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- mówi l,an Stromidfo, .
Z Torunia,znawca sztuki
deratyżacji i dezynsekcji.

,

-oszukać. Jest. to przykre; bezczelne oszustwo. .
Daję takiemu
szczurowi na
początek jedzenie takie; jakie
'"
on chce. Gotów jestem dać jemu
- Jest Pan znanym I skutecznym
nawet najwspanialsze
balerony
niszczycielem gryzoni I Insektów.
z najwyższej półki, żeby tylko
Skąd ta fascynacja I Jak długo Już
mi to zjadł. A gdy, zacznie to
.' trwa? .'
,jeść,
wówczas ja dodaję trutkę,
";"":'Deratyzacją
i dezynsekcją faktóra działa z opóźnieniem. Kie'scynujęsię
już 15 lat. Bardzo ludy występują pierwsze upadki,
,i I,,·bięto,
co robię. Zajmuję się tym
cała' reszta jest po konsumpcji
,
,głównie
z zamiłowania, anie tyl-. podstawowej
porcji i odwrotu
"
'. ko dla pieniędzy. :Przez pięć lat
już nie ma. Wszystko musi być
pobierałem nauki u Wiesława
jednak doskonale zrobione.
,
Dobrzenieckiego .; bohatera do- - Panu skutecznie udaje się wytę.
kumentalnego filmu zatytułowapiać szczury. Al. dziwne, że Jest to
l"
. nego "Szczurołap".' '.
w ogófe.motllwe. '
i
Jest to człowiek znany z tego"
- Szczurymożna
wytępić co
t'
-żewytepia szczury co do sztuki
do jednego. Trzeba mieć tylko
, i na swoją pracę; udziela gwatrochę doświadczenia. Nie możrancji. On i jego syn - Jarosław
na jednak bazować wyłącznie
są "najlepszymi
; szczurakami
na teoriach naukowych. Więkw Połsce. , .
'~szość
z nich opiera się bowiem
- Czy spotkał pan w swojej pracy
na szczurach hodowlanych, kt6-. '
, .szczura, któ~ego wl~lkość zaparła
re są udomowione i uzależnione .
panu d.ech Vf p,lersl~ .: , '.
..
. są od tego; co im się poda.': '. ~,::"
I I:
, :'~"~iNle. ~QW1e~eflle, z~ istnieją
Natomiast i szcZ~,
którymi"
:",'
;1.,':;,
j' szc~ury WIelkOŚCI
kotów Jest przemy się zaj~qfemYrsą to.szcsury
[ .
sadzone, Wielu ludzi bierze koty
dzikie. One mają 'zupełnie inne
za :szczu.rY.,Potetn
opowiadają
nawyki 'i sposoby ratowania się.
'. ,nieSamowite hist?rie.
Ja dużo
Potrafią się zadomowić wwapolskich preparatach
z maksy,;
szczurów Widział~ni/. ale 'nigdy
runkach
prymitywnych.
Dla
,malną skutecznością.
;~'
, , ru'iinatknąłem
się; na jakiś spenich nie ma złych miejsc. Ich
- Zagraniczne środki są gorsze?
, ,;cjalllyokaz!:
podstawowym
zadaniem
jest",
- W dezynsekcji są lepsze. Są
.: . Co, inriego z kolorystyką. Są
prokreacja i bardzo dobrzesą do'.
na wyższ'ym- poziomie technolo- szare,' śniade' i dame. Kiedyś
tego przygotowane już od naro-,
... '
','
"
gicznym. Niekt6re środki są pra. wie doskonałe, Ale proszę parnięktoś.iprzyniósł
do zoo szczury
dzenia.
"
!
-. Dobryspecjalista potrafiwytępićInsektyI gryzonieJut po pierwszymzabiegu
hodowlane'; które: połączyły się ,- Ale tam, gdzie pan się poJawi,
'
'
.
.
•,
fot ARCH, , tać, że to nie środki decydują
z dzikimi. W wyniku tego połąszczury giną?'· . .
o skuteczności walki z gryzoniaczenia powstały okazy czarno' .; Tak, Od momentu, gdy wejdę
zabezpieczenia
.,.' sanitarnego
,mocY apołecznej. Od trzech Iat
mi i insektami.
Najważniejszy
HACCP.,
.
jest, człowiek.
rozpocząłem' współprace ze szpibiałe, czerwono-białe
i czerw 0do .pomieszczenia pierwszy za"; ,
no-czarne. I'
i'
bieg trwa około 2 tygodni. Najtalami. Tam tępię i 'szczury i inTam; gdzie my pracujemy jest
'W mojej pracy 90 procent zalesekty.
' ,
. -A Jak pan Walczyze szczurami?
pierw wszystko wyczyszczę, a poży ode mnie, a 10 procent od użyczysto i nie ma powrotu do sytu, ,
, ;.,.!::, asz~:iUl)" morduję. Tak' totem
jużtylko dbam: Przyjeżdżam
- A Jakich środków pan utywa?
, tego preparatu. Potem od mojej
acji .pierwotne]. Dotychczas sp e:
'--:-,.
n~am.,A
polega to na oszu-v'<doźakladów
co miesiąc. Zgodnie
- Z satysfakcją mogę powiecjalizowałem się w fermach. Naosoby zależy już 99 procent, a od
b ' -.:::'
gt.wię;:Nierfiz patrzę, im .z"przy- . z' wymogami ,Unii Europejskiej
-stepnie rozszerzyłempr6bę
na
dzieć, że polski wykonawca pra- ' środka tylko 1procent.
uniwersyteckie osiedla, domy po- cuje na polskich środkach, na
- Dziękujemy za rozmowę..
~:~i_~"'~"i:z~'.1~~::~~,~~
pracuję w najnowszym systemie

::'::'111

r
:i,

,dezynfekcja
dezyns~kcja"
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