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Bezpečná aplikace rodenticidů 
při hubení hraboše polního 

(Microtus arvalis) v zemědělsky 
obdělávané  krajině  

Základním postulátem jsou 
znalosti ekologie hraboše 
polního a jejich využití v 
technologii hubící akce 





ZEMĚDĚLEC  MUSÍ  NALÉZT  ŘEŠENÍ   
JAK  ZABRÁNIT  ŠKODÁM  - ODSTRANIT  
RIZIKA  OTRAV  ZVĚŘE  A JINÝCH 
NECÍLOVÝCH  ORGANIZMŮ  

REALITOU JE ŠKODLIVOST 

HRABOŠE POLNÍHO V 

ZEMĚDĚLSTVÍ  











Bezpečná aplikace rodenticidů 

•  Posouzení jiných způsobů a možností 

• Vyhodnocení rizika při úspěšnosti výsledku –
nebo úvaha …… ošetření neprovádět ! Je 
zakořeněný  a odpozorovaný jev …… úhyn 
hrabošů na podzim (mlhy, deště, zima, 
zhoršení podmínek ….  ??? 

•  Nepodstupovat riziko ošetření ? 

•  Kde zemědělec získá správnou informaci? 





Z historie přípravků proti hraboši 
polnímu 

Postřiky 

• Endrin 

 

 

• Náhrada za postřik 

Thiodan,Furadan, Melipax, 

 Zrna a granulované nástrahy 

• Z doby prvé republiky různé 
druhy zrnin + ?? 

Nera zrna,Azena zrno,Rascil …. 

.     Nástrahy  M-Ko“der. 
Grazin,Ratak,  

      Stutox,Protox,Lanirat …….. 

Různá náhradní řešení typu 
Polytanol,Dellicia Gastoxin 
apod. 







Bezpečná aplikace rodenticidů 

 
• Rozhodnutí na základě monitoringu 
• Monitoring hraboše polního v zemědělských 

plodinách má standartní  průběh 
• Rozhodování podle objektivizace rizik výskytu a 

prahů škodlivosti 
• Výběr přípravku 
• Rozhodnutí o termínu ošetření, technologii, a 

pracovních postupů 
• Odpovědná příprava a zajištění podmínek 



Výběr přípravku  STUTOX 

• registrovaný proti hraboši polnímu na 

zemědělské půdě, v polních plodinách, 

v zelinářských a ovocných plodinách, 

ve vinohradech a na pastvinách 

• Dávkování je odstupňováno podle 

způsobu aplikace: 2-4 granule na 

noru(0,3 gr), 2 – 5 kg do ohnisek, při 

plošné aplikaci 10 kg 

 

 



STUTOX 

• Ekologicky přijatelný přípravek, 

• Ve vlhkém prostředí se rychle 
rozpadá, 

• účinná látka vyprchá,zůstávají 
nepatrná rezídua  nezůstává  v  
kadaverech 











Rizika rodenticidu Stutox v polních podmínkách 

• Volba přípravku 

• Přípravek ekologický! 

 

• Odůvodnění zásahu-
výskytem a početností 

 

• Jak zajistit ošetření? 

• Technologický postup  
hubícího zásahu 

 

• Ošetření ohniskové, 

 

• Plošné 

 



Rozhodnutí o způsobu ošetření 

Ošetření ohnisek –  

• ruční..nestejnoměrnost,náročnost, bezpečnostní 

riziko pro  pracovníky……… 

•  jednotlivě do nor –nerovnoměrnost a rozhodování 

do které  nory, a do kolika nor v kolonii, 

používané a nepoužívané ! 

 

• hraboši vyhrnují z ústí nor,zůstávají hromádky 

nástrahy na povrchu dostupné   necílovým 

organizmům, užitečným zvířatům  a  pernatým 

ptákům,  































Rozhodnutí o způsobu ošetření 

• Plošné na celém pozemku: 

    Dostupnou mechanizací – rozmetadlem na 
hnojiva  za předpokladu: 

    správného seřízení dávkování, 

    seřízení rozmetacího soustrojí, 

    dodržení pojezdové technologie(včasné 
vypínání a otáčení bez naplnění talíře, aby 
nezůstávaly hromádky na otočce, překrývání 
pojezdů nebo nedokrývání. 





Rozhodnutí o způsobu ošetření 

   Dodržení bezpečnosti rozhozu na šíři ošetření, 

   dodržení  pravidelnosti a velikosti rozhozu, 

   nepřekrývat ošetření v pásech průjezdu, 

   upravit techniku pojezdu, 

   vypínání násypného zařízení při otáčení stroje. 

    

    Musí být  dodržena bezpečnost práce, 

    práci mohou dělat odborně způsobilí pracovníci 







Proč dochází k rizikovým 

případům otrav pernaté a 

lovné zvěře 

Pokus o zhodnocení způsobů 

aplikace rodenticidů v 

zemědělských plodinách a při 

různých hladinách populace   



Rozhodnutí o aplikaci nebylo provedeno v 

souladu s výsledkem monitoringu  

• Množství rozložených granulí nemohlo být 

využito malým počtem živých hrabošů. 

    Tím nebylo dodrženo dávkování přípravku 

odpovídající pokynům na etiketě přípravku 



Nedostatky ruční aplikace 

• Vkládání granulí do ústí nor bylo 

předimenzováno množstvím granulí k počtu 

osídlených nor. 

• Granule nestačily být spotřebovány počtem 

živých hrabošů. 

• Vyšší dávky granulí vkládané do nor, byly 

ve zvýšené míře vyhrnovány mimo ústí nor 

a byly dostupné necílových živočichům 



Plošná aplikace rozmetadlem je 

úspěšná za předpokladu správného 

seřízení a zvolení  vhodné technologie 

Plošná aplikace rodenticidního 

přípravku vyžaduje dokonalou 

přípravu  stroje a technologie 



Správná příprava vyžaduje 

• Odzkoušení odváženého množství, aby 

odpovídalo  hektarové dávce na změřeném 

úseku vyzkoušené pojezdem. 

• Odzkoušení šíře záběru při rozhozu, aby se 

granule nepřekrývaly, nebo nezůstávala 

neošetřená místa 



Technika  pojezdu 

• Vypínání v předúvraťové části pozemku, 

aby kotouče naplněné granulemi se nemohli 

vysypat jako hromádky na úvrati 

• Hromádky granulí vysypané na úvrati jsou 

příčinou úhynu zvěře a ptáků 

• Úvraťová část se ošetřuje napříč samostatně 



Kontrola aplikace 

• Ošetřování při plošné aplikaci 

vyžaduje stálý dohled a bezprostřední 

kontrolu 

• Možnost odstraňování nedostatků 

během aplikace 



Kontrola po aplikaci 

• Bezprostředně po aplikaci projít 

ošetřený pozemek, zjistit případné 

nedostatky a odstranit je. 

• Zabrání se úhynům 

• Vhodné je přizvat k této závěrečné 

kontrole správce honitby, nebo 

mysliveckého hospodáře.Předejde se 

případným problémům  



Bezpečná aplikace rodenticidů 

Zásady správné zemědělské 

praxe 

 



 

Děkujeme  za  pozornost 
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