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Celoplošná deratizace obce Ústín byla provedena 25. 5. 2020. Byly použity nástrahy metodou
zavěšením s 40g nástrahy Hubex.
Hubex Celkem bylo deratizováno 40 šachet a likvidováno
likvidován 1
ohnisko výskytu.

Výsledky kontroly
Kontrola byla provedena 2. 7.. 2020.
20
• Jaro 2016 – 50% + 5 ohnisek výskytu;
• Jaro 2017 – 56% + 2 ohniska výskytu;
• Podzim 2017 – 36% + 4 ohniska výskytu;
• Jaro 2018 – 30% + 2 ohniska výskytu;
• Jaro 2019 – 51% + 5 malých ohnisek výskytu;
• Podzim 2019 – 64% + 2 ohniska výskytu;
• Jaro 2020 – 60% + 1 ohnisko výskytu.
Jarní deratizace přinesla
inesla oproti podzimu zlepšení. Při
P případném
ípadném započtení
zapo
vpustí, kde
probíhaly v průběhu pokládky stavební práce (při
(p i kontrole zde byly nástrahy umístěny,
umíst
ale
nezapočítáváme
ítáváme je do faktur – jde nám 1. o pomoc obci,, 2. zkreslilo by to výsledky),
výsledky
vzhledem k tomu, že právěě tato část bývala „nejklidnější“,, by byly výsledky pravděpodobně
pravd
ještě pozitivnější. I přes
es vyšší požer, než tomu bylo na jaře
ja e 2018 je dalším velkým pozitivem
prakticky absence
nce potkaních děr
d v oblasti směrem
rem na Olomouc (byla zde nalezena pouze
jedna malá, přii kontrole již neobnovená).
neobnovená Tento počet
et je zatím nejmenší za celou dobu
deratizace, což by mohlo napovídat možné zlepšení situace v dané oblasti.
Celkově však byl požer zaznamenán v zásadě rovnoměrně po celé obci.
Deratizace kanalizační
kana
sítě - výsledky
Počet
et deratizovaných šachet
40 + 10
Zobrazení na mapě
map
Nulový výskyt
16
Zelený bod
Vysoký výskyt
24 (60%)
Červený
ervený bod
Stavební práce při pokládce
10
Modrý bod

Návrh dalšího postupu
Vzhledem k výskytu doporučujeme:
čujeme:
• Pokračovat v pravidelné deratizaci 2x ročně.
ro
Za tým Deratizace4D přejeme
ejeme hezký den
Ing. Ondřej Trubecký
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