
 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
Informace pro profesionální uživatele 
 

ETOFENBLU 
Číslo povolení: MZDR 55148/2016/SOZ 
 
Tekutý insekticidní koncentrát v podobě vodní mikroemulze, se širokým spektrem účinnosti 
proti létajícímu a lezoucámu hmyzu   
 
Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje  
Etofenprox čístý 12 g  (123,6 g/l) 
Piperonyl butoxid čistý 20 g  (206,0 g/l) 
Ko-formulanty a voda do 100g 
  
Charakteristika  
ETOFENBLU je koncentrovaný insekticidní přípravek, obsahující etofenprox, což je 
phenoxy derivate nové generace, který účinkuje kontaktně i požerově a který je navíc 
synergizován piperonyl butoxidem, čímž je zvýšena jeho účinnost. Přípravek má 
vynikající smrtící účinnost a dobrou reziduální účinnost na široké spektrum škodlivých 
členovců. Etofenprox postihuje nervový systém hmyzu a tím způsobuje jeho uhynutí a je 
proto účinný i proti hmyzu rezistentnímu k organofosfátům, karbamátům a pyretroidům, 
které usmrcují hmyz jiným biochemickým mechanismem.  
Přípravek ETOFENBLU je účinný proti létajícímu hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, 
ovádi, muchničky, tiplíci, pakomáři, vosy a proti lezoucímu hmyzu, jako jsou mravenci, 
brouci a jejich larvy, rybenky apod. V obytných, průmyslových a zemědělských 
objektech.  
Přípravek lze použit i proti dospělým komárům ukrývajícím se ve vegetaci. 
Přípravek nelze aplikovat na rostliny určené ke konzumaci lidmi, nebo mají-li být 
krmivem pro zvířata.  
Přípravek při aplikaci nezapáchá a na ošetřených površích nezanechává žádné stopy.  
Před aplikací na silně porézní a absorbující povrchy vyzkoušejte aplikaci nejdříve na 
jejich malé části 
 

Použití v praxi  
ETOFENBLU je insekticidem se širokým spektrem účinnosti, který lze použít proti mnoha  
druhům škodlivých členovců, létajících nebo lezoucích, škodících v bytech, v průmyslových 
objektech, ve výrobnách a provozovnách různého typu, včetně potravinářských, ve školách, 
zdravotnických zařízeních, kinech, prodejnách, hotelích a ubytovnách, restauracích, 
dopravních prostředcích, v chovech domácích a hospodářských zvířat, stájích, na skládkách 
odpadků apod. Přípravek může být účinně použit k hubení dospělých komárů, ukrývajících se 
ve vegetaci.     
 
 



Dávkování a způsob použití 
ETOFENBLU se ředí vodou a aplikuje se tlakovými postřikovači v množství 1 litru naředěné 
pracovní směsi na 10 m2 ošetřené plochy. Doporučené koncentrace jsou 0,5-1,5 %, tj. 50-150 
ml přípravku do 10 litrů vody, v závislosti na druhu škůdce a síle zamoření. Naředěnou 
pracovní směs spotřebujte v den její přípravy.  

1. Pro použití ve venkovním prostoru proti komárům, pakomárům, tiplíkům 
mravencům a vosám použijte koncentraci 0,5-1 % (50-100 ml přípravku do 10 litrů 
vody). Proti lezoucím druhům a blechám použijte koncentraci 1-1,5  % (100-150 ml 
přípravku do 10 litrů vody). Vyšší z obou koncentrací použijte proti blechám a při 
silnějším zamoření.    

2. Pro použití proti dospělým komárům ukrývajícím se ve vegetaci smíchejte 50 ml 
přípravku s 10 litry vody. Aplikujte stejnoměrně na celou vegetaci s ukrytými komáry 
tak, aby aplikovaný přípravek z ošetřené vegetace neodkapával.  

3. Pro aplikaci ve vnitřním prostoru proti rusům, švábům, pavoukům, broukům a 
jejich larvám použijte koncentraci 1% (100 ml přípravku do 10 litrů vody). Přípravek 
aplikujte postřikem na všechna místa, kde se škůdci vyskytují při hledání potravy a 
vody a kde se ukrývají. Neaplikujte na plochy, zařízení a jiné předměty, se kterými 
přicházejí do přímého kontaktu lidé, nebo které přicházejí do styku s nebalenými 
potravinami. Podle potřeby aplikaci přípravku opakujte v závislosti na případném 
přetrvávajícím nebo opakovaném výskytu škůdců.  

Ve vnějším prostředí je vhodné provádět aplikaci přípravku v nejchladnější části dne, nejlépe 
brzy ráno.  
Aplikaci přípravku opakujte v intervalech 15-20 dní, nebo ihned, jakmile se škůdce znovu 
objeví. 
 
Balení:  Lahve o obsahu 250 ml a 1 litr  
                

 


