
 

 

TECHNICKÉ INFORMACE 
Informace pro profesionální uživatele 
 

PIRETROXTM
 

Číslo povolení: MZDR 57870/2016/SOZ 
 
Tekutý insekticidní koncentrát s rychlou smrtící účinností pro použití v bytech i veřejném 
prostoru. 
 
Účinné látky: 100 g přípravku obsahuje  
Přírodní pyrethrum čisté      1,25 g (11,0 g/l) 
Ko-formulanty a voda                                 do 100g 
  
Charakteristika  
PIRETROXTM je insekticidní přípravek s velmi rychlou smrtící účinností, kterou 
zajišťuje jeho účinná látka – přírodní pyrethrum. Přípravek je vhodný zejména pro 
situace, kdy není potřebná reziduální účinnost, v bytech, průmyslových objektech a ve 
veřejných budovách. Přípravek lze požívat proti létajícímu hmyzu (mouchám, komárům, 
tiplíkům, vosám aj.) a proti lezoucímu hmyzu (mravencům, rusům, švábům, blechám, 
proti vším mimo hostitele) na následujících místech:  
V potravinářských provozovnách: restauracích, hotelích, podnicích veřejného 
stravování, mlýnech, prázdných silech, na jatkách, mlékárnách, potravinářských 
skladech a prodejnách potravin, za předpokladu, že nebudou zasaženy nebalené 
potraviny a krmiva.  
Ve veřejných institucích: zdravotnických zařízeních, školách, úřadech, kasárnách, 
kinech, veřejných knihovnách, ubytovnách apod.  
V průmyslových objektech: ve skladech, výrobnách cigaret, v průmyslových 
provozech na zpracování dřeva, kůže, textilií apod. 
V dopravních prostředcích: železničních vagonech, automobilech, vozech metra, 
autobusech, letadlech, osobních a nákladních lodích apod. 
V objektech se zvířaty: na farmách, ve stájích, chovech psů, dostihových stájích apod. 
Objektech občanské vybavenosti: v parcích, na ulicích, zahradách, kempincích, 
turistických zařízeních apod.  
Přípravek může být úspěšně použit proti dospělým komárům, ukrytým ve vegetaci, 
živých plotech, křovinách, vysoké trávě apod.   
 
Způsob použití a dávkování 
Přípravek PIRETROXTM se ředí vodou v koncentraci 2-3% (200-300 ml přípravku se 
přidá do 10 litrů vody a dobře rozmíchá) a každým litrem této pracovní směsi se ošetří 
10-15 m2 plochy. Naředěný přípravek se aplikuje postřikem za pomocí ročního nebo 
motorového tlakového postřikovače. 
Létající hmyz 
Ve vnitřním prostoru se postřik aplikuje přímo na hmyz a na všechna místa, kam létající 
hmyz usedá. Vyšší koncentrace se použije při silnějším zamoření a proti mouchám. 
Ve venkovním prostoru se postřik aplikuje přímo na hmyz a na vnější stěny budov a jiné 
plochy, kam hmyz usedá. Při silnějším zamoření použijte vyšší koncentraci. Vegetaci 



ošetřete stejnoměrně tak, aby z ní postřik neodkapával. 
 
 
Lezoucí hmyz 
Ve vnitřním prostoru ošetřete postřikem všechny plochy, místa a úkryty, kde  se hmyz 
pohybuje  a ukrývá se. Vyšší koncentraci použijte proti rusům a švábům. 
Ve venkovním prostoru aplikujte postřik na vnější stěny, chodníky, dláždění apod. 
Jestliže je přípravek aplikován do chovů domácích nebo hospodářských zvířat, je nutné 
provádět postřik bez jejich přítomnosti. Zvířata lze vrátit až po zaschnutí postřiku.  
 
Přípravek PIRETROXTM  lze v ředění 4-5% (400-500 ml přípravku do 10 litrů vody) 
aplikovat ve formě studeného a horkého aerosol nebo ULV ve vnitřním prostoru v 
dávce 0,5-2 litry naředěné pracovní směsi na 1 000 m3 nebo ve vnějším prostoru v 
dávce 0,5-1 litr naředěné pracovní směsi na každý ošetřený hektar.  
   
Balení: Lahve o obsahu 1 litr 
            Kanistry o obsahu 10 litrů   


