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Prawa serwisów
nieautoryzowanych
takie jak autoryzowanych

•.Auto Mot

fięiki czas dla iejskich szczurów
Coroczna deratyzacja nie jest niebezpieczna dla ludzi - zapewniają przeprowadzający ją fachowcy

Waldemar Piórkowski
waldemar.piorkowsk@nowosci.com.pl

Toruńska Straż Miejska rozpo-
częła jesienne kontrole posesji.
Również pod kątem przestrzega-
nia wymogów deratyzacji, Nie
ma prawa być ona niebezpieczna
dla ludzi.

- Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami obowiązek wyłożenia trutki -
przeciw szczurom spoczywa na go-
spodarzach domów i obowiązuje
dwa razy do roku. Od 1 do 30 paź-
dziernika oraz od 1 do 30 kwietnia.
Funkcjonariusze sprawdzają rów-
nież, czy miejsca z wyłożoną truci-
zną są ze względów bezpieczeństwa
odpowiednio oznakowane - mówi
Jarosław Paralusz, rzecznik toruń-
skiej Straży Miejskiej.

Spółdzielnia zleca firmie

Większość toruńskich spółdzielni
mieszkaniowych zleca obowiązek
przeprowadzenia .deratyzacji wy-
specjalizowanym firmom. Tak jest
na przykład w "Koperniku".

-.Może siedem lub osiem lat temu
zrezygnowaliśmy z takiego modelu,
kiedy to gospodarz domu zobowią-
zany był do wyłożenia trutki i jej

, oznakowania - mówi Czesław De-
górskiz SM "Kopernik".

Przede wszystkim z powodów
bezpieczeństwa, jak również sku-
teczności akcji postanowiliśmy zle-
cać to wyspecjalizowanym firmom.
Lnie było żadnych przypadków, aby
podczas takiej akcji ucierpieli lu-
·dzie.

Tymczasem kilka dni temu media
obiegła informacja o śmiertelnym

Andrzej Berndt z firmy INSE-TOX przy sporządzaniu porcji preparatu przeciwko gryzoniom

zatruciu podczas deratyzacji. Wjed-
nej z miejscowości pod Poznaniem
zmarł nastolatek, który nawdychal
się środka zastosowanego podczas
tej akcji.

Błąd w sztuce

- To nie była deratyzacja - tłu-
maczy Jan Stromidło od wiełu lat

. zajmujący się zwalczaniem między
innymi szczurów. - W przypadku tej
akcji nie chodziło o gryzonie, tylko
owady znajdujące się W. pomiesz-
czeniach gospodarczych. I działa-
nia tam zastosowane polegały na
ich zagazowaniu. Popełniony został
tam wyraźny błąd w sztuce. Używa-

do wyłożenia specjalnej trutki na
szczury. Ijej właściwego oznakowa-,
nia. Człowiek nie da rady jej zjeść ze
względu na specyficzny smak. Żad-
nego gazowania się nie stosuje, po-
nieważ to wymaga bardzo specyficz-
.nych warunków. Nie tylko braku w

pobliżu ludzi przez co naj-
mniej tydzień, ale również
całkowitego uszczelnienia
pomieszczeń, ponieważ in-
aczej nie ma to sensu.

Czesław Degórski, SM ,;Kopernik" Strażnicy miejscy karać
będą tych gospodarzy do-
mów, którzy nie zastosowa-

li się do Wymogu deratyzacji. przy
okazji sprawdzać będą również
urnowy na wywóz nieczystości.

jąc takiego środka nikogo nie po-
winno być w pobliżu na co najmniej
kilkadziesiąt metrów, a stało się, jak
wiemy, inaczej.

Jan Stromidło, którego firma wy-
konujena przykład deratyzację na
zlecenie SM "Kopernik" zapewnia,

U nas nie było takich przypadków,
aby podczas akcji ucierpieli ludzie.

że toruńska akcja nie manie wspól-
nego z tą przeprowadzaną pod Po-
znaniem. U nas ogranicza się 'ona


