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PREVENCE VÝSKYTU KRYS A MYŠÍ VE VAŠEM CHOVU 
 Vypracování plánu, který zamezí vstupu myší a krys na farmu 

 Nejlepší je stanovit jednu zodpovědnou osobu, která pravidelně provádí kontroly a 
  zápisy z těchto kontrol  

 Použití jedových stanic na kladení nástrahy – krysy rádi konzumují potravu ve tmě 

 Jedové stanice musí být od sebe umístěny 15 – 20 m v pravidelných intervalech, 
   blízko stěn, u dveří a v místech, kde je uchováváno krmení a kde se hlodavci vyskytují 

 Použití nástrahy se silným a atraktivním pachem 

 Návnada by měla být, co nejčerstvější a lákavá – čerstvá vydrží maximálně 2 týdny 

 Návnada musí mít silný a rychlý likvidující účinek  

 Použití produktů 2. generace s aktivní látkou bromadilon nebo difethialon a 3. generace  
   s aktivní látkou brodifacoum, které hlodavce rychle likvidují už po užití malého množství 

 Je nutno použít dostatečné množství návnady, přibližně 100 - 200 g v každé stanici 

 Nejlepší je vložit do jedné stanice 2 typy návnad – někteří hlodavci mohou preferovat vločky, 
   někteří pastu 

 Všechny jedové stanice by měly být pravidelně každé 2 týdny kontrolovány a doplněny 
  čerstvou návnadou 

 Pokud v některé stanici nebyla návnada dotčena, je nutno ji přemístit na jiné místo 
 

Průměrný počet narozených mláďat z jedné samičky: 

 Vrhy / Rok Mláďata / Vrh Dospělost Počet mláďat / Rok 

Krysa 9 26 42 dnů 234 

Myš 12 16 30 – 40 dnů 192 
 

Existují různé typy návnad: 
 

Zrní Vločky Pasty  / Krémy Kostky – různé barvy i tvary 
    

Vhodné pro vnitřní použití. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití. 

 
 

  
OSVĚDČENÉ NÁVNADY: 

Rodetox DIf Oats   5 kg Vločky Drcené vločky – aktivní látka je celkově absorbována 

Rodetox Dif Oats   20 kg Vločky Drcené vločky – aktivní látka je celkově absorbována 

Rodetox Brom Wheat   5 kg Zrní Aktivní látka je hlavně na povrchu zrna  

Rodetox Dif Blocks   5 kg Kostky  Polygonální tvar, který je atraktivní k okusu. 

Rodetox Brodi Blocks   5 kg Kostky  Polygonální tvar, který je atraktivní k okusu. 

Rodetox Brodi Pasta   10 kg Pasta* Balení v  10 g sáčcích, snadné dávkování – nejvíce používaná 

Rodetox Brodi Cream   5 kg Krém* Aplikace i na svislé plochy, na horní část trubek a hrazení atd. 

*Velkou výhodou pasty nebo krému je, že ulpívají na tlapkách zvířat, která se pravidelně očišťují  
  (75% svého času) – automaticky tak látku požijí. 
 
 

 Jedová stanice - lehká Jedová stanice těžká - uzamykatelná 

 
  

 


