Swissinno’ya Hem Hayvan Haklarına Uygun hem Etkili Fare Kapanı Ödülü
St. Gallen, 23 Şubat 2021. Fareler evde çoğalmaya başladığında , bu ve benzer kemirgenler büyük hasara neden olabilir ve hatta
sağlığımızı tehlikeye atabileceği için derhal kontrol gereklidir. Giderek daha fazla insan, hayvanların zararlı etkilerinden korunmak için,
hayvanların gereksiz yere acı çekmesine büyük önem veriyor, bu yüzden hayvan haklarına uygun etkili çözümler arıyorlar. İsviçre'nin önemli
şirketlerinden biri olan SWİSSİNNO, bu konuda bazı önemli yenilik haberleri veriyor.
Şirket kısa bir süre önce farelerle savaşmak için iki yenilikçi ve etkili Ürün için "Blue Angel" eko-etiketine layık görüldü. Bu ürünler PRO
SuperCat fare kapanı ve No See No Touch fare kapanı. Her ikisi de tüm testleri geçti ve bu nedenle eko-etiketi kazandı. Bu ödül Swissinno
için, hayvan haklarına uygun haşere kontrol sistemlerindeki uzun süreli çalışmasının haklı bir onurdur.
Farelerin , Zehirsiz ve doğal kontrolü
Fareleri yakalamak veya hayvan haklarına uygun olarak fare vebasıyla hızlı ve etkili bir şekilde mücadele etmek istiyorsanız, toksik
kimyasallara veya ucuz fare kapanlarına değil, kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve doğrulanmış yüksek kaliteli ürünlere ihtiyacınız vardır.
SWİSSİNNO fare kapanı bu konuda en iyi seçenektir, çünkü son yıllarda gereksinimler artmıştır. Artık sadece bir hayvanı öldürmek değil,
aynı zamanda hayvan haklarına uygun olarak en verimli ve çevreye duyarlı şekilde yapmak da söz konusudur. Her fare kapanı bu
gereksinimleri ikna edici bir şekilde karşılamaz, bu nedenle uygun ürünleri seçerken hem etik koşullara hem de sunulan kaliteye dikkat
etmeniz önerilir.
Bu nedenle, "Blue Angel " gibi damgalar verilen ürünler ilginç ve doğru bir seçenektir. Alman Federal hükümetinin çevre etiketi, verilen
ürünlerin kullanım, sağlık ve çevresel özellikler açısından sıkı gereklilikleri karşılaması gerektiğini garanti eder. Fare kapanları söz konusu
olduğunda, hayvan haklarına uygun etkiler (öldürme işlemi için gereken süre) ve iyi performans gibi kriterler dikkate alınmalıdır. Performans
seviyesi, en fazla yedi gün içinde çekilen farelerin yüzdesi ile gösterilir. "Blue Angel " gibi bir etiket ve damgası almak için önemli kriterler
yerine getirilmelidir.
Hayvan haklarına uygun fare kapanı: PRO SuperCat ve No see no Touch
Hem PRO SuperCat hem de No See No Touch, verimliliği açısından ikna edici olan ve aynı zamanda hayvan haklarına saygı duyan
kemirgen kontrolüne izin veren fare kapanlarıdır. PRO SuperCat, patentli bir "kolay yakalama sistemi" üzerine kuruludur ve çarpıcı gücünün
optimize edilmiş verimliliği, kaçırılan yakalamaları önler. No See no Touch fare kapanı ana odak noktası, onları görmek zorunda kalmadan
farelerden kurtulma yeteneğidir. Fare, herhangi birini görmeden güvenilir bir şekilde öldürüldüğü bir tuzağa sokulur. Her iki fare kapanı ile,
fareler bir düğmeye basarak bertaraf edilebilir. Bu, doğrudan cilt temasına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Bahsedilen tuzakların her ikisi de hayvanları çeken ve diğer yemlere çevre dostu bir alternatif olan doğal bir yem kullanır. Bu, fare kapanı
çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kullanımını sağlayan bir başka avantajdır. Her durumda, tuzaklar bir fare istilasından muzdarip olan ve
hayvanlarla türe uygun bir şekilde ve gereksiz acı çekmeden mücadele etmek için etkili bir çözüm arayan herkes için idealdir.
SWİSSİNNO gelecek için standartlar belirlemeye devam ediyor
” Blue Angel ", yenilikçi şirket SWİSSİNNO için ilk ödül değil ve son olmayacak. Ayrıca, sadece mevcut standartlara uymaya değil, aynı
zamanda yeni standartların belirlenmesine de büyük önem verilmektedir. SWİSSİNNO ile haşere Kontrolü önemli ölçüde daha verimli, çevre
dostu ve hayvan haklarına uygun olmaya devam edecektir. Şirketimizin felsefesinin sloganı her şeyi anlatıyor: “sevdiğiniz şeyleri koruyoruz".

