
 

• Zvyšuje riziko přenosu a vzniku infekcí (přenášejí např. salmonelu, 
 E. coli, Campylobacter, adenoviry, apod.)
• Poškozují izolace hal a tím zvyšují náklady na energie a opravy
• Snižuje užitkovost brojlerů (konverze a kvalita jatečného těla)
• Zvyšují spotřebu krmné směsi

Vývojový cyklus má čtyři fáze – vajíčka, larvy, kukly a dospělce. Doba přeměny do dalšího vývojového stádia závisí na teplotě 
a vlhkosti. Cyklus z vajíčka po dospělce může trvat různě dlouho (od dvou měsíců až po 1 rok). Preferují temná, vlhká a teplá místa. 
Žijí především pod krmítky a ve stěnách, kde mají dostatek krmiva. Vajíčka kladou do podestýlky, kde se pak líhnou larvy. 
Larvy mají kolem 2,5 cm, dospělci jsou pak velcí 0,8 - 1,8 cm.

Zařazení regulace populace potemníka v programu TEKROCID:

1. Vyskladnění drůbeže, zdvižení technologie.
2. Aplikace kontaktního insekticidu v pásu šíře 50 cm nad podestýlkou. 
 * Fáze I – Zničí velké množství potemníků i larev před jejich ukrytím.
3. Vyhrnutí podestýlky a hrubá očista.
4. Mytí haly - předmáčení Shi� 0,5 – 1%
 - mytí tlakovou vodou 100 bar.
5. Osychání 12 – 48 hod (sanitace napájecího systému a krmných sil)
6. Plošná pěnová dezinfekce GPC8 1%.
7. Osychání 6 – 24 hod (mikrobiologická kontrola, kompletace techn. prvků)
8. Aplikace larvicidu postřikem. 
 Postřik kontaktního insekticidu s jinou účinnou látkou.
 * Fáze II - Larvicid výrazně sníží počet vajíček, larev a kukel.
 - Kontaktní insekticid likviduje potemníka i larvy pod nesešlapanou podestýlkou
9. Nastlání čerstvé podestýlky a plynování (Biocid30 4 %).
10. Postřik kontaktního insekticidu na podestýlku.
 * Fáze III – Snižuje počty potemníka i larev po dobu 1 – 3 měsíců.
11. Nastlání čerstvé podestýlky a plynování (Biocid30 4 %).
12. Naskladnění drůbeže a zabezpečení vstupů (Biocid30 1 %).

Výběr larvicidu: Maggots 2SG (2 – 5%; v dávce 0,5-1 litr roztoku/m²)

Výběr insekticidu: 
Po vyskladnění (bod 2.) Fendona 6SC (c:1%; d: 50-100 ml roztoku/m²) 
Před a po podestýlkou Elector (0,17-0,33%; v dávce 50-100 ml roztoku/m²)

Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Pro podrobnější informace kontaktuje: Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4.
Ing. Karel Ti§l, tel.: + 420 602 221 410; e-mail: k.ti§l@tekro.cz

Výskyt potemníka stájového (Alphitobius diaperinus) způsobuje ve výkrmu drůbeže 
nejen velké škody, ale je významným vektorem onemocnění:

POTEMNÍK STÁJOVÝ 
(Alphitobius diaperinus)

Vylíhnutí larvy z vajíčka

Zakuklení

Vylíhnutí dospělce z kukly



Česká republika - regiony

Ing. Hana Drápalová
Tel. +420 606 756 499
h.drapalova@tekro.cz

Ing. Radek Mayer
Tel. +420 725 784 198
r.mayer@tekro.cz

Ing. Radek Mayer
Tel. +420 725 784 198
r.mayer@tekro.cz

Ing. Martin Vyroubal
Tel. +420 723 634 199
m.vyroubal@tekro.cz

Ing. Jaroslav Servus
Tel. +420 601 581 858
j.servus@tekro.cz

Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Pro podrobnější informace kontaktuje: Tekro, spol. s r.o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4.
Ing. Karel Ti§l, tel.: + 420 602 221 410; e-mail: k.ti§l@tekro.cz

Postřik insekticidem

Kam aplikovat: 

Larvicid aplikujte podél stěn zálivkou po obvodu haly, do všech spár, děr a kanálů v hale; v přípravně i po celém obvodu haly, 
vč. přípravny a podél vnějších stěn haly! Obvykle 500 ml roztoku 5% Maggots na 10 bm spár.

Insekticidy 

Fendona 6SC: celý obvod haly, pás šířky 50 cm, 
cca 20 cm nad podestýlkou 

Elector: a) podél obvodu haly: na spojnici podlah 
 a stěn + stropu a stěn (cca 50 cm + 50 cm).
 b) špalety vrat i dveří, větrací klapky,   
 tunelové ventilátory, nosníky, prahy, 
 do kanálků
 c) podélný pás pod krmítky (1 m šíře)
 d) kolem každé spáry, prahů, sloupů 
 (20 cm šíře)

Area manager ČR    
MVDr. Pavlína Bidlová  tel.: +420 734 180 001, p.bidlova@tekro.cz

Zálivka larvicidem

Slovenská republika - regiony

MVDr. Jana Hantšoková (Area manager SK)
Tel. +421 908 709 307
j.hantsokova@tekro.sk

Ing. Jaroslav Merčiak
Tel. +421 918 628 102
j.merciak@tekro.sk

Vedoucí oddělení 
Ing. Karel Ti§l      tel.: +420 602 221 410, k.ti§l@tekro.cz




