KAHJURITÕRJE

Tõhus kahjuritõrje on Rentokili tugevus
ka mitme innovaatilise tootega,
millest võib lähemalt lugeda
leheküljelt neli. Näiteks hiirepüüdja RADAR, mis lukustab
hiire lõksu ja hävitab ta CO2-ga;
elektrooniline kärbsetõrje seadmete sari või online-teavitussüsteem.
Ettevõtte peamised kliendid
on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, toiduainetööstusettevõtted, suured jaemüügiketid, toitlusasutused, hotellid,
baarid ja pubid, haiglad, tööstusettevõtted, kauplused, turud
jmt. „Ärikliendid moodustavad
90% klientuurist, kuid meil on ka
oluline roll kodutarbijate turul,”
julgustab Trei koduomanikke
maailma parimate kahjuriasjatundjate poole pöörduma.

Rentokili OÜ on ainulaadne
ettevõte, mis toodab kahjuritõrjevahendeid ning
pakub ka tõrjumise teenust
nii ettevõtetele kui ka kodudele.
mari sarv
mari.sarv@epl.ee
Firma registreeriti Eestis mullu
aprillis pärast seda, kui üks
planeedi suurimaid teenindusettevõtteid Rentokil Initial 1927
plc. ostis üles kaks kohalikku
juhtivat kahjuritõrje firmat PPS
Eesti ja Patricol.
Rentok ili kauba mä rk on
maailmas tuntud juba enam
kui 80 aastat. 1927. aastal alustati Taanis kahjuritõrjetoodete
valmistamist, kuid et ära kasutada ettevõtte põhjalikke teadmisi kahjurite kohta, hakati
tõrjetoodete kõr val müüma
ka vastavaid oskusi ja infot.
„Tä n in i oleme a i nu laad ne
ettevõte, mis toodab üha tõhusamaid ja humaansemaid tooteid kahjurite ärahoidmiseks,
pakkudes samas igale kliendile
just tema vajadusest lähtuvat
teenust,” selgitab Rentokil Eesti
tegevjuht Toomas Trei.
Rentokil tegutseb Euroopas,
Põhja-Ameerikas, Aasias, Aafrikas ja Vaikse ookeani regioonis. Turukapitalisatsioon on
ligikaudu 4,3 miljardit eurot,
Rentokil Initial on noteeritud
Londoni börsil. Ettevõttes töötab enam kui 70 000 inimest
48 eri kultuuri ja keskkonnaga
riigis. Rentokil Initial pakub
rahvusvahelise korporatsiooni
tugevusi ja kogemust, säilitades samas kohaliku ettevõtte
omapära ja paindlikkuse.
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Meie visioon on olla
maailma parim kahjuritõrjega tegelev
ettevõte, kes pakub
parimat teenust.

„Meie visiooniks on olla maailma parim kahjuritõrjega tegelev
ettevõte, pakkudes suurepäraseid
teenuseid kohalikul ja juhtides
oma tegevusala ülemaailmsel
tasandil,” selgitab Trei.
Eestis on Rentokili tegevusvaldkonnaks ainult kahjuritõrje
teenuse pakkumine. Siin asuvad

kuus filiaali ja 16 tehnikut, kes
tegelevad iga päev klientide teenindamisega. Abivajajad saavad
terviklikke kahjuritõrjelahendusi
näriliste, putukate, muttidemügride või lindude tõrjeks,
peale selle desinfektsiooniks ja
toiduhügieenikoolituseks.
Igapäevase tõrjetöö kõrval on

Rentokil võtnud oma lähiaastate eesmärkideks parandada
elanike ja avaliku sektori teadlikkust kahjuritega seotud probleemidest. Käesolevast aastast
alustatakse ka paari uudset teenust nii era- kui ka äritarbijaile:
linnutõrje ja puidukahjurite
hävitamine. Tööd alustatakse
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Kahjurid kipuvad meile kaasüürnikeks
niipea, kui võimalus avaneb
Levinuimad kahjurid Eesti
kodudes on konkurentsitult prussakad, kinnitavad
kahjuritõrjujad. Ülejäänud
varieeruvad piirkonniti, aastaajati ja lihtsalt hooti.
mari sarv
mari.sarv@epl.ee
OÜ Rentokil Lõuna-Eesti müügijuhi Anneli Haavandi sõnul
prussakad ja vaaraosipelgad
aastaaega ei vali. Kui aga võima lus avaneb end inimese
kaasüürnikuks pressida, siis
nad seda ka teevad. Lutikaid
on v iimasel ajal rohkem ja
ega nemad samuti aastaajast
suurt hooli – kui võimalust on,
võtavad nad magamistoa üle.
Vähemasti armastavad kirbud
plusskraade ning alles suve
tulekul võib hüppava vereimeja
saada endale nii linnatänavalt
kui ka neljajalgsetelt lemmikutelt.
Paljud neist tüütutest kahjureist pole lihtsalt tüütud, vaid
levitavad ka haigusi. Näiteks
prussakas käib köögist süüa
otsimas, jättes sinna kokku
enam kui 40 haigusetekitajat.
Eriti nakkusohtlikud on nende
jäljed, väljaheited ja jäänused.
Kirbud aga levitavad oluliselt jubedamaid tõvesid kui

süütud kõhuprobleemid. Tõsiseima kirbu antud pisikuna
n i metab Haava nd i mu h kkatku, millesse inimene nakatub näriliste kirbult saadud
pisikust. „Minevikus tekitasid
näriliste kirbud tõsiseid katkuepideemiaid, märkimisväärseim neist 1665. aasta suur katk
Londonis,” nimetab Haavandi
kirpude tapatalguid.
Oluliselt kergema kotiga
ei rända rotid, kelle levitatud
haiguste tagajärjel arvatakse
viimase aastatuhande jooksul
olevat surnud rohkem inimesi,
kui kõigis inimkonna ajaloos
peetud sõdades kokku.
Kõige a r v u ka m pa rasi it
kodudes on aga kahtlemata
vaaraosipelgas. Eluks ja arenguks vajavad nad ühtlast soojust (18–30 plusskraadi), mõõdukat niiskust ja toitu, eelistades loomse päritoluga toitaineid. Nagu sipelgad ikka, elavad needki kolooniates, ühes
pesas võib olla sadu või isegi
tuhandeid isendeid. Pesad on
tavaliselt väga raskesti ligipääsetavates kohtades, nt lagede
ja seinte vahel, kõikvõimalikes
tühimikes, seadmetes jm, ühes
hoones võib olla mitu pesa.
„Vaa raosipelgate tõr jek s
kasutata k se peibut ussööta
ehk „majakesi”. Söödamaja-

dest läbi käinud sipelgad toidavad söödaga ka pesaasukaid.
Tasapisi hakkavad nad välja
surema,” tutvustab müügijuht
professionaalide tõrjetaktikat.
Lõplik tulemus võib võtta aega
kuid, nõudes kannatlikkust ja
pidevat mürksöötade väljapanekut. Ent eksperdid lubavad,
et lõpuks on kodu sipelgavaba
ning lauale jäetud saiapätsi
võite homme rahus ise edasi
süüa.
Lutikas saia kallal ei käi.
Voodilutikas imeb inimese verd
ja nende kasvav arvukus paneb
pead kratsima isegi kogenud
kahjurispetsid. „Oleme saanud

kõnesid õnnetutelt meestelt,
kes välislähetusest tulles koju
ei saa, sest hotellis olid lutikad
ja naine ei lase sisse. Või lapsevanemalt, kelle laps oli sõbra
poolt või külla tulnud kaaslaselt lutikad saanud,” toob
Haavandi näiteid igapäevasest
tööst.
Lutikad paiknevad sellistes
kohtades, kus elab või ööbib
rohkesti inimesi, näiteks matkamajad, korterid, hotellid,
laevad. Ühest kohast teise võib
lutikas rännata nii ventilatsiooni- ja juhtmekanaleid pidi
kui ka reisikohvris või spordikotis.

Mugavam kaaslane pole ka
kirp: kõik sügeleb. Naise sõnul
võivad korralikes majapidamistes kirbud pärit olla lemmikloomadelt. „Kui aga lemmiklooma pole, tuleks mõelda,
kas hiired-rotid ei k rõbista
kuskil,” tutvustab ta potentsiaalseid süüdlasi. „Sügiseti
enne kütteperioodi algust on
meie töötajad kui kiirreageerijad, sest küttefirmad keelduvad keldrites koos kirpudega
töötmast. On olnud juhtum,
kus korteriühistu pidi välja
maksma töömeeste tööriided,
saunakulud ja muu,” kirjeldab
Haavandi teadlikku lähenemist kirbuprobleemile.
Kui kirbud tegutsevad soojal ajal, siis just vastu talve
hakkavad sisse murdma hiired. Er ti tihti juhtub seda
Haavandi k innitusel linnaäärsetes elamurajoonides, kus
majad on ehitatud endistele
põllumaadele. Hiired tekitavad omanikule suurt kahju,
närides kaableid ja rikkudes
toitu ega lase öösiti magada.
„Üks rott sööb aastas 22 kilo
terav ilja, üks rotipere koos
kõigi oma järglastega sööb
aastas ligikaudu 2,5 tonni vilja
ja mustab kümme korda suurema koguse,” esitab Haavandi
õõvastavat statistikat.

Haavandi peab Eestit veel
suhteliselt puhta ks riigiks,
sest inimesed alles on hakanud maailmas ringi rändama.
Suurlinnades on hea elu ka
kõiksugu kahjureil, sest einela
on rikkalik ja vaheldusrikas.
Mida rohkem inimesed sellistes kohtades käivad, seda rohkem tuleb värskeid parasiite ka
meile. „Mullu tuldi Kreekast
ikka väga tihti koju, lutikad või
vaaraosipelgad kohvris,” nendib kahjuriekspert. „Meil on
kõik veel ees.”
Haavandi kirjeldab ka teist
probleemi: inimesed lähenevad kahjureile valesti. Esiteks
on näiteks kirbu ohvritel valehäbi, nagu oleksid nad nüüd
räpased. Nad ei julge probleemi tunnistada, saati siis
koju tõrjespetse tellida. „Pigem
ostetakse poest suure raha eest
hunnik asju, määritakse peale
ja pannakse maha, aga miski ei
tööta.
Kui sadu kroone on kulutatud ja pool aastat möödas,
tullakse meie juurde ja avastatakse, et polegi nii kallis ja
polegi nii võimatu. Ja siis möllame meie pool aastat, sest
kahjurid on vahepeal jõudsalt
paljunenud,” kirjeldab Haavandi venitamistaktika tagajärgi.

