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Abstract: The bed bugs (Cimex lectularius) are global expanded 

pest, whose quantity has increased dramatically for over two dec- 

ades. The pest control is not easy, and therefore is the most diffi- 

cult urban pest to pest control. This is probably due to resistance 

and resistance mechanism. These mechanisms have rapidly de- 

veloped and decreased effect of biocides, that have been effec- 

tive in the past. The development mechanisms resistance must be 

actively monitored. In today’s paper, I give a brief overview of 

the latest information on the resistance and functionality of active 

ingredients against bed bugs. 
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Abstrakt: Štěnice domácí (Cimex lectularius) je celosvětově rozšířený 

škůdce, jehož početnost za poslední dvě desetiletí dramaticky vzrůstá. 

Její hubení není lehkým úkolem, a proto je také nejhůře zvladatelný 

škůdce domácností. Za to je z velké části odpovědná rezistence a její 

mechanismy. Ty se velmi rychle vyvíjejí a mají za následek snížení 

účinnosti insekticidních látek, které byly v dřívější době účinné. Rozvoj 

aktuálních mechanismů a účinnost přípravků je zapotřebí aktivně sle- 

dovat. V dnešním příspěvku přináším stručný přehled těch nejnovějších 

informací o rezistenci a funkčnosti účinných látek proti štěnicím. 
 

 
 

tí nepřispíval k vytváření a zvyšování 
rezistentních populací štěnice domácí. 

Tyto nejasné otázky a úvahy ještě 
podtrhává důležitý fakt, a to, že jed- 

notlivé populace štěnic se na různých 
místech výskytu liší. Jinak reagují na 
určité insekticidy a jejich účinné lát- 

ky, nehledě na to, že adaptace se vy- 
víjí a v průběhu let, či dokonce měsíců 

může být insekticid, který na danou 
populaci zabíral najednou neúčinný. 

Které účinné látky tedy na štěnice 

aktuálně zabírají? Odpověď na tuto 
otázku chtějí znát nejenom DDD techni- 
ci, ale i vědci na celém světě. Odborných 

publikací zabývající se problematikou 
rezistence u štěnic v posledním desetiletí 

vzrůstá úměrnou křivkou tak, jako jejich 
výskyt v postelích zákazníků. Jakékoliv 
nové poznatky ohledně účinnosti pří- 

pravků na štěnice jsou odbornými časo- 
pisy velmi dobře přijímány a my se tak 
můžeme zpravidla v rychlém horizontu 

dozvídat nové informace z terénních  
i laboratorních studií. A jelikož vlastní 
testování je poměrně náročný proces, jak 

popíšu níže, prvotně jsem se rozhodla 
načerpat aktuální informace o účinnosti 

účinných látek proti štěnicím z těchto 
Úvod 
Problematika hubení štěnic je v sou- 

časné době jedním z nejaktuálnějších 
témat. Ve větších městech v České 
republice řeší dezinsekci štěnic DDD 

společnosti až téměř ve 40 % zásahů. 
Všichni víme, že její hubení není jed- 
norázovou akcí a v případě nedodržení 

postupů a nevhodně zvoleného insekti- 
cidu je téměř jistá reklamace ze strany 

zákazníka, stěžujícího si na opětovný 

výskyt. Důkazy o rezistenci štěnic k ně- 
kterým insekticidům jsou již všeobecně 

známy. Také to, že jejich rezistence se 
vyvíjí a štěnice dokáží poměrně rychle 
reagovat novou tělní adaptací, již bylo 

mnohokrát zmíněno. Ve světle těchto 
faktů se odvíjí každodenní práce DDD 
technika, který musí přemýšlet nad tím, 

čím vlastně má štěnice hubit, aby zá- 
sah byl maximálně účinný a proběhl 

bez reklamací a také, aby svou činnos- 

ověřených zdrojů. 
Předložený příspěvek tedy přináší 

informace o účinnosti přípravků s účin- 
nými látkami, které je možné na štěnice 
používat v České republice, na základě 

výsledků vědeckých publikací vyda- 
ných v posledních pěti letech. 

 

Pro začátek trochu teorie 
V následujících řádcích jen pro pořá- 

dek uvedu základní definice, které jsou 
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z hlediska sledování účinnosti a rezis- 

tence nezbytné. 
Co je to rezistence? 
Je to dědičná změna citlivosti popu- 

lace škůdce, která se odráží v opakova- 
ném selhávání přípravku používaného 

při hubení škůdce. Jinými slovy jedná 
se o zděděnou vlastnost určitého kmene 
štěnic přežít letální koncentraci insek- 

ticidního přípravku, který by zahubil 
většinu jedinců v normální populaci ště- 
nic. Rezistence vzniká prostřednictvím 

alel, které poskytují odporové faktory 
a v závislosti na insekticidním tlaku. 

Mechanismy rezistence 
Je možné jednoduše rozdělit na dva 

základní typy, a to rezistence ve způ- 
sobu chování a fyziologická rezistence. 

U rezistentních změn v chování dokáže 
hmyz vyvinout schopnost, která jim 
umožní vyhnout se smrtelné expozici 

insekticidů nebo tuto expozici snížit. 
Naproti tomu u rezistence fyziologické 

dochází k fyziologickým modifikacím 
těla, jako je například snížení kožní 
penetrace, zvýšení metabolické detoxi- 

kace anebo snížení citlivosti na cílovém 
místě. U štěnic byly prozatím proká- 
zány pouze fyziologické mechanismy 

rezistence. 
Snížení kožní penetrace – neboli 

zvýšení odolnosti kutikuly proti pro- 
nikání insekticidů. Kutikula je hlavní 
linie obrany, jelikož je to první místo, 

které musí překonat kontaktní insekti- 
cid, než do těla pronikne. Schopnost 
zesílit tloušťku pokožky a tím se bránit 

proti insekticidům, byla u štěnic proká- 
zána již v mnoha studiích (Zhu et al., 

2013, Lilly et al., 2016a). Tento typ re- 
zistence chrání štěnice proti pronikání 
širokého spektra insekticidů. 

Metabolická rezistence – je to bio- 
chemická transformace toxinu, kde je 
toxická sloučenina přeměněna na méně 
toxickou formu. Jsou zde zahrnuty tři 

hlavní skupiny metabolických enzymů 
a to P450s, esterázy a GTS (Glutathion 

S-transferáza), a dále transportéry ABC 
(Mamidala et al., 2011). Složitostí těch- 
to mechanismů se do detailů zabývat 

nebudeme, jen bych uvedla, že každá 
jmenovaná skupina je odpovědná za 
rezistenci k různým insekticidům. 

Snížení citlivosti na cílovém místě – 
insekticidy obecně ovlivňují specifická 
cílová místa, které jsou zpravidla v ner- 
vovém systému hmyzu (acetylcholies- 

teráza, chloridové kanály, atp.), čímž 
inhibují jejich enzymatickou  aktivitu. 

Rezistentní štěnice vyvinuly na těch- 

to cílových místech modifikace, kte- 
ré umožňují normální neurologickou 
funkci navzdory přítomnosti insekti- 

cidu. Existují čtyři hlavní typy mecha- 
nismů pro snížení citlivosti cílového 
místa, které způsobují rezistenci vůči 

různým druhům insekticidů: Kdr (DDT, 
pyretroidy), změněné AChEs (organo- 

fosfáty, karbamáty), necitlivé receptory 
GABA (Cyklodieny,  fenylpyrazoly) 
a změněné nAChR (neonikotinoidy) 

(Dang et al., 2017). 
Metody laboratorního testování 

rezistence 

Vhodně nastavená metodika labora- 

torního testování rezistence je základem 
pro získání kvalitních výsledků s vyso- 
kou vypovídající hodnotou. Tyto testy 
slouží jako základní náhled k účinnosti 

insekticidů a poskytují včasné varování 
pro potřeby provézt změny ve způsobu 

jejich používání. Jak jsem již zmínila v 
úvodu, publikací o testování účinných 
látek a rezistence u štěnic se v celosvě- 

tovém měřítku vyskytlo mnoho. Exis- 
tují metody standardizované světovými 
organizace, metody s přesným určením, 

ale také další metody, které jsou autory 
publikací upraveny a uzpůsobeny pro 
vhodnější testy týkající se současné po- 

třeby či místního charakteru. 
Obecně je možné metody testová- 

ní rezistence na štěnice rozdělit do tří 

hlavních skupin: biologické testy, 
bio- chemické testy a molekulární 

analýzy (Dang et al., 2017). 
Biologické testy – tuto kategorii si 

dovolím rozebrat podrobněji, jelikož 
těmito testy se v naší laboratoři 
předně zabýváme. Co se týče výhod, 
jsou tyto testy nejméně náročné z 
hlediska ma- teriálního zajištění 
(stroje, atd.), dále je jejich provedení 
jednoduché a časově nenáročné. 
Avšak pro testování vyža- dují velké 
množství štěnic a nemusí mít 
dostatečnou vypovídající hodno- tu z 
hlediska citlivosti. Nemusí také 
odhalit počáteční stádia rezistentních 
projevů. Můžeme je ještě rozdělit do 
dvou kategorií. Při té první je 
testová- na reakce štěnic na danou 
koncentraci účinné látky a při té 
druhé zase reak- ce na 
diagnostikovanou koncentraci 
(definované testy WHO). Příprava na 
biologické testy zahrnuje sběr štěnic 
terénních populací a také chov štěnic 
la- boratorních (citlivých). Mortalita 
štěnic se posuzuje podle rozsahu 

koncentrace účinné látky, které byly štěnice 
vystaveny. Výsledky se stanovují pomocí 

probitové analýzy v hodnotách  LD50, 

LC50 nebo LT50. Výsledky terénních populací 

štěnic jsou následně porovná- vány s výsledky 
populací citlivých na insekticidy a zjištěný 
rezistentní poměr je použit k odhadu citlivosti 
terénních 

populací. Co se týče testů „tradičních“ 
založených na diagnostikované koncentraci 
insekticidů jsou štěnice v ošetřené komoře 

nebo na petriho misce po dobu přesně 
stanovenou. Většina testů rezistence jsou 
prováděny pomocí těchto testů, kdy jejich 

provedení je standardizováno. Po provedení 
testů biologických by měly být 

charakterizovány mechanismy rezistence. Ke 
stanovení některých metabolických rezistencí 
mohou být testováním používány synergisté 

(např. PBO), ale ve většině případů se ke 
stanovení mechanismů rezistence používají 
biochemické a molekulární testy. 

Biochemické testy – používají modelové 
substráty k vyhledání zvýšené aktivity 
enzymů, které se podílejí na vzniku 
rezistence u štěnic. Výhodou těchto testů je, 
že je zapotřebí pouze malý testovací vzorek, 
ale k provedení analýz je vyžadováno 
sofistikovaných a nákladných vybavení a 
technologií. 

Molekulární testy – jsou to nejpřesnější 
testy, které poskytují odpověď  o konkrétních 
specifických mechanismech rezistence. 

Existuje mnoho metod pro provedení 
molekulárních testů, jmenovitě jen ty 

nejznámější, jako je PCR Real-time, Ar-PCR, 
přímá DNA analýza. Opět molekulární 
testování vyžadují nákladné přístroje k jejich 

provedení. U biochemických a mole- 
kulárních testů je možné vzorek pro testování 
uchovat (zmražení). 
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Účinné látky přípravků proti ště‑ 

nicím v ČR 
Metodika zpracování 

Aktuální informace o účinnosti jed- 
notlivých účinných látkách jsem vy- 
hledávala ve vědeckých databázích 

Web of Science, Google Scholar a na 
Research Gate. K vyhledávání jsem po- 

užila klíčová slova: resistence bed bugs 
a názvy jednotlivých účinných látek. 
V databázích jsem procházela i starší 

příspěvky, ale předně jsem se zaměřila 
na ty, které byly vydány po roce 2013, 
tedy na ty, které nejsou starší, než pět 

let. Z těchto příspěvků jsem čerpala 
informace pro podání aktuálního pře- 

hledu o mechanizmech rezistence, pro 
zpracování tabulky č. 1, a v neposlední 
řadě také pro soupis novinek z hlediska 

účinných látek. 

Charakteristika skupin insekticidů 

a účinných látek 
Syntetické pyretroidy – jedná se  

o uměle vytvořené insekticidy, 
vzniklé modifikací přírodních 
pyretrinu extrahovaných z květů 
Chrysanthemum cinerariaefolium. 
Jsou to vysoce účinné neurotoxické 
insekticidy, mající rychlý knock-
down efekt. Do skupiny syn- 
tetických pyretroidů patří např. tyto 
účinné látky: cypermetrin, 
deltametrin, permetrin, tetrametrin a 
další. Mnohdy jsou přípravky směsí 
jednotlivých účinných látek 
syntetických pyretroidů. Aktuální 
situace: štěnice jsou na syntetické 
pyretroidy rezistentní. První 
záznamy o počínající rezistenci se 
objevují již na počátku devadesátých 
let. V průběhu téměř třiceti let bylo 
vydáno mnoho publikací popisující 
vývoj mechanismů rezistence na 
pyretroidy. Téměř všechny výše 
uvedené mechanizmy rezistence se 
vyvinuly proti pyretroidům. V 
posledních letech byly například 
publikovány informace o zvýšených 
účincích  pyretroidů na kutikulu 
štěnic, kdy bylo zjištěno, že z 
důvodu užívání pyretroidů došlo 
dokonce k nárůstům kutikuly u 
štěnic, který přispívá ke snížené 
penetraci insekticidů (Koganemaru et 
la., 2013). Rezistence na pyretroidy 
je prokázána i u dalších škůdců, 
např. u komárů (Stoddard 2018) či 
much (Scott, 2017). 

A mohla bych jmenovat dále, 
ale proto, že ostatní škůdci nejsou 
předmětem dnešního příspěvku, 
odkazuji případné zájemce na 
literaturu, kde jsem se snažila vybrat 
ty nejnovější publikace. V 
současnosti je rezistence u štěnic na 
pyretroidy již vnímána jako známý 
fakt a některé druhy pyretroidů jsou 
používány i jako pozitivní kontroly 
při testování, jelikož je velmi dobře 
znám jejich účinek. V budoucnu není 
doporučováno používat pyretroidy 
proti štěnicím, jelikož jejich 
užíváním se podporuje rozvoj dalších 
rezistentních mechanismů, čímž 
může dojít ke snížení účinnosti  i 
jiných insekticidů a zvýšeného 
rozvoje rezistence (Balvín et Booth, 
2018). 

Pyroly – jsou třídou proinsekticidů, 
které jsou aktivovány až po vstupu do 

organismu. Jsou to mitochondriální 
inhibitory transportu elektronů, které 
narušují konverzi adenozindifosfátu 

(ADP) na adenozintriforfát (ATP) v mi- 
tochondriích buněk. Tento proces vede 
ke ztrátě energie, což vede k dysfunkci 

buněk a k následné smrti. Do této sku- 
piny spadá účinná látka chlorfenapyr. 

Vzhledem k novému způsobu účinku 
je v současnosti jako PT18 schválený 
v 19 zemích na světě. 

Aktuální situace: co se týče Evropské 
unie je prozatím povolený pouze jako 
PT 8 (ochrana dřeva), nikoliv jako PT 
18. Poslední zprávy o procesu schva- 
lování jsou ze dne 15. 10. 2018. Zatím 
vypadá vše poměrně pozitivně a úplné 
dokončení schvalování je snad už na 
spadnutí. Co se týče zpráv o jeho účin- 
ku, první publikace se začaly objevovat 
od roku 2006. Ve většině z nich je po- 
rovnávána účinnost s ostatními látka- 
mi. A musím říci, že výsledky zkoušek 
se občas liší. Účinnosti chlorfenapyru 
a dalších účinných látek proti štěnicím 
testovali Wang et al. (2016) na různých 
typech povrchu a průměrná účinnost 
chlorfenapyru byla 95 %. Testovali 
také účinnost z hlediska času expozi- 
ce, kdy zjistili vyšší mortalitu štěnic 
za 24 hodin, než po prvních pěti minu- 
tách po nanesení. Podobnou účinnost 
chlorfenapyru, a to 95 % zaznamenali 
i Hinson et al., 2016, kteří testovali 
mortalitu vajíček a následně vylíhlých 
nymf. 

 Studium bylo provedeno na kmeni 
laboratorním a na kmeni divokém. 
Mezi kmeny zaznamenali určité rozdí- 
ly, z čehož plyne, že je vždy zapotřebí 
volit typ použitého insekticidu v závis- 
losti na konkrétní situaci. 

Existují však studie, které hovoří 
o špatném insekticidním účinku pří- 

pravku s účinnou látkou chlorfenapyr. 
Jedná se o výsledky testování austral- 

ských vědců Doggett et al. (2011), kteří 
zjistili pouze 60% úmrtnost štěnic a to 
i u citlivých kmenů. Hlavně dodávají, 

že opožděný účinek je velmi limitují- 
cím faktorem z hlediska hubení. 

Zajímavá je také studie Choe a Cam- 
pell z roku 2014, kde byla zkoumána 
účinnost chlorfenapyru u štěnic nasá- 
tých či nenasátých. Mortalita štěnic 
nasátých byla 48 %, zatímco mortalita 
těch nenasátých byla 98 %. Z čehož 
vyplývá, že jednorázová aplikace chlor- 
fenapyrem může být negativní. S tou- 
to účinnou látkou je potřebné aplikaci 
opakovat. K podobným závěrům došli 
také Singh et al., 2016, kteří poukázali 
na to, že u štěnic, které se po ošetření 
chlorfenapyrem nasály, byla mortalita 
pozdější. Tudíž nasátí zvyšuje možnost 
přežití u štěnic, proto také doporučují, 
aby zákazník po ošetření touto účin- 
nou látkou minimálně po dobu tří dnů 
v ošetřené posteli, nespal. Což je po- 
měrně nová zpráva. Ve většině případů 
je zákazníkům dokonce doporučováno, 
aby v posteli okamžitě spali kvůli vy- 
buzení štěnic z úkrytu. Ale vzhledem 
k těmto novým objevům bych byla pro 
vytvoření jistého kompromisu. Jestliže 
vyhladovění štěnic je pozitivní faktor 
a povzbudí jejich mortalitu, navrhovala 
bych zákazníkům, aby před zásahem či 
po zásahu – jeli to možné, byt opustili 
minimálně na zmíněné tři dny.
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Karbamáty – tyto insekticidy půso- 
bí na nervový systém hmyzu, kde brání 
činnosti acetylcholiesterázy (enzym pů- 
sobící na nervové vzruchy). Ze skupiny 
karbamátů je v EU povolena pouze je- 
diná účinná látka a to bendiocarb. 

Aktuální situace: pro EU je účinná 

látka schválená, ale v Americe teprve 
před nedávnem zakázali jeho prodej  
a povolení nebylo prodlouženo. Přípra- 
vek s bendiocarbem, který se používá 
k hubení štěnic v ČR je klasifikován 
jako toxický. Tudíž je nutné dle zá- 
kona 258/2000 Sb., při jeho užívání 
splnit podmínky § 58, odst. 3 a § 61, 
odst. 3. Co se týče odborných publika- 
cí zabývající se jeho účinnosti, docela 
překvapivě jsem zjistila, že při testech 
nedosahuje dobrých výsledků a štěnice 
si již pomalu na bendiocarb vytvářejí 
rezistenci. Poslední publikace o níz- 
kém účinku byla publikována v roce 
2015 (Lilly et al., 2015). Na austral- 
ských kmenech štěnic byla hodnocena 
účinnost, respektive byla hodnocena 
úroveň rezistence na 5 účinných látek 
(bendiocarb, imidacloprid, deltametrin, 
permetrin a pirimifos-methyl – organo- 
fosfát, u nás není povolený). Potvrdili, 
že štěnice v Austrálii jsou rezistentní 
vůči bendiocarbu, deltametrinu a per- 
metrinu. Podobně při testování rezis- 
tence thajských štěnic (Tawatsin et al., 
2011) dosahovaly hodnoty LD50 u ben- 
diocarbu podobných hodnot jako u py- 
retroidů. Co se týče této účinné látky, 
je nutné míti na paměti vždy dodržení 
zákonných požadavků a zároveň v sou- 
časné době již nespoléhat na její maxi- 
mální účinnost. 

Neonikotinoidy – působí podobně 
jako karbamáty na činnost acetylcho- 
lin esterázy, přičemž brání přenosu 
vzruchů v centrální nervové soustavě. 
Jsou chemicky odvozeny od nikotinů 
(Jeschke et al., 2010). Nejznámějším 
neonikotinoidem na našem trhu je účin- 
ná látka imidacloprid. 

Aktuální situace: imidacloprid je 
insekticid, který je účinný na celé 
spektrum škůdců, velice často se po- 

užívá v přípravcích proti mravencům, 
švábům, mouchám či samozřejmě ště- 
nicím. Avšak v současné době není na 

českém trhu přípravek, obsahující účin- 
nou látkou imidacloprid, který by slou- 

žil primárně k hubení štěnic, v Americe 
je přípravek obsahující imidacloprid 

jeden z nejpoužívanějších proti štěni- 

cím. Studie testující jeho účinnost při 
porovnání s ostatními účinnými lát- 
kami, se většinou shodují, že se jedná 

o rychle a dostatečně účinný insek- 
ticid. Souhrn výsledků testování od 
roku 2013 je uvedený v tabulce č. 1. 

Objevují se již také studie poukazující 
na rozvoj rezistence vůči této účinné 

látce. Romero et al. (2016) uvádějí,  
že rezistence je nejpravděpodobněji 
způsobená zvýšenou enzymatickou ak- 

tivitou. Podobně jako Lilly et al. (2018) 
tuto rezistenci zaznamenali prozatím 
pouze u nízkého procenta volně žijících 

populací štěnic v Austrálii. Co se týče 
používání přípravků s imidaclopridem 

proti štěnicím v Česku, určitě bych byla 
pro uvedení s upozorněním, že při boji 
se štěnicemi musí být použito všech 

dostupných metod s důrazem k boji 
proti rezistenci. 

 

Další účinné látky 
Fenyl pyroly – jedná se o insekti- 

cidy, které ovlivňují činnost chlorido- 
vých kanálů v centrálním a periferním 
nervovém systému, přičemž dochází 

k nadměrnému vybuzení nervů a k smr- 
ti. Patří sem velice známá účinná látka 

fipronil. 
Aktuální situace: u nás je znám hlav- 

ně jako účinná látka požerových nástrah 
proti švábům  a  mravencům.  Avšak 
v přípravcích pro hubení štěnic není 
nováček. V dřívějších pokusech pro- 
kázal fipronil na štěnice dobrý účinek 
a nejnovější testování Sierras et Schal, 
(2017) shledávají fipronil jako účinnou 
látku, kterou určitě doporučují pro za- 
členění do přípravků proti štěnicím. 

Organické sloučeniny – jedná se  
o látky, které sami nemají insekticidní 

účinek, ale zvyšují účinnost insekticidů. 
Jsou to tzv. synergisté a nejznámější 

je z této skupiny piperonyl butoxid. 
Používá se především  v  kombina-  
ci s pyretroidy. Lilly et al., (2016 b)   

v nedávné studii testovali na stejném 
kmeni štěnic samostatný deltametrin 
a deltametrin s PBO. Prokázali nárůst 

účinnosti s PBO, avšak vlivem působe- 
ní na rezistenční mechanismy dodávají, 

že kombinace pyretroidů a PBO má bo- 
hužel zvýšený vliv na rezistenci štěnic. 
Tento efekt je zapotřebí dále sledovat 

pro budoucí vývoj insekticidů. 
Regulátory růstu – obsahují juve- 

nilní hormony, které hrají významnou 

roli v reprodukci. Přípravky s těmito 

účinnými látkami působí na vývoj 

škůdce. Výhodou je nízká toxicita pro 
savce. Do této skupiny patří například 
methopren. Ten je přidáván často do 

přípravků společně s pyretroidy či pyre- 
triny a PBO. Vliv juvenilních hormonu 
je na reprodukci prokázán (Gujar et 

Palli., 2016), avšak přímá účinnost na 
štěnice je již spornější. Goodman et al. 

(2013) při testování zaznamenali mor- 
talitu štěnic až ve vysokých koncen- 
tracích a doporučují nespoléhat se na 

jejich přímou účinnost. 
Silikonové směsi – přípravky pro- 

ti štěnicím s přídavkem silikonových 
sloučenin jsou na našem trhu „rela- 
tivně“ novinkou. Po přímém postřiku 

ulpívají na kutikule štěnic, čímž jim 
znesnadňují pohyb, dýchání a vůbec 
celkovou existenci. Výrobci jedno- 

značně doporučují jejich použití proti 
štěnicím v kombinaci s insekticidy, 

které používáme především pro to, 
aby ulpěly na povrchu a zasáhly tak 
štěnice, které nepřijdou okamžitě do 

styku s insekticidem. Používání těchto 
přípravků proti štěnicím určitým způ- 
sobem nahrazuje rychlý knock-down 

efekt pyretroidů, jelikož přímá aplikace 
na tělo má podobně rychlý účinek a vý- 
hodou je zde samozřejmě to, že štěnice 

na silikonové přípravky nejsou nijak 
rezistentní. Doporučila bych používat 

tyto přípravky při zvýšeném zamoření, 
kdy se o okamžitém efektu na štěni- 
ce jistě přesvědčíte sami a jeho 92% 

účinnost při topikální aplikaci potvrzují 
i Zha et al. (2018). 

Esenciální oleje – v současné době 
je dbáno na snižování toxické  zátě- 
že a hledání alternativ k syntetickým 
účinným látkám. Tento trend je patrný 

ve všech odvětvích při práci z hmy- 
zem, nejznatelnější je to pak bezespo- 

ru v případě užívání repelentů. O této 
problematice bych se mohla dlouze ro- 
zepsat, ale myslím, že postačí náhled 

do studie Zha et al. (2018), kde jedno- 
značně potvrzují vyšší účinnost pouze 
parafínového a silikonového oleje proti 

štěnicím, než jakéhokoliv oleje esenci- 
álního. Co se týče hubení štěnic, určitě 
bych se v terénu vyhnula jakémukoliv 

experimentování s esenciálními oleji na 
štěnicích u zákazníka. 

 

Budoucnost – při vyhledávání pu- 

blikací pro tento příspěvek jsem nara- 
zila na zajímavé novinky, co se týče 
boje proti štěnicím. Jednou takovou 
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Tabulka č. 1: 
 

Účinné látky přípravků proti štěnicím a jejich aktuální účinnost a rezistence* 

 Přípravek 
je účinný 

Snížená 
účinnost 

Rezistence Zdroje 

Syntetické pyretroidy 

 
Deltamethrin 

 
-- 

 
11a 

 
62,3,4,5,6 

1aLilly et al., 2018, 2aAgnew et Romero, 2017, 3aLilly 
et al., 2016, 4Vander et al., 2013, 5Kogenemaru et 
Miller, 2013, 6Zhu et al., 2013 

Cypermethrin -- -- 17 7Politi et al., 2017 

Permethrin -- 18 39,3,10 
8Jones et al., 2015, 9Hardstone et al., 2015, 3Lilly et 
al., 2016 10Singh et Wann, 2013 

Co se týče dalších druhů s. pyretroidů, existují pouze publikace staršího data, jelikož testování, již známého faktu rezistence není zapotřebí 

Pyroly 

Chlorfenapyr 311,12,13 114 -- 
11Hinson et al., 2016x, 12Wang et al., 2016y, 13Choe 
et Campell, 2014y, 14Ashbrook et al., 2017x

 

Chlorfenapyrem se zabývaly i mnohé další studie před rokem 2013. Ve většině případů nikdy nedošli k závěrům prokazující rezistenci. 
Nižší účinnost byla však zachycena v testech terénních. 

Karbamáty 

Bendiocarb -- -- 315,16,17 
15Lilly et al., 2015, 16Dang et al., 2017, 17Kogane- 
maru et Miller, 2013 

Bendiocarb již nebyl schválený pro trh v USA, proto je publikací zabývají se jeho účinkem proti štěnicím mnohem méně.  

Neonicotinoidy 

 

 
Imidacloprid 

 

 
718,19,20, 15,21,13,1 

 

 
322,12,23 

 

 
-- 

18Crawley et al., 2017, 19Hinson et al., 2016, 20Wang 
et al., 2015, 15Lilly et al., 2015, 21Singh et al., 2014, 
13Choe et Campell, 2014, 1Lilly et al., 2018, 22Rome- 
ro et Anderson, 2016, 12 Wang et al., 2016, 23Gordon 
et al., 2015 

Neonicotinoidy jsou obsaženy ve většině přípravků proti štěnicím v USA a mají dobré výsledky. V ČR není pro hubení štěnic momentálně 
na trhu přípravek s neonicotinoidy 

Ostatní účinné látky a přípravky 

Fipronil 124 -- -- 24Sierras et Schal, 2017 

PBO -- 13 13 3bLilly et al., 2016 

Silika gel 12 -- -- 2bAgnew et Romero, 2017 

Regulátory růstu -- 225,26 -- 25Gujar et al., 2016, 26Goodman et al., 2013 

 
 
 
 

 
* Stupeň účinku je přiřazen dle výzkumných studií za posledních 5 let (2013-2018). Uvedena hodnota odpovídá počtu 

studií daného účinku, 1a u tří ze čtyř australských kmenů prokázána nízká účinnost, 2a testy insekticidních poprašů, bez 

reakce štěnic na deltametrin, 3a sám deltametrin byl neúčinný, s PBO zvýšení účinnosti, avšak testy také ukázaly, že přímo 
PBO přispívá ke zvýšení rezistence, 7 nízká účinnost cypermethrinu, při porovnání s účinností s esenciálními oleji, 11 více, 

než 95% účinnosti na vajíčka a následně vylíhnuté nymfy (chlorfenapyr), 12a účinnost na různých površích průměrně 95% 
(chlorfenapyr), 12b účinnost na různých površích průměrně 70% (imidacloprid+β-cyfluthrinem), 13 nenasáté štěnice 48 % 
úmrtnost, nasáté štěnice 98 % úmrtnost, 14 snížená účinnost, pod 80% u 3 z 11 kmenů, u zbývajících byla mortalita vysoká, 

18 imidacloprid vyvolává změny v chování a pohybech štěnic (kombinace s β-cyfluthrinem), 19 účinnost 100% na vajíčka a 
následně vylíhnuté nymfy (imidacloprid+ β-cyfluthrinem), 20 terénní test – 87 % účinnost, 22 dva kmeny ze čtyř rezistence, 
23 laboratorní testy působení imidacloprid+β-cyfluthrinem = vznik rezistence za 6 generací, 3b testy účinné, ale podporuje 

rozvoj rezistence u štěnic, 2b na povrchu ošetřeným silikonovým poprašem byly štěnice nejkratší dobu + byly zaznamenány 
problémy s pohybem, x – přípravek obsahoval 21, 45 % chlorfenapyru, y – přípravek obsahoval 0,5 % chlorfenapyru (aerosol), 

literatura vztahující se k tabulce je uvedena v celkovém souhrnu literatury k příspěvku. 
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je použití entomopatogenní  houby. 

O nich jsem již psala v příspěvku IPM 
pro klíšťata, takže jen ve stručnosti, 
tyto entomopatogenní houby napadají 

celý organismus škůdce, kterého obalí 
a znemožní mu existenci. Při laborator- 
ních testech prokázali Pietri et Liang 

(2018) vysokou účinnost těchto hub, 
avšak v terénních podmínkách již tako- 

vý úspěch neměli. Velkou roli tam hrála 
rozdílná teplota, délka expozice a další 
parametry. Takže pouze uvádějí, že ten- 

to způsob hubení by mohl být potencio- 
nálně v budoucnu používán. A konečně 
například moxidectin a ivermectin jsou 

další účinné látky registrovány na trhu 
ve světě. Při testování vykazovaly vel- 

mi pozitivní výsledky, tudíž jejich bu- 
doucnost v boji proti štěnicím je poten- 
cionálně možná (Sheele et Ridge, 2016; 

Zha et al., 2017) a možné začlenění na 
náš trh budu určitě sledovat. 

 

Shrnutí publikačních výsledků 
Syntetické pyretroidy – zvýšený 

rozvoj mechanismů rezistence. Zpo- 
chybnění dalšího používání pyretroidů 
při hubení štěnic, gen pro rezistenci se 
vysoce šíří. Proto je nutné při použití 
syntetických pyretroidů používat i 
další účinné látky. Samotné 
pyretroidy jsou nízce úúčinné. 

Chlorfenapyr – dodržení opakova- 

ných zásahů, při dalším zásahu dbát 
na opětovné použití této účinné látky 
(zaručené zvýšení mortality štěnic). 

Novinka - doporučení pro zákazníka 
minimálně tři dny nespat v posteli, kde 

se štěnice vyskytovaly, popřípadě tři 
dny před zásahem. Důvod – okamži- 
té nasátí způsobuje potlačení účinku 

chlorfenapyru. Po třech dnech je zaru- 
čeno, že přípravek pronikne do štěnic 
a nyní opět zákazníkovi doporučíme, 

aby se vrátil do postele a svou přítom- 
ností vybudil další jedince k pohybu. 
Popřípadě tři dny před zásahem štěnice 

vyhladovíme. 
Bendiocarb – poslední publikace z 
Australie a Malajsie hovoří o 
vzniku rezistence. V USA 
neprodloužená registrace. Počet 
publikací zabývající se touto 
účinnou látkou je nízký a výskyt 
rezistence u štěnic v České 
republice nebyl testován. Tento 
příspěvek pojednává pouze o 
souhrnu literárního přehledu a 
poskytuje informace posledních 
vědeckých studií. 

Silikonové směsi – vysoká účinnost 
při přímé aplikaci (knock-down), pou- 

žívat v kombinaci s jinými účinnými 
látkami. 

Nové účinné látky pro přípravky 
proti štěnicím – imidacloprid a fipro- 
nil. 

Systém povolení – závěry výše uve- 
dených publikací nabádají k pružnější- 
mu systému povolení nových účinných 
látek, kdy by mohli DDD pracovníci 
flexibilně reagovat na současnou situ- 
aci zvýšeného výskytu štěnic. Autoři 
některých publikací zdůrazňují, že je 
vhodné podpořit systém povolování 
přípravku s novými účinnými látkami. 
Důležité je, aby z nabízených přípravků 
měli DDD pracovníci dostatečný vý- 
běr s účinnými látkami, které opravdu 
fungují. 

 

Závěr 

Příspěvek podává souhrn 
aktuálních informací o účinnosti 

účinných látek proti štěnicím. Jeho 
prostřednictvím bych Vás chtěla jen 
poprosit,  abyste se zkusili při dalším 

zásahu proti štěnicím malinko 
zamyslet nad rezistenci. Nad tím, že 

je to opravdu závažný problém a 
pokud bude situace pokračovat 
stejným tempem i nadále, nebudete 

mít v rukou žádnou účinnou zbraň 
pro vítězný boj. Z výsledků výše 
uvedených bych pro příště doporučila 

při zásahu nemixovat koktejly 
různých účinných látek. Takováto 

směs bude mít na počátku sice jistých 
pár obětí, ale z hlediska celkového 
účinku nebude její podstata 

rozhodující. Zkuste příště také účinné 
látky střídat, štěnice opravdu nejsou 
hloupé a na vámi léty osvědčený 

přípravek časem vyzrají. Já vím, 
účinných látek na výběr na našem 
trhu nemáme úplný ranec, ale jisté 

varianty se bezesporu najdou. A také 
se nebojte a komunikujte se 

zákazníky, vysvětlete jim podstatu 
účinku přípravku, který použijete. 
Zdůrazněte, že k vyhubení štěnic 

nedojde okamžitě a že může být zcela 
normální, když je uvidí po zásahu 
stále aktivní. A hlavně prosím, 

nespoléhejte pouze na chemické 
způsoby hubení, buďte ekologičtí a 

moderní a zamyslete se nad 
možnostmi velké škály nechemických 
metod. Pro mnohé z vás jsou to sice 

vody neprobádané, ale spějeme k 
nové době, která chce udržet naši 
planetu „použitelnou“ i pro další 

generace a proto se snažíme 

minimalizovat její zatížení i snížením 

nadměrného používání biocidů. A sami víme, 
že existuje možnost, že v budoucnu například 

již žádný účinný insekticid pro hubení mít 
nebudeme. Proto je si myslím nejvyšší čas 
začít nechemické metody studovat, zkoušet a 

podporovat. Tímto příspěvkem jsem chtěla 
hlavně říci, že tvůrci rezistence jste 
především vy, pracovníci DDD a je jen na 

vás, v jaké kondici budou české štěnice v 
budoucnosti. 
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