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Několik kalamit 

…….kromě COVID19 

 Kůrovci 

 Hraboš 

 Hlodavci – nárůst populací (myš, krysa, potkan).

 Rizika rodenticidů – necílové a  environmentální efekty, 

otravy necílových organizmů



Problém – nedostatek  

účinných  přípravků

 De-registrace 

 Rezistence 

 Environmentální impakt  a negativní mediální  obraz



Hlodavci  na farmách 



Hraboš polní 

 …v centru pozornosti

Samice vyvádí 

2- 12 mláďat 

3x až  7x 

ročně 

Problém přemnožení a registrace přípravků…   



Myš domácí, 

krysa 

a potkan 

Problém rezistence …



Aktuální problémy s hlodavci v 

zemědělské a potravinářské praxi 



Veřřejné zprávy z tisku a webových portálů



Hlodavci  v supermarketech 

…. kontroly  a sankce 

(„hygienický lock-down“) SZPI  

Hlodavci v jedné prodejně XY

Minulý týden byly zavřeny dvě prodejny ve Středočeském kraji kvůli nevyhovujícím 

hygienickým podmínkám. V tomto týdnu Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) 

zaznamenala další případ, kdy byla zjištěna obdobná závažná pochybení, a to v prodejně Lidl

Česká republika, v. o. s., v Prostějově na ulici Újezd. Informovala o tom Petra Hoferková z 

oddělení komunikace inspekce. 

Na celé provozovně včetně jejího zázemí byla zjištěna nejen přítomnost myšího trusu, ale také 

živých i mrtvých myší. V prodejně byl silný zápach po výskytu hlodavců. Na některých 

potravinách byly patrné stopy po myším okusu, upřesnila Hoferková. 

Je povinností každého provozovatele, aby ve všech fázích uvádění potravin do oběhu zabránil 

jejich kontaminaci a dodržoval hygienický způsob prodeje. Za výše uvedených podmínek je 

prodej zcela nepřípustný, uvedla. 

Prodejny potravin plné myší – kde všude už byly letos 

objeveny?

Problémy s hlodavci řeší prodejci po celé 

republice. Zarážející je fakt, že bez kontrolorů 

v prodejnách myší bobky asi nevidí a nápravu jsou 

schopni zařídit do druhého dne od uzavření. 



RODENTICIDY 

Rizika 

Zneužití 

/nevhodné 

použití

Neúčinnost 

na hlodavce 

Hygienická 

rizika pro 

člověka 

Ekonomické 

škody

Zasažení 

necílových 

organizmů 

Hygienická 

rizika pro 

člověka 

Ekologická 

rizika 



Hraboš – krátký komentář 



Jak bojovat s hrabošem?

Neexistuje jedno řešení 

 Prevence

 Monitorování

 Agrotechnické operace

 Chemická ochrana

Nejdříve poznat svého nepřítele



Informační materiály 



Informační materiály poskytují 

důležité informace 





Hubení hrabošů

– chemické přípravky 



Nejvíce 

používaný



Povolené přípravky na hraboše polního

Obchodní název Evid. č. Držitel povolení Název účinné látky 
Konec platnosti 

rozhodnutí 

Ukončení 

uvádění na trh 

Ukončení 

používání 

Arvalin Forte 5114-1 Detia Freyberg GmbH. 
Fosfid zinečnatý 

(Zinc phosphide) 
30.4.2025 30.4.2025 30.4.2025 

Delicia Gastoxin 2030-1 Delicia Freyberg GmbH. 
Fosfid hlinitý 

(Aluminium phosphide) 
31.8.2020 31.8.2020 31.8.2020

Polytanol 4463-0 
Střední lesnická škola 

Žlutice 

Fosfid vápenatý 

(Calcium phosphide) 
31.8.2023 31.8.2023 31.8.2023 

Polytanol 4463-0 
Chemische Fabrik 

Wulfel GmbH & Co. KG 

Fosfid vápenatý 

(Calcium phosphide) 
31.8.2023 31.8.2023 31.8.2023 

Ratron GL 5070-0 frunol delicia GmbH. 
Fosfid zinečnatý 

(Zinc phosphide) 
30.4.2025 30.4.2025 30.4.2025 

Ratron GW 5071-0 frunol delicia GmbH. 
Fosfid zinečnatý 

(Zinc phosphide) 
30.4.2022 30.4.2022 30.4.2022 

Stutox II 5114-0 Detia Freyberg GmbH. 
Fosfid zinečnatý

(Zinc phosphide) 
30.4.2025 30.4.2025 30.4.2025 

Zdroj: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx

Ratron GW (otrávená pšenice; fosfid zinku 25g/kg) 

Ratron GL (otrávená čočka; fosfid zinku 8g/kg)

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Detail.aspx?id=31887&stamp=637165753187553961
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Detail.aspx?id=27969&stamp=637165753187553961
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Detail.aspx?id=23583&stamp=637165753187553961
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Detail.aspx?id=33304&stamp=637165753187553961
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Detail.aspx?id=32308&stamp=637165753187553961
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Detail.aspx?id=31597&stamp=637165753187553961


Metody aplikace přípravků



Vždy postupovat dle aktuální etikety přípravku



Výjimky musí být povolené



Plošná aplikace - příklad

1. Tisková zpráva MZe o povolení plošné aplikace

23.1.2020

Po posouzení inspektory bude možné na nejvíce 
postižených pozemcích mimořádně nařídit povrchovou 

aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů

Tisková zpráva – Na pozemcích, na kterých populace hraboše překročí pětinásobek prahu
škodlivosti, budou moci inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
(ÚKZUZ) nařídit povrchovou aplikaci rodenticidu na hubení hrabošů. S ohledem na mírnou zimu,
narůstající stavy populace hraboše a případná zdravotní rizika pro obyvatele jde o nezbytné
opatření. Podrobnosti povolení a postupu pro zemědělce budou zveřejněny do konce února.
Postup byl konzultován s Ministerstvem zdravotnictví (MZd) i s Ministerstvem životního prostředí
(MŽP).

Zdroj: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_po-posouzeni-inspektory-bude-mozne-na.html



VURV v.v.i.

 Problematika skladištních hlodavců (myš, krysa, potkan)

 Nově problematika  hraboše (spolupráce MENDELU –

Brno – Doc. J. Suchomel,  aj. organizacemi 

 Nové fumigační metody  



Testy účinnosti rodenticidů  a 

rezistence   



• AK nesplňují požadavky na bezpečnost 
biocidních přípravků (dle nařízení EP a Rady (EU) č. 

528/2012)

• 2018 - nařízení Komise (EU) 2016/1179 → na trhu 
„nové“ přípravky s polovičními koncentracemi 
AK než doposud

Účinky rodenticidních nástrah se 

sníženým obsahem antikoagulantů (AK)



 Otestovali jsme nástrahy se sníženou koncentrací u myší domácích v 

laboratorních i terénních testech

 Přípravky se sníženou koncentrací AK mají srovnatelné účinky jako 

přípravky původní 

 První „pozitivní“ výsledky molekulárních metod stanovení rezistence k AK

Účinky rodenticidních nástrah se 

sníženým obsahem antikoagulantů (AK)



Výzkum v oblasti nových přípravků



VÚRV – navrhlo nový výzkum 

Alternativy nástrah

- zinkfosfidu na hraboše



Je hraboš  velký  problém? 



Je zapotřebí  výzkum? 



Jaká je projektová  podpora 

výzkumu hrabošů z letošní soutěže 

NAZV pod MZe ČR?

 podané projekty: organizace MENDELU; UPOL; VURV, v.v.i., etc

Na stránkách NAZV byly 5.11. 2020 zveřejněny výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a 
inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-
2025, ZEMĚ. zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-
zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2020/vyhlaseni-
vysledku-verejne-souteze/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze.html

V roce  2020 - ze všech  podaných 

projektů - nebyl přijat k financování 

žádný projekt týkající se hraboše 

polního…………………………….

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2020/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze.html


Děkuji za pozornost

Kontakty:

stejskal@vurv.cz

aulicky@vurv.cz

frankova@vurv.cz

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Tým Ochrana zásob před skladištními škůdci

Drnovská 507

161 06 Praha 6 - Ruzyně


