ustreznih izdelkov.
Zato so izdelki, ki so prejeli oznako "Blue Angel" odlična izbira. Ekološka nalepka nemške zvezne vlade zagotavlja , da morajo nagrajeni
izdelki izpolnjevati stroge zahteve glede uporabe, zdravja in varovanju okolja. V primeru pasti za miši je treba upoštevati merila, kot so
učinki, ki ustrezajo zaščiti živali to je čas, potreben za postopek usmrtitve in dobra učinkovitost. Raven zmogljivosti se kaže na odstotku
miši, privabljenih v največ sedmih dneh.
Mišelovke v skladu s pravicami živali: mišelovka SuperCat PRO in mišelovka No See No Touch
Tako mišelovka SuperCat PRO in mišelovka 'No See No Touch', sta prepričljivi v smislu njune učinkovitosti in hkrati omogočata nadzor nad
glodavci in spoštovanje zakona o zaščiti živali. Mišelovka SuperCat PRO temelji na patentiranem "Easy Catch System" in optimizirani
učinkovitosti njegove udarne moči, ki zagotavlja ulov miši. Glavni poudarek miške 'No See No Touch' je sposobnost, da se miši znebite,
brez da bi jih kdaj videli. Z obema mišelovkama lahko miši odstranite s pritiskom na gumb. To odpravlja potrebo po neposrednem stiku z
živaljo.
Obe omenjeni pasti uporabljata naravno vabo, ki je okolju prijazna alternativa pred drugimi vabami, ki vsebujejo kemikalije. To je še ena
prednost, ki zagotavlja okolju prijazno in trajnostno uporabo mišelovk. V vseh primerih so pasti idealne za vsakogar, ki ima težave in išče
učinkovito rešitev za boj proti živalim na način, ki ustreza določenim vrstam in ne omogoča nepotrebnega trpljenja.
SWISSINNO še naprej postavlja standarde za prihodnost, zato 'Blue Angel' ni ne prva in tudi ne zadnja nagrada. Poleg tega se velik
pomen pripisuje ne le spoštovanju sedanjih standardov, temveč tudi pri določanju novih. V skladu z geslom vizije podjetja: "Varujemo tisto,
kar imate radi" bo s podjetjem SWISSINNO zatiranje škodljivcev še naprej bistveno bolj učinkovito, okolju prijazno in v skladu z zakonom za
zaščito živali.

