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Uplatněná certifikovaná metodika: 

Aplikace gelových insekticidních nástrah na hubení švábovitého hmyzu  
 
Metodika je vytvořena pro potřeby plnění zákona  258/2000. Metodika je zaměřena na 
problematiku týkající se výskytu švábů v zemědělských a potravinářských provozech a 
nových metod jeho hubení za pomoci gelových insekticidních nástrah. Metodika obsahuje 
souhrn nových originálních informací o účinnosti gelů a praktické instrukce o jejich aplikaci 
v různých situacích.  
 

 

 

 

Certified technological procedure: 

Application of gel baits for control of pest cockroaches  
 
The certified technological procedure was developed in order to support Czech national 
legislation 258/2000. The procedure is aimed at the control of pest cockroaches in agricultural 
and food industry premises using insecticide gel baits. The technological procedure contains 
new and original information on gel bait efficacy and instructions on their application under 
various environmental circumstances.  
.  
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I . CÍL METODIKY  
 

Nejčastějším způsobem hubení populací švábovitého hmyzu je plošná aplikace 
insekticidů (postřiky). Od 90. let minulého století se začalo dále využívat i aplikací 
insekticidů v gelových nástrahách. Tyto přípravky spadají do kategorie profesionálních 
přípravků a jejich aplikaci mohou provádět pouze osoby k tomu oprávněné dle zákona 
258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění.  

Přestože se tyto formulace přípravků v ČR používají již více než 15 let, existuje pouze 
málo informací o možnostech a způsobech aplikace gelových insekticidních nástrah, které by 
podávaly profesionálním pracovníkům v DDD objektivní informace o aplikaci a pracovních 
postupech. Jedinými často dostupnými informacemi jsou letáky distributorů nebo informace 
z vlastních zkušeností.  

Cílem této metodiky je poskytnout objektivní informace pro pracovníky v zemědělství, 
potravinářství a DDD o způsobech aplikace gelových insekticidních nástrah na hubení 
populací švábovitého hmyzu. A o možnostech využití alternací k plošným aplikacím 
insekticidů v konkrétních případech. 
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II. PŘÍNOS METODIKY  
 

� V poslední době jsou v zemědělské, potravinářské a  DDD praxi využívány nové 
formulace profesionálních insekticidních přípravků v podobě gelů, jejichž aplikace je 
výrazně odlišná od aplikace insekticidních přípravků postřiky nebo aerosoly. 

� Aplikace gelových insekticidních nástrah klade vyšší nároky na znalosti pracovníka 
provádějícího ošetření. Dobře provedený asanační zásah vyžaduje jak znalosti 
vlastností samotných škůdců (biologie, etologie), tak asanovaného objektu 
(monitorování, průzkum) a metod aplikace (technika, technologický postup).  

� Tato metodika podává zcela nový soubor informací, které jsou potřebné pro 
zemědělské, potravinářské a asanační pracovníky (zabývající se DDD) k účinnému 
používání gelových nástrah proti švábovitému hmyzu. 
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III. VLASTNÍ POPIS METODIKY 
 

1. ÚVOD 
V České republice se vyskytují dva hlavní druhy synantropních švábů, které způsobují 

škody v zemědělském a potravinářském průmyslu. V dnešní době asi nejvýznamnějším 
škůdcem je rus domácí (Blattella germanica) a v posledních letech stále ustupující na 
významu šváb obecný (Blatta orientalis). S příchodem rostoucího tranzitu komodit mezi 
jednotlivými zeměmi a světadíly, roste i riziko zavlečení dalších druhů synantropních švábů 
do našich provozů. Přesto, že klimatické podmínky v naší oblasti nejsou zatím příliš příznivé 
pro šíření těchto druhů, může docházet k lokálním problémům při přemnožení.  

Na hubení švábovitého hmyzu se vždy výrazně podílely insekticidní přípravky 
aplikované plošně v podobě postřiku či aerosolu. S rostoucími znalostmi o účincích některých 
účinných látek na člověka a životní prostředí, roste i tlak na jejich omezování. Tento tlak 
vyúsťuje až k výraznému omezení či úplnému zákazu používání některých insekticidů 
s určitými účinnými látkami. Výrazné ochuzení spektra účinných látek vede k rostoucímu 
zvyšování počtu rezistentních populací škůdců k povoleným účinným látkám. Tyto 
skutečnosti povedou stále více ke zvyšování odbornosti profesionálních pracovníků v DDD. 

Tato metodika shrnuje nejdůležitější poznatky v možnostech aplikace gelových 
insekticidních nástrah proti švábovitému hmyzu. 
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2. VÝSKYT ŠVÁBŮ V ČR 
 

Na našem území bylo zjištěno v lidských obydlích a v přírodě kolem deseti druhů švábů. 
Podle výskytu je můžeme rozčlenit následujícím způsobem: 

 
Druhy švábů: A) volně v přírodě 
  B) synantropní:  1. stále přítomní  - obecné rozšíření 
        - speciální stanoviště 
     2. občasný import 
 

Zařazení jednotlivých druhů švábů do těchto skupin není pevné a jejich životní zvyky a 
místo výskytu se mohou z nejrůznějších příčin měnit. Synantropní stále přítomné obecně 
rozšířené druhy jsou: rus domácí (Blattella germanica) a šváb obecný (Blatta orientalis). 
Synantropní stále přítomné druhy na speciálních stanovištích jsou: šváb americký 
(Periplaneta americana), šváb australský (Periplaneta australasiae) a šváb hnědopruhý 
(Supella longipalpa). Výjimečným případem může být výskyt rusce (Ectobius sp.), který však 
v běžných situacích lidská obydlí a zařízení nevyhledává. Jako synantropní občasně 
importované druhy švábů mohou přicházet v úvahu všechny druhy synantropních švábů. 
Zatím byl zaznamenán import švába hnědého (Periplaneta brunnea) a na jižním ovoci import 
švába Panchlora spp. Další jedinci švábů, kteří by mohli být importováni, patří do 
následujících rodů: Periplaneta spp., Blattella sp., Blatta (Shelfordella) sp., Polyphaga sp., 
Leucophaea sp., Nauphoeta sp., Neostylopyga sp., Pycnoscellus spp., Blaberus spp., 
Eurycotis spp. a další. Volně v přírodě se v ČR vyskytují pouze rusci rodu Ectobius a rodu 
Phyllodromica. 

Hlavní hospodářský a hygienický význam mají pouze synantropní stále přítomní švábi, 
tj. rus domácí, Blattella germanica (L.) a šváb obecný, Blatta orientalis (L.). V letech 1982-
83 bylo 18,2% zdravotnických zařízení ČR zamořeno těmito dvěma druhy. V Evropě i na 
našem území nabývají na významu ještě další dva druhy švábů - šváb americký, Periplaneta 
americana (L.) a šváb hnědopruhý, Supella longipalpa (F.). 
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3. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SYNANTROPNÍ DRUHY ŠVÁB Ů V ČR 
 

 

Rus domácí 
Blattella germanica (L.)  
 
(slov. - rus domový, angl.- German 
cockroach, něm.- Deutsche Schabe, rus. - 
ryžij tarakan, fran. - Blatte germanique, 
špan. - Cucaracha germanica) 
 
 
 
Popis: Malý, 10 - 15 mm dlouhý šváb s poměrně malou variabilitou. Převažující barva obou 
pohlaví je špinavě žlutá, nápadným znakem jsou dva černé podélné pruhy na štítu. Průměrná 
hmotnost samce je 0,047 g a samice 0,085 g. Samice se tvarově a odstínem barvy liší od 
samce (sexuální dimorfismus) - je robustnější, má širší zadeček (tento rozdíl je dobře patrný 
při pohledu na břišní stranu), má tmavší zbarvení a složená křídla překrývají konec zadečku. 
Na 7. a 8. tergitu nejsou vtlaky se žlázami, cerky mají 12 článků (u samců 11 článků). 
Gravidní samice nesou na zadečku vaječnou schránku (ootéku), která se, na rozdíl od jiných 
druhů našich synantropních švábů, v průběhu vývoje otáčí do vodorovné polohy. Nymfy 
nemají krovky a jejich poslední instar má již vyvinuty po stranách středo- a zadohrudi 
pahýlovité základy budoucích křídel. Nymfy mají světlé pruhy na tergitech. Jednotlivá 
nymfální stádia (instary) se dají rozpoznat podle znaků na posledních zadečkových článcích, 
podle délky těla a šířky štítu  a podle článků na cercích a tykadlech. 
Biologie: Samice se páří jednou a toto jedno páření postačí na oplodnění všech vajíček 
vytvořených během celého života. Samci se mohou pářit opakovaně a obě pohlaví jsou 
schopna kopulace za několik dní po posledním svlékání. Za dva až tři dny po první úspěšné 
kopulaci se zatahuje u samičky zadeček a dochází k vytváření ootéky. Ootéka je nejprve bílá, 
během jednoho dne se zbarvuje do hněda. Poté dochází k její rotaci doprava nebo doleva o 
90°. Průměrná délka vývoje embrya je kolem 10 dní a samice odkládá ootéku krátce před 
vylíhnutím nymf nebo až po něm. Počet vajíček v ootéce se pohybuje od 37 do 45, asi 90% z 
nich se vylíhne. Samice během života vytváří 4 - 8 ooték, se stárnutím se ootéky zmenšují. 
Nymfy mají 5 - 6 (někdy i 7) instarů a doba vývoje trvá v závislosti na podmínkách prostředí 
30 - 60 dní, přičemž za nepříznivých podmínek se může vývoj prodloužit i na 125 a více dní. 
Dospělci žijí více než 100 dní, za nepříznivých podmínek i déle. Dospělci i nymfy rusa jsou 
velmi pohybliví a schopni rychlého běhu. V našich podmínkách je rus schopen pouze 
klouzavého letu. Rus dokáže skákat na krátké vzdálenosti, šplhat po hladkých stěnách, a 
přestože se vodě vyhýbá, dokáže i plavat. 
 
 
Experimentální data 

Důležitou informací pro úspěšný boj s rusem domácím je znalost rychlosti jeho vývoje. 
Podle této informace mohou pracovníci v DDD se znalostmi prostředí správně připravit 
harmonogram prováděných prací tak, aby efektivně potlačili populaci tohoto škůdce v objektu. 

V rámci této metodiky byly provedeny pokusy, ve kterých se sledovala rychlost vývoje 
(Graf 1) prvního instaru rusa domácího ve čtyřech teplotách, které se nacházejí v rozmezí 
teplot v potravinářských provozech. Dále jsou zde zpracovány informace o úspěšnosti 
přežívání jedinců rusa domácího v jednotlivých teplotách u prvního instaru (Graf 2). Všechny 
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tyto informace jsou také shrnuty v tabulce 1. 
Výsledky ukazují, že optimální teplota pro 1. instar rusa domácího, kdy je vývoj 

nejrychlejší a nejvíce jedinců přežívá, je teplota okolo 30 °C. Tento výsledek odpovídá 
všeobecným znalostem o tomto druhu, který patří mezi druhy vyžadující vyšší teploty. Proto 
je migrace jedinců mezi jednotlivými objekty možná pouze v déle trvajícím teplém letním 
počasí.  Také preferovaná místa se nalézají v objektech, kde se teploty blíží těmto zjištěným 
teplotám. 
 
Tabulka 1. Souhrnná data k vývoji 1. instaru rusa domácího (Blattella germanica) (Nj-celkový počet jedinců 
v pokusu, N-počet přežívajících jedinců) 

Teplota Nj N průměr+sd min. max. medián 

21 146 70 20,4 ± 4,6 11,0 34,8 19,0 
24 204 129 11,7 ± 3,9 8,0 25,3 10,4 
27 171 129 8,2 ± 1,6 6,1 15,0 8,3 
30 249 192 6,7 ± 1,2 5,1 11,0 6,0 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

21 24 27 30

Teplota (°C)

D
ny

 
Graf 1. Rychlost vývoje 1. instaru rusa domácího (Blattella germanica) ve čtyřech různých teplotách. 
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Graf 2. Přežívání jedinců 1. instaru rusa domácího (Blattella germanica) ve čtyřech různých teplotách.  
 
 
Preferované podmínky: Rus domácí se vyskytuje na teplých stanovištích s vysokou relativní 
vzdušnou vlhkostí, s dostatkem potravy a vody, vhodným úkrytem a malým prouděním 
vzduchu. Optimální teplota je kolem 30°C. Tento druh je však velmi adaptabilní a dokáže 
přežívat i ve značně nízkých teplotách. Rus může pronikat za potravou i do chladících boxů. 
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Šváb obecný  
Blatta orientalis L. 
 
(slov. - šváb obyčajny, angl. - Oriental 
cockroach, něm. - Küchen Schabe, 
Orientalische Schabe, rus. - tarakan černyj, 
fran. - Blatte orientale, špan. - Cucaracha 
oriental)  

 
 

 
Popis: Patří mezi středně velké druhy švábů (20 - 27 mm). Tělo má hnědočerné, jednolitě 
zbarvené se zřetelným leskem. Průměrná hmotnost samců je 0,451 g a samic 0,945 g. U 
tohoto druhu je vyvinut na první pohled patrný sexuální dimorfismus. Samice má silně 
redukovaná křídla, zatímco u samců křídla pokrývají dvě třetiny zadečku. U žádného 
vývojového stadia není vyvinuto arolium. Ootéka je nošena do odložení v horizontální poloze. 
Nymfální stadia jsou zbarvena podobně jako dospělci. 
Biologie: Vývoj trvá v závislosti na podmínkách vnějšího prostředí 6 měsíců až dva roky. 
Samci mají rychlejší vývoj. Ootéka se vytváří za 8 - 10 dní po úspěšné kopulaci. Za jeden až 
dva dny po jejím vytvoření ji samice odkládá na skryté místo, kde jsou vhodné podmínky pro 
vývoj nymf. Za normálních podmínek trvá inkubace 40 - 50 dní, avšak v zimě může probíhat 
dormance a líhnutí je tím posunuto do teplejšího období. Samice tvoří během svého života v 
průměru 8 ooték a každá obsahuje kolem 16 vajíček. V závislosti na podmínkách prostředí 
proběhne vývoj nymf během 7 - 10 instarů. Dospělci se dožívají 35 - 180 dní. U tohoto druhu 
byla pozorována občasná partenogeneze (tj. vývoj vajíčka bez oplodnění). Jedinci tohoto 
druhu nemohou lézt po zcela hladkých vertikálních plochách. Nejsou schopni ani klouzavého 
letu. 
 
 
Experimentální data 

Důležitou informací pro úspěšný boj se švábem obecným je znalost rychlosti jeho 
vývoje. Podle této informace mohou pracovníci v DDD se znalostmi prostředí správně 
připravit harmonogram prováděných prací tak, aby efektivně potlačili populaci tohoto škůdce 
v objektu. 

V rámci této metodiky byly provedeny pokusy, které sledovaly rychlost vývoje prvního 
instaru švába obecného ve čtyřech teplotách (Graf 3), které se nacházejí v rozmezí teplot 
v potravinářských provozech. Dále jsou zde zpracovány informace o úspěšnosti přežívání 
jedinců švába obecného v jednotlivých teplotách u prvního instaru (Graf 4). Všechny tyto 
informace jsou také shrnuty v tabulce 2. 

Výsledky ukazují, že optimální teplota pro 1. instar švába obecného, kdy je vývoj a 
přežívání jedinců v optimální rovnováze, je okolo 24 °C. Tento výsledek odpovídá 
všeobecným znalostem o tomto druhu, který patří mezi druhy mírného pásma, a tím také 
vyžaduje nižší teploty pro svůj optimální vývoj než například rus domácí. Proto se také 
setkáváme se švábem obecným v chladnějších prostorách, jako jsou například sklepy. Zde 
může docházet k migraci škůdce i mezi objekty pomocí různých sklepních průchodů atd. 
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Tabulka 2. Souhrnná data k vývoji 1. instaru švába obecného (Blatta orientalis) (Nj-celkový počet jedinců 
v pokusu, N-počet přežívajících jedinců) 

Teplota Nj N průměr+sd min. max. medián 

21 209 194 32,9 ± 9,2 23,4 80,7 30,0 
24 209 209 17,2 ± 2,0 14,0 23,0 17,4 
27 149 82 12,1 ± 2,5 8,0 26,6 11,6 
30 388 147 11,8 ± 3,1 6,0 29,3 12,0 
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Graf 3. Rychlost vývoje 1. instaru švába obecného (Bltta orientalis) ve čtyřech různých teplotách. 
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Graf 4. Přežívání jedinců 1. instaru švába obecného (Blatta orientalis) ve čtyřech různých teplotách. 
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Preferované podmínky: Šváb obecný preferuje o něco chladnější prostředí než rus domácí. 
Vyhledává tmavé, vlhké a klidné prostory, např. sklepy, sklady organických substrátů, různé 
šachty a nepravé stěny apod. Může se občas vyskytovat i mimo budovy a v objektech bez 
vytápění. 
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4. APLIKACE GELOVÝCH INSEKTICIDNÍCH NÁSTRAH  
 

Hubení švábovitého hmyzu není jednoduchou záležitostí, obzvláště v potravinářských 
provozech a ve vícepodlažních budovách, kde heterogenita prostředí skýtá mnoho úkrytů a 
zdrojů potravy. Proto má-li být dosaženo úspěchu, musí se dodržovat řada zásad. Velmi 
důležitou zásadou číslo jedna je pravidelné monitorování výskytu švábovitého hmyzu. Při 
výskytu švábovitého hmyzu v objektu je nutné provádět pravidelné aplikace biocidů 
s dodržováním předepsaných dávek a střídáním účinných látek. Pro zvýšení účinnosti zásahu 
je také velmi vhodné kombinovat různé formulace biocidů podle ošetřovaného prostoru 
(postřik-aerosol, postřik-gely, postřik-popraše atd.).  

V současné době jsou jednou z nepostradatelných formulací biocidů proti švábovitému 
hmyzu gelové insekticidní nástrahy. V této formulaci je vlastní účinná látka biocidu smíchána 
s plnidlem atraktivním pro švábovitý hmyz. Takto připravený bicidní přípravek se aplikuje 
cíleně a v malých dávkách. Z těchto důvodů je způsob aplikace a výběr míst pro pokládání 
gelových insekticidních nástrah jednou z nejdůležitějších operací celého dezinsekčního 
zásahu. Informace, kam aplikovat přípravky, bychom měli získat na základě kvalitního 
průzkumu objektu a pravidelným monitorováním škůdců.  

 
Dezinsekční zásah proti švábům můžeme provést dvěma základními způsoby: 

1. Aplikace gelových insekticidních přípravků s aplikací dalších formulací biocidů 
(postřiky, aerosoly atd.) 

Při tomto způsobu ošetření je základním prvkem aplikace biocidních přípravků 
(postřik, aerosol) na dobře přístupná místa výskytu švábů. Dále se reziduální přípravky 
aplikují jako bariérové postřiky k zamezení šíření švábů (např. šíření mezi jednotlivými 
byty atd.). Gelové insekticidní přípravky zde slouží jako doplňkové ošetření, a to 
zejména v méně přístupných místech a dále v místech, kde je nevhodné aplikovat 
postřiky. 

Způsob této kombinované aplikace je nejefektnější, a to jak z hlediska kvality 
potlačení švábů, tak i z hlediska finančních nákladů na jejich potlačování. Důvodem 
bývá zejména snížení spotřeby „drahých“ gelových insekticidních přípravků a snížení 
počtu aplikací reziduálních přípravků. 
 
2. Aplikace samotných gelových insekticidních přípravků 

Způsob ošetření proti švábům pouze pomocí gelových insekticidních přípravků 
nebývá velmi častý. Důvodem je jejich vysoká cena a relativně vysoká náročnost na 
přesnost aplikace, a tím i na kvalitní monitorování švábů a kvalitní průzkum celého 
objektu. Přesto může tento způsob ošetření být velmi dobře aplikován, a to za těchto 
předpokladů: 

- výskyt malého počtu švábů soustředěných pouze na jednom maximálně dvou místech 
(lednice, mrazáky atd.) 

- dobrá znalost prostředí a dobrý přístup do všech míst aplikace přípravku 
Někdy bývá aplikace gelových insekticidních nástrah jedinou možností ošetření 

daných prostor proti švábům. Důvodů může být mnoho, ale nejdůležitějším bývá 
v současné době narušení bezpečnosti kvality potravin a pracovního prostředí při 
aplikaci např. reziduálních postřiků nebo aerosolů.  
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Místa a způsob aplikace gelových insekticidních přípravků 

Distribuovat správně gelové insekticidní nástrahy v ošetřovaném prostoru není vůbec 
snadné. V současné době existují dva způsoby aplikace. Prvním velice rozšířeným, a také 
tradičním způsobem, je aplikace gelových insekticidních nástrah přímo do štěrbin, na stěny a 
různá zařízení budov, kde je předpokládaný výskyt švábovitého hmyzu. Tento způsob je 
velmi vhodný v místech vysokých populací švábovitého hmyzu a tam, kde nehrozí zasažení 
necílových organismů. Druhým způsobem, který se začíná velice uplatňovat, je aplikace 
gelových insekticidních nástrah pomocí jedových staniček. Při tomto způsobu se aplikují gely 
nejdříve do jedových staniček a ty se následně umisťují na místa předpokládaného výskytu 
švábovitého hmyzu. Takovýto způsob aplikace je velice vhodný zejména jako prevence nebo 
pro potlačení menšího počtu hnízd švábovitého hmyzu. 

 
 
 
 

Tabulka 3. Přehled výhod a nevýhod dvou základních způsobů aplikace gelových insekticidních přípravků. 
 
Jedové staničky Volná aplikace 
Výhody: 
- ochrana přípravku proti vnějším 

nepříznivým podmínkám 
- ochrana proti necílovému organismu 
- dobrá kontrola spotřeby a kvality 

přípravku 
 
 
Nevýhody: 
- vysoká koncentrace přípravku na 

omezenou plochu 
- riziko nevhodného umístění staničky 

Výhody: 
- aplikace menších a více dávek 

přípravku 
- snadná aplikace do úzkých a méně 

přístupných prostorů 
- snížení rizika špatného místa 

aplikace 
 

Nevýhody: 
- vysoké riziko zasažení necílového 

organismu 
- žádná ochrana proti vnějším 

nepříznivým vlivům 
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Faktory ovlivňující účinnost gelových insekticidních nástrah 
Gelové insekticidní nástrahy (jako všechny ostatní formulace biocidních přípravků) 

podléhají působení vnějších abiotických faktorů. Jedním z nejvýznamnějších faktorů je 
vlhkost, která významně ovlivňuje hmotnostní bilanci aplikovaných gelových insekticidních 
nástrah, aniž by došlo ke konzumaci škůdcem (Graf 5). Znalost této skutečnosti je velmi 
důležitá, a to zejména při vyhodnocování dezinsekce pomocí hmotnostních úbytků gelových 
insekticidních nástrah v jedových staničkách.  

Další skupinou faktorů, které mohou významně ovlivňovat účinnost aplikovaných 
přípravků, jsou faktory biotické. Sem patří zejména různé druhy plísní, které nalézají na 
gelových insekticidních nástrahách velmi dobrý zdroj výživy. Důvodem bývá vysoký obsah 
různých cukrů v plnidlech přípravků tak, aby se zvýšila atraktivnost pro švábovitý hmyz.  
 
 

 
Graf 5. Změna hmotnosti gelových insekticidních nástrah v různých abiotických podmínkách (1 týden po 
aplikaci). 
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Doporučení pro praxi 

� Na základě změny hmotnosti aplikovaných gelových insekticidních přípravků v 
jedových staničkách nelze určit skutečný odběr přípravku škůdcem. 

� Vyhodnocení odběru přípravku lze nejlépe vyjádřit procenticky (0-25-50-75-100 
%) 

� Před novou aplikací přípravku by měl být zbytek starého přípravku odstraněn. 
� Vždy aplikovat přípravek v nových jedových staničkách.  
� Staré jedové staničky se zbytky přípravku likvidovat nebo důkladně vyčistit a 

dezinfikovat. 
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5. APLIKÁTORY GELOVÝCH INSEKTICIDNÍCH NÁSTRAH 
 

   V dnešní době se již gelové insekticidní nástrahy dodávají na trh ve speciálních 
plastových tubách, jejichž velikost a design je stejný pro většinu výrobců. To je velmi 
výhodné zejména pro praxi, kdy postačuje jeden typ aplikátoru od jednoho výrobce pro 
aplikaci gelových insekticidních nástraha z obalů od různých výrobců. Přesto existuje celá 
řada aplikátorů gelových insekticidních nástrah, které dodávají výrobci na trh. Všechny tyto 
typy aplikátorů můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 1. skupinou jsou aplikátory 
s konstantním dávkováním a 2. skupinou jsou aplikátory s nastavitelnou velikostí dávky 
aplikované gelové nástrahy.  Rozdělení aplikátorů do těchto dvou skupin má pro pracovníka 
v DDD největší význam. Další rozdělení by mohlo být například podle způsobu vytlačování 
gelové nástrahy z tuby (tlakem nebo pod tlakem), ale toto rozdělení by bylo dobré více pro 
technické a vývojové pracovníky než pro pracovníky v DDD.   
  
    1. skupina: Aplikátory s konstantním dávkováním gelové insekticidní nástrahy 

 
Tato skupina aplikátorů je velmi obsáhlá a výčet všech možných typů aplikátorů a jejich 

dávkování by mohl být na samostatnou metodiku. Z tohoto důvodu byl vybrán pouze jeden 
zástupce SchwabEX press od firmy FROWEIN GMBH+CO (obrázek 1). 

Do této skupiny řadíme aplikátory s jednoduchou konstrukcí, u kterých je nastavena 
pouze jedna velikost dávky gelové insekticidní nástrahy. Tato velikost dávky se může 
odlišovat pouze aplikací různých typů gelových insekticidních nástrah (Graf 6). Znalost 
velikosti dávky aplikované jedním zmáčknutím aplikátoru je velmi důležitá pro pracovníka, 
který provádí dezinsekci. Důvody mohou být dva (1) správné množství dávky ovlivní kvalitu 
dezinsekčního zákroku a (2) ekonomická rentabilita dezinsekčního ošetření. 
 
 
 

 
 
Obrázek 1. Aplikátor gelové insekticidní nástrahy s konstantním dávkováním od firmy 
FROWEIN GMBH+CO 
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Graf 6. Průměrná hmotnost třech aplikovaných gelových insekticidních nástrah pomocí 
aplikátoru s konstantním dávkováním (FROWEIN GMBH+CO). 
 
 
2. skupina: Aplikátory s nastavitelnou velikostí dávky aplikované gelové nástrahy 
 

Výběr aplikátorů v této skupině je výrazně menší než ve skupině první. Jako zástupce 
této skupiny byl vybrán aplikátor, který je dostupný na našem trhu Walmur gel aplicator od 
firmy PLANOR S.A.  (obrázek 2).  

Aplikátory s nastavitelnou velikostí dávky aplikované insekticidní nástrahy mají jednu 
výhodu, a tou je možnost přesné regulace dávky podle požadavků pracovníka provádějícího 
dezinsekci. Tato skutečnost umožňuje aplikovat na různá místa různě velké a přesné dávky 
přípravku, jejichž množství se dá velmi dobře evidovat. Znalost přesných dávek gelových 
insekticidních nástrah na různých místech a jejich následná spotřeba cílovým organismem 
může pracovníkovi napovědět velikost a rozmístění populace škůdce. Proto je také důležité 
znát hmotnosti aplikovaných gelových insekticidních nástrah. V grafech 7A,B,C jsou 
uvedeny hmotnosti třech komerčních gelových insekticidních nástrah aplikovaných ve třech 
různých pozicích nastavitelných na aplikátoru. 
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Obrázek 2. Aplikátor gelové insekticidní nástrahy s nastavitelným dávkováním od firmy 
PLANOR S.A. 
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Graf 7A. Průměrná hmotnost třech aplikovaných gelových insekticidních nástrah pomocí 
aplikátoru s nastavitelným dávkováním - POZICE 1 (PLANOR S.A.).  
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Graf 7B. Průměrná hmotnost třech aplikovaných gelových insekticidních nástrah pomocí 
aplikátoru s nastavitelným dávkováním - POZICE 3 (PLANOR S.A.).  
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Graf 7C. Průměrná hmotnost třech aplikovaných gelových insekticidních nástrah pomocí 
aplikátoru s nastavitelným dávkováním - POZICE 5 (PLANOR S.A.).  
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Doporučení pro praxi 
� Aplikátorem od firmy PLANOR S.A. nelze aplikovat gelové insekticidní 

nástrahy s řidší konzistencí jako je například přípravek Goliath. Důvodem je 
aplikace přípravku z tuby pomocí podtlaku.  

� Aplikátory po ukon čení práce řádně očistit a zbavit zbytků gelů, zejména vyčistit 
jehly aplikátor ů. 
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IV. SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUP Ů“ 
 

Novost postupů je za jištěn publikací části výsledků a podkladů ve vědeckých 
recenzovaných časopisech, které mají kritérium „novosti“ a originality práce jako podmínku 
pro publikaci. ( viz. VI. Seznam použité literatury). Dále je pak novost postupů zajištěna tím, 
že další část výsledků je připravena pro další publikaci.  Originalita novost výsledků lze 
dokladovat i na současné praxi aplikace nástrah v ČR, které nejsou optimalizované dle 
předkládané metodiky. Pracovníkům v praxi zejména chybí limitní údaje o možnostech 
využití nástrahových gelů vzhledem k populační hladině, srovnání účinnosti různých 
používaných produktů, srovnání dávek, které jsou dosahovány při použití různých aplikačních 
zařízení (tlakových lisů a  pistolí).      
 
 

V. POPIS UPLATNĚNÍ CERTIFIKOVANÉ METODIKY 
V České republice existuje jen velmi málo souhrnných informací o způsobech aplikace 

gelových insekticidních nástrah. V době, kdy dochází ke změně politiky v rámci EU v oblasti 
aplikace všech biocidních přípravků, je velmi důležité získávat informace, které umožní 
dezinsekční praxi plynule nahradit zanikající přípravky.  

V poslední době jsou v DDD praxi využívány nové formulace profesionálních 
insekticidních  přípravků v podobě gelů, jejichž aplikace je výrazně odlišná od aplikace 
insekticidních přípravků postřiky nebo aerosoly. Soubor informací, který podává tato 
metodika, je zcela nový a potřebný pro asanační pracovníky zabývající se  DDD k účinnému 
používání gelových nástrah proti švábovitému hmyzu. Aplikace gelových insekticidních 
nástrah klade vyšší nároky na znalosti pracovníka provádějícího ošetření. Dobře provedený 
asanační zásah vyžaduje jak znalosti vlastností samotných škůdců (biologie, etologie), tak 
asanovaného objektu (monitorování, průzkum) a metod aplikace (technika, technologický 
postup).  
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