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1.	Cíl	

1.1. Co je cílem pilotního projektu  
 
 Cílem projektu je začlenit nové léčebné postupy do chovu kapra obecného. Tyto 

postupy mají snížit ztráty způsobené napadením kaprovitých ryb žábrohlísty a zamezit 

dalšímu šíření žábrohlístů. Nepřímo tak dojde ke snížení ekonomických ztrát v chovu. 

Navržený léčebný postup bude splňovat parametry dlouhodobé udržitelnosti spolu s 

minimálním zatížením vodního prostředí a bude zabezpečeno bezpečné použití u ryb. V 

případě úspěšné realizace záměru projektu budou nové léčebné postupy aplikovatelné pro 

všechny chovy, které se každoročně potýkají se zvýšenými ztrátami ryb způsobenými 

žábrohlísty. Tyto postupy mohou sloužit jako modelové při řešení obdobných problémů 

spojených se zvýšenými ztrátami u dalších druhů sladkovodních ryb. 

1.2. V čem tkví inovativnost testované technologie 
 

Inovativnost projektu spočívá v ověření léčebných postupů, které budou lépe chránit 

juvenilní ryby před následky infekčních onemocnění způsobené žábrohlísty. Cílem projektu je 

vytvoření léčebných postupů vedoucích k eliminaci výskytu parazitárních onemocnění 

způsobených žábrohlísty v chovech kapra obecného. Pilotním projektem ověřenou technologii 

mohou následně využít i další produkční podniky potýkající se s obdobnými infekcemi.  

1.3. Proč je nutná inovace, která je p ředmětem testování 
 
Léčba infekčních a parazitárních onemocnění ryb v ČR se jen z malé části může opírat 

o přípravky registrované pro ryby. Současná paleta v ČR registrovaných přípravků 

(Registrované veterinární léčivé přípravky, 2014) pro ryby zahrnuje pouze léčiva s 

antimikrobiálním účinkem (Rupin Speciál, Flumiquil 50% plv.). S ohledem na limitaci 

indikační oblasti uvedených léčiv i na možnost omezeného výběru pouze dvou 

antimikrobiálních látek se jeví jako žádoucí rozšíření možnosti výběru léčiv, která budou 

účinná i proti dalším onemocněním, zejména parazitárním. Při respektování požadavků 

farmakovigilance je pro legální rozšíření palety léčivých přípravků prakticky jen cesta 

registrace dalších léčiv pro použití u ryb. Cílem předkládaného projektu je řešit současnou 

nepříznivou situaci v léčbě ektoparazitárních onemocnění ryb v ČR v duchu harmonizace 

norem platných v EU a to použitím dvou přípravků na bázi pyrethroidů (delthametrinu a 



            
 
cypermethrinu). Tyto dva přípravky jsou již velice úspěšně využívány k léčbě parazitárního 

onemocnění způsobeného Lepeophtheirus salmonis u lososovitých ryb ve Skandinávii 

(Boxaspen a Holm, 2001).  

V důsledku zavedení preventivních léčebných postupů s pesticidy na bázi pyretroidů 

by mělo dojít ke snížení ekologického zatížení životního prostředí zejména následnou aplikací 

antibiotik a léčiv, která se z prostředí a organismů odbourávají dlouhou dobu. Dále 

předpokládáme pokles ekonomických nákladů vydaných za dosud užívaná terapeutika, která 

mnohdy nemají proti danému patogennímu agens ani ověřenou účinnost. Zavedením 

testované inovativní technologie dojde k poklesu ztrát zejména u plůdku kapra obecného, a 

tím následně ke zvýšení stávající produkce kapra obecného. Zároveň ověřená technologie 

pilotním projektem může následně sloužit jako modelová při řešení obdobných problémů 

v jiných podnicích. Zavedením systému s důslednější prevencí dojde k  zlepšení podmínek 

pro odchov a produkci plůdku kapra obecného. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Úvod 
 

V rámci pilotního projektu byla testována technologie využití přípravků na bázi 

pyrethroidů k léčbě parazitárních onemocnění způsobených žábrohlísty u plůdku kapra 

obecného s využitím postupu založeného na aplikaci pyrtethroidů do nádrží za účelem 

eliminace výskytu parazitárních onemocnění způsobených žábrohlísty. Z dosavadních 

výsledků využití přípravků na bázi pyrethroidů k léčbě parazitárních infekcí u lososovitých 

ryb ve Skandinávii se tyto přípravky jeví jako vhodné terapeutické prostředky pro plůdek ryb 

v boji proti ektopatrazitům. Technologie byla přizpůsobena konkrétním podmínkám daného 

chovného zařízení s možnou aplikovatelností v dalších podobně zaměřených odchovnách ryb.  



            
 

3.	Metodiky	a	výsledky	
 

V laboratorních podmínkách výzkumného subjektu FROV VÚRH Vodňany byly 

provedeny:  

3.1. Testy toxicity 
 

Metodika:  

V průběhu února až března proběhly předběžné testy akutní toxicity na daniu 

pruhovaném, na jejich základě byly stanoveny předběžné koncentrace pro testy akutní toxicity 

na kapru obecném. 

Testy akutní toxicity byly provedeny v období dubna až května na plůdku kapra 

obecného o průměrné délce 81,3 mm a průměrné hmotnosti 26,8 g. Jako testované látky (Obr. 

1) byly použity přípravky Decis Mega (výrobce AgroBio Opava, s.r.o.) s účinnou látkou 

deltamethrin (50 g/l) a Cyperkill 25 EC (výrobce Arysta LifeScience Czech s.r.o.) s účinnou 

látkou cypermetrin 250 g/l Testy byly prováděny dle směrnic OECD v  laboratoři 

akreditované Českým institutem pro akreditaci o.p.s. pro testy akutní toxicity na vodních 

organismech. Metodicky bylo postupováno podle standardního operačního postupu, který 

vychází z normy: ČSN EN ISO 7346-2 Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro 

sladkovodní ryby/(Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)/ Část 2: 

Obnovovací metoda a OECD 203 Fish, Acute Toxicity Test  

Stanovení letálních koncentrací (LC50, LC0 a LC100) bylo provedeno probitovou 

analýzou s využitím počítačového programu EKO-TOX 5.1 (Ingeo Liberec, ČR). 

 

Obr. č. 1: Decis Mega a Cyperkill 25 EC použité k testování. 

 



            
 

 

Výsledky: 

Výsledky testu akutní toxicity na plůdku kapra obecného jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

Na podkladě provedených testů a z hlediska speciálních rizik lze přípravky Decis Mega a 

Cyperkill 25 EC dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích ve znění 

pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 389/2008 Sb. označit větou R50 - vysoce 

toxický pro vodní organismy LC50 < 1 mg.l-1. 

Z dosažených výsledků je patrné, že Decis Mega a Cyperkill 25 EC mají vyšší 

terapeutický index vyjadřující měřítko bezpečnosti léčiva. Terapeutický index je poměr dávky 

léčebného činidla, která vyvolává léčebný účinek, k dávce způsobující úhyn. Je výhodné mít u 

léčiva co nejvyšší terapeutický index; jinak řečeno, aby práh toxicity byl co nejvyšší oproti 

účinné léčebné dávce, a tím se minimalizovaly negativní účinky náhodného předávkování.  



            
 

 

Tabulka č. 1. Akutní toxicita přípravků Decis Mega a Cyperkill 25 EC za 24, 48, 72 a 96 hodin pro plůdek kapra obecného. 

 24 h 48 h 72 h 96 h 

 LC0 LC50 LC100 LC0 LC50 LC100 LC0 LC50 LC100 LC0 LC50 LC100 

Decis Mega 24.6 157.9 < 1000 11.3 84.8 636.6 11.3 69.2 333.8 11.2 65.6 321.2 

Cyperkill 25 EC 20.9 229.0 < 1000 20.5 135.5 751.3 19.9 77.9 264.6 19.2 45.7 71.5 
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3.2. Testy bezpe čnosti p řípravk ů Decis Mega a Cyperkill 25 EC pro 
kapra obecného. 
 

Bezpečnost vůči těmto přípravkům byla pro kapra obecného hodnocena na základě 

hematologického, biochemického a histopatologického vyšetření. 

 

Metodika: 

Vyšetření hematologického a biochemického profilu a histopatologické vyšetření bylo 

provedeno na konci 96h akutního testu toxicity s přípravkem Decis Mega v koncentracích 65 

µg/l a 19 µg/l a přípravkem Cyperkill 25 EC v koncentracích 45 µg/l a 13 µg/l u kapra obecného 

o průměrné délce těla 22,6 ± 2,3 cm a průměrné váze 172,5 ± 46,1 g. Test byl proveden 

semistaticky s výměnou ředicí vody každých 24 h. Test byl proveden v 10 akváriích (2 kontrolní 

akvária, 4 akvária s Decisem Mega a 4 akvária s Cyperkillem 25 EC) s objemem vody 200 l. 

Kontrolní skupina byla ponechána v čisté vodě bez přídavku testovaných přípravků. Základní 

fyzikálně-chemické parametry ředící vody byly následující: pH 7,7 ±0,2; KNK4,5 0,75 mmol/l; 

celkový amoniak 0,01 mg/l; NO3
- 5,15 mg/l; NO2

- 0,009 mg/l; P04
3- 0,01 mg/l; CHSKMn 0,8 

mg/l. Teplota vody v testu se pohybovala v rozmezí 19,2-20,2ºC, nasycení vody kyslíkem bylo 

nad 95%. 

V každém akváriu bylo do testu nasazeno 15 ryb. Po 96 hodinové expozici byla rybám 

odebrána krev z vena caudalis pomocí heparinizované injekční jehly. Ke stabilizaci byl použit 

vodný roztok sodné soli heparinu (Heparin inj., Leciva, Czech Republic) v dávce 0,01 ml na 1 

ml krve.  

Hematologické vyšetření bylo provedeno podle metodiky Metody hematologického 

vyšetřování ryb (Svobodová, Z., Pravda, D., Modá, H., 2012. Edice Metodik, FROV JU 

Vodňany, 38 s.). Hematologický profil byl hodnocen pomocí následujících parametrů: počet 

erytrocytů (Er), koncentrace hemoglobinu (Hb), hematokritová hodnota (PCV), střední objem 

erytrocytu (MCV), střední barevná koncentrace (MCHC), hemoglobin erytrocytu (MCH) a počet 

leukocytů (Leuko). 

Biochemické vyšetření krevní plazmy bylo provedeno podle metodiky Stanovení a 

vyhodnocení biochemického profilu krve ryb (Kolářová, J., Velíšek, J., 2012. Edice Metodik, 

FROV JU Vodňany, 54 s.). Krevní plazma byla získána odstředěním odebrané krve v chlazené 

odstředivce (4°C, 837 x g). V krevní plazmě byly stanoveny následující biochemické ukazatele: 

glukóza (GLU), celková bílkovina (TP), albuminy (ALB), celkové globuliny (GLOB), amoniak 
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(NH3), triglyceridy (TRIG), aspartát aminotransferáza (AST), alanin aminotransferáza (ALT), 

laktát dehydrogenáza (LDH), kreatin kináza (CK), vápník (Ca2+) a anorganický fosfát (PHOS). 

Biochemická analýza krevní plazmy byla provedena na analyzátoru VETTEST 8008 (IDEXX 

Laboratories Inc. U.S.A.). 

Histolopatologické vyšetření tkání: Po odběru krve byly ryby usmrceny a byly z nich 

odebrány vzorky žaber, jater, kraniální a kaudální ledviny a sleziny pro histolopatologické 

vyšetření. Vzorky byly ihned po odběru fixovány v 10% formaldehydu, poté odvodněny a zality 

do parafínu. Z parafínových bločků byly zhotoveny řezy a obarveny hematoxilínem – eozínem. 

Statistické vyhodnocení výsledků hematologického a biochemického vyšetření kontrolní a 

pokusných skupin bylo provedeno analýzou variance počítačového programu STATISTICA 

verze 12.0 pro Windows (StatSoft) a byly zde vyhodnoceny statisticky významné rozdíly na 

hranici významnosti (P<0.05 a P<0.01). 

Testy bezpečnosti přípravků Decis Mega a Cyperkill 25 EC pro kapra obecného byly 

provedeny v červnu a červenci. V období srpen až říjen bylo provedeno laboratorní stanovení 

biochemické profilu a histopatologické vyšetření tkání. V říjnu a listopadu bylo provedeno 

statistické vyhodnocení výsledků. 

 

Výsledky: 

Hematologické vyšetření: výsledky hematologického vyšetření vlivu přípravků Decis 

Mega a Cyperkill 25 EC jsou uveden v tabulce č. 2. 

 

Decis Mega 

U kapra obecného po 96h expozici v koncentraci 65 µg/l Decis Mega došlo k 

významnému snížení (p < 0,05) hematokritové hodnoty, ostatní hematologické ukazatele nebyly 

změněny. Decis Mega v koncentracích 19 µg/l neměl vliv na hematologický profil kapra 

obecného při 96 hodinové expozici. 

 

Cyperkill 25 EC 

Cyperkill 25 EC v koncentracích 45 a 13 µg/l neměl vliv na hematologický profil kapra 

obecného při 96 hodinové expozici. 
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Tabulka č. 2. Vliv přípravků Decis Mega a Cyperkill 25 EC na hematologický profil kapra 

obecného. Data v tabulce jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka. 

Skupina Kontrola Decis Mega Cyperkill 25 EC 

65 µg/l 19 µg/l 45 µg/l 13 µg/l 

Er (T/l) 1,3 ± 0,3 1,0 ± 0,3 1,2 ± 0,2 1,2 ± 0,1 1,2 ± 0,3 

Hb (g/l) 94,0 ± 10,8 62,8 ± 8,8 45,9 ± 10,9 70,2 ± 16,7 59,0 ± 7,5 

PCV (l/l) 0,263 ± 0,03 0,183 ± 0,04* 0,255 ± 0,03 0,303 ± 0,05 0,238 ± 0,03 

MCV (fl) 203,7 ± 23,7 225,1 ± 44,4 199,2 ± 58,9 254,3 ± 54,2 217,2 ± 63,3 

MCH (pg) 47,6 ± 4,9 54,3 ± 2,5 50,9 ± 19,3 60,2 ± 20,1 52,6 ± 9,9 

MCHC (g/l) 234,1 ± 12,9 247,8 ± 32,2 250,2 ± 28,9 237,4 ± 56,0 251,9 ± 41,9 

Leuko (G/l) 37,7 ± 9,4 25,1 ± 12,0 29,67 ± 16,6 22,9 ± 8,4 39,3 ± 12,3 

Statistická významnost * p < 0,05 mezi kontrolní a experimentální skupinou. 

 

Biochemické vyšetření krevní plazmy: výsledky biochemického vyšetření vlivu přípravků 

Decis Mega a Cyperkill 25 EC jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3. Vliv přípravků Decis Mega a Cyperkill 25 EC na biochemický profil krevní plazmy 

kapra obecného. Data v tabulce jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka. 

Skupina Kontrola Decis Mega Cyperkill 25 EC 

65 µg/l 19 µg/l 45 µg/l 13 µg/l 

GLU (mmol/l) 4,5 ± 1,0 8,6 ± 2,3**  6,2 ± 1,5*  9,4 ± 2,0**  7,8 ± 2,2**  

TP (g/l) 30,5 ± 5,6 32,1 ± 8,9 29,4 ± 6,7 33,6 ± 10,2 31,5 ± 8,9 

ALB (g/l) 2,3 ± 1,0 3,1 ± 1,2 2,6 ± 1,5 2,1 ± 1,5 2,7 ± 1,6 

GLOB (g/l) 28,2 ± 5,7 29,1 ± 7,2 27,4 ± 6,8 30,1 ± 11,2 28,9 ± 7,3 

NH3 (µmol/l) 345,1 ± 57,3 678,2 ± 70,1** 378,2 ± 68,3 168,2 ± 36,2** 296,4 ± 67,8 

TRIG (mmol/l) 1,8 ± 0,6 1,9 ± 0,8 1,8 ± 0,9 2,1 ± 0,7 1,9 ± 0,6 

AST (µkat/l) 3,8 ± 1,0 7,5 ± 1,2**  4,9± 0,6*  8,1 ± 1,0**  6,9 ± 0,5**  

ALT (µkat/l) 0,6 ± 0,3 1,2 ± 0,2**  0,7 ± 0,3 1,1 ± 0,1**  0,7 ± 0,2 

LDH (µkat/l) 18,9 ± 1,5 17,6 ± 1,8 16,2 ± 2,0 10,5 ± 2,5**  11,1 ± 2,0**  

CK (µkat/l) 10,1 ± 2,3 12,2 ± 3,6 11,5 ± 2,4 17,6 ± 2,2**  16,4 ± 1,8**  

Ca2+ (mmol/l) 1,9 ± 0,4 2,1 ± 0,3 1,8 ± 0,5 1,9 ± 0,4 2,0 ± 0,6 

PHOS (mmol/l) 1,1 ± 0,2 1,0 ± 0,3 0,9 ± 0,4 1,2 ± 0,5 1,1 ± 0,4 

Statistická významnost * p < 0,05, ** p < 0,01 mezi kontrolní a experimentální skupinou. 
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Decis Mega 

U kapra obecného po 96h expozici v koncentraci 65 µg/l Decis Mega došlo k 

významnému zvýšení (p < 0,01) glukózy, amoniaku, aspartát amonitransferázy a alanin 

aminostransferázy. Zvýšená koncentrace glukózy v krvi je indikátorem stresu z léčebné koupele 

způsobené testovaným přípravkem. Zvýšení hodnoty amoniaku je indikátorem zhoršené funkce 

jater nebo indikuje metabolické defekty amoniaku v Krebsově cyklu. Na nekrotické poškození 

jaterního parenchymu ukazuje také výrazně výší aktivita jaterních enzymů AST a ALT. Ostatní 

sledované biochemické ukazatele nebyly změněny. 

U kapra obecného po 96h expozici v koncentraci 19 µg/l Decis Mega došlo taktéž k 

významnému zvýšení (p < 0,05) glukózy, amoniaku a aspartát amonitransferázy Na lehčí 

poškození (oproti vyšší koncentraci) však současně poukazují nezměněné hodnoty enzymu 

alanin aminotransferáza, který indikuje poškození jater na buněčné úrovni. Hodnoty ostatních 

sledovaných biochemických ukazatelů nebyly změněny. U nižší testované koncentrace přípravku 

Decis Mega se zaznamenané změny stále pohybují ve fyziologickém rozmezí a lze tedy 

konstatovat, že tato testovaná koncentrace nemá výraznější negativní vliv na zdravotní stav ryb.  

 

Cyperkill 25 EC 

U kapra obecného po 96h expozici v koncentraci 45 µg/l Cyperkill 25 EC došlo k 

významnému zvýšení (p < 0,01) glukózy, amoniaku, aspartát amonitransferázy, alanin 

aminostransferázy, laktát dehydrogenázy a kreatin kinázy. Zvýšená koncentrace glukózy v krvi 

je indikátorem stresu z léčebné koupele způsobené testovaným přípravkem. Zvýšení hodnoty 

amoniaku je indikátorem selhání funkce jater nebo indikuje metabolické defekty amoniaku v 

Krebsově cyklu. Na nekrózu jaterního parenchymu ukazuje také výrazně výší aktivita jaterních 

enzymů (AST, ALT, LDH a CK). Hodnoty ostatních sledovaných biochemických ukazatelů 

nebyly změněny. 

U kapra obecného po 96h expozici v koncentraci 13 µg/l Cyperkill 25 EC došlo k 

významnému zvýšení (p < 0,01) glukózy, amoniaku, aspartát amonitransferázy, laktát 

dehydrogenázy a kreatin kinázy. Změněné ukazatele taktéž poukazují na stres a nekrózu 

jaterního parenchymu způsobenou expozici Cyperkillu 25 EC v koncentraci 13 µg/l.  
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Histopatologické vyšetření tkání: 

Histopatologické vyšetření neprokázalo žádné morfologické změny tkání (žaber, jater, 

kraniální a kaudální ledviny a sleziny) kapra obecného po 96 hodinové expozici v koncentracích 

65 µg/l a 19 µg/l Decisu Mega. 

U přípravku Cyperkill 25 EC byla po 96 hodinové expozici v koncentraci 45 µg/l 

histopatologickým vyšetřením v játrech zaznamenána zvýšená vakuolizace exokrinních buněk 

pankreatu (obr. 2) a mírná hyperplazie žaberního epitelu (obr. 3). V ostatních tkáních nebyly 

zjištěny histopatologické změny. U kaprů vystavených koncentraci 13 µg/l Cyperkill 25 EC po 

96 hodin nebyly zjištěny žádné histopatologické změny. 

 

Obr. č. 2. Vakuolizace exokrinních buněk pankreatu (označena šipkami) kapra obecného 

(Cyprinus carpio) po akutní expozici přípravku Cyperkill 25 EC. H + E, zvětšení 200x. 
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Obr. č. 3. Mírná hyperplazie respiračního aparátu (označena šipkami) kapra obecného 

(Cyprinus carpio) po akutní expozici přípravku Cyperkill 25 EC. H + E, zvětšení 200x. 

 

 

Závěr:  

Na základě výsledků laboratorního vyšetření byly pro ověření účinnosti pyrethroidů v 

provozních podmínkách vybrány koncentrace Decisu Mega 65 a 19 µg/l a koncentrace 

Cyperkillu 25 EC 45 a 13 µg/l. Koncentrace Cyperkillu 25 EC 45 µg/l způsobily při 96 hodinové 

expozici významné biochemické a histologické změny a koncentrace Decisu Mega 65 µg/l 

způsobila změny v biochemickém profilu. Koncentrace Decisu Mega 19 µg/l a Cyperkillu 25 EC 

13 µg/l způsobily při 96 hodinové expozici pouze malé biochemické změny, tyto změny byly ve 

fyziologickém rozmezí. Přepokládá se, že při kratší expozici 24 hodin, která je plánovaná pro 

ověření v provozních podmínkách tyto přípravky nezpůsobí rybám vážnější zdravotní problémy. 
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Technologie využití pesticidů na bázi pyrethroidů k léčení parazitárních onemocnění 

kapra obecného byla testována v provozních podmínkách Rybníkářství Pohořelice a.s., líheň 

Velký Dvůr na plůdku kapra obecného. 

3.3. Test 1 - Ověření účinnosti pyrethroid ů v provozních podmínkách 
 

Před ověřením účinnosti pyretroidů v provozních podmínkách v Rybníkářství Pohořelice 

a.s. v termínu únor až březen probíhala instalace a zkušební provoz odchovných nádrží pro 

plánované provozní pokusy. 

V termínu březen až červenec probíhal pravidelný monitoring nakažení ryb žábrohlísty 

v rybnících Rybníkářství Pohořelice a.s.. Při zjištění maximálního rozvoje žábrohlístů na plůdku 

kapra obecného v červnu byly ryby odloveny z rybníků a přemístěny do líhně Velký Dvůr, kde 

probíhalo ověření účinnosti pesticidů v provozních podmínkách. 

 

Metodika:  

Před zahájením testu bylo provedeno parazitologické vyšetření žaber ryb umístěných do 

testu, které prokázalo 100% nakažení ryb žábrohlísty rodu Dactylogyrus spp. (Obr. 4). Plůdek 

kapra obecného o průměrné délce 58,1 mm napadený žábrohlísty byl rozdělen do 6 žlabů (300 ks 

plůdku do každého žlabu, Obr. 5). Do 2 pokusných žlabů byl aplikován přípravek Decis Mega 

(výrobce AgroBio Opava, s.r.o.) s účinnou látkou deltamethrin (50 g/l) a do 2 pokusných žlabů 

byl aplikován přípravek Cyperkill 25 EC (výrobce Arysta LifeScience Czech s.r.o.) s účinnou 

látkou cypermethrin (250 g/l). U každé skupiny, kromě kontroly, byla rybám jednorázově 

aplikována zvolená dávka pesticidu s dobou expozice 24 hodin, a to takto: 

Skupina 1: kontrola – 0, 

Skupina 2: aplikace Decis Mega (účinná látka deltamethrin) v koncentraci 65 µg/l, 

Skupina 3: aplikace Cyperkill 25 EC (účinná látka cypermethrin) v koncentraci 45 µg/l. 

 

Test probíhal ve dvou opakováních. Koncentrace pesticidů pro plůdek kapra byla zvolena 

na podkladě testů akutní toxicity provedených v laboratorních podmínkách výzkumného 

subjektu FROV JU, VÚRH Vodňany. Po 24 hodinové expozici bylo provedeno parazitologické 

vyšetření (Obr. 6) a byla vyhodnocena mortalita, prevalence a intenzita infekce žábrohlísty 
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Obr. č. 4. Žábrohlíst rodu Dactylogyrus spp na experimentálních rybách. 

  

 

Obr. č. 5. Testovací nádrže. 
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Obr. č. 6. Parazitologické vyšetření. 

  

 

Výsledky: 

Míra intenzity infekce žábrohlísty byla posouzena parazitologickým vyšetřením a je 

uvedena v tabulce 4. 

 

Tabulka č. 4: Intenzita infekce a přehled účinnosti testovaných pesticidů. Data v tabulce jsou 

prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka. 

Pesticid Míra intenzity infekce žábrohlísty Účinnost 
(%) 

Mortalita 
(%) malí velcí 

Kontrola 5,80 ± 1,21 1,56 ± 1,85 - 0 
Decis Mega 3,01 ± 1,60 1,50 ± 1,18 42,8 80 
Cyperkill 25 EC 3,50 ± 1,80 1,70 ± 0,94  38,2 85 
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Antiparazitní koupele s pesticidy na bázi pyrethroidů s jednorázovou aplikací a dobou 

expozice 24 hodin snížily míru infekce žábrohlísty o 42,8% po aplikaci Decisu Mega a o 38,2% 

u Cyperkillu 25 EC. Během této koupele ale došlo k vysoké mortalitě 80 a 85%, která byla 

pravděpodobně způsobena vyšší citlivostí infikovaných ryb vůči pyrethroidům (dle provedených 

testů toxicity byla aplikovaná koncentrace bezpečná). Z těchto důvodů nelze použité koncentrace 

těchto pesticidů s 24 hodinovou expozicí využít k bezpečné léčbě ryb. Z výše zmíněných důvodů 

byl proveden test č. 2, kde byly použity nižší koncentrace pyrethroidů s kratší expozicí ryb. 

Provozní pokus prokázal, že nakažené ryby jsou k přípravkům na bázi pyrethroidů daleko 

citlivější než zdravé ryby, na kterých byly testy akutní toxicity provedeny ve výzkumném 

subjektu. Z těchto důvodů je třeba dbát na zvýšenou opatrnost při práci s přípravky a před 

každou aplikací Decis Mega a Cyperkill 25 EC se raději poradit s odborníkem. 

3.4. Test 2 - Ověření účinnosti pyrethroid ů v provozních podmínkách 
Metodika:  

Druhý test ověření účinnosti pyrethroidů v provozních podmínkách byl zahájen 
v červenci. 

Před zahájením testu bylo provedeno parazitologické vyšetření žaber ryb umístěných do 

testu. Parazitologické vyšetření prokázalo 98% nakažení ryb žábrohlísty rodu Dactylogyrus spp. 

Plůdek kapra obecného o průměrné délce 61,3 mm napadený žábrohlísty byl rozdělen do 10 

žlabů (100 ks plůdku do každého žlabu). Do 4 pokusných žlabů byl aplikován ve dvou 

koncentracích přípravek Decis Mega s účinnou látkou deltamethrin (50 g/l) a do 4 pokusných 

žlabů byl aplikován ve dvou koncentracích přípravek Cyperkill 25 EC (výrobce Arysta 

LifeScience Czech s.r.o.) s účinnou látkou cypermethrin (250 g/l). U každé skupiny, kromě 

kontroly byla rybám jednorázově aplikována zvolená dávka pesticidu s dobou expozice 5 hodin, 

a to takto: 

Skupina 1: kontrola – 0, 

Skupina 2: aplikace Decis Mega (účinná látka deltamethrin) v koncentraci 65 µg na litr, 

Skupina 3: aplikace Decis Mega (účinná látka deltamethrin) v koncentraci 19 µg na litr, 

Skupina 4: aplikace Cyperkill 25 EC (účinná látka cypermethrin) v koncentraci 45 µg na litr, 

Skupina 5: aplikace Cyperkill 25 EC (účinná látka cypermethrin) v koncentraci 13 µg na litr. 

Test probíhal ve dvou opakováních. Koncentrace pesticidů pro plůdek kapra byla zvolena 

na podkladě testů akutní toxicity provedených v laboratorních podmínkách výzkumného 

subjektu FROV, VÚRH Vodňany a modifikována na podkladě předchozího provozního 
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testování. 24 hodin po 5 hodinové koupeli byla vyhodnocena mortalita a provedeno 

parazitologické vyšetření pro vyhodnocení intenzity infekce žábrohlísty. 

Po skončení testu byly ryby do konce listopadu ponechány v odchovných nádržích. 

V tomto období byl u ryb pravidelně sledován zdravotní stav a případný rozvoj infekce 

žábrohlístů. 

Výsledky: 

Míra intenzity infekce žábrohlísty posouzena parazitologickým vyšetřením je uvedena 

v tabulce 5. Intenzita infekce byla porovnána s kontrolní skupinou. 

 
Tabulka č. 5: Intenzity infekce a přehled účinnosti testovaných pesticidů. 

Pesticid Koncentrace 
pesticidu (µg/l) 

Míra intenzity infekce 
žábrohlísty 

Účinnost 
(%) 

Mortalita 
(%) 

malí velcí 
Kontrola - 3,20 ± 1,56 2,4 ± 1,25 - 0 

Decis Mega 
65 µg/l 1,60 ± 1,16 1,00 ± 1,08 66,0 42 
19 µg/l 1,55 ± 1,65 1,95 ± 1,96 42,2 3 

Cyperkill 25 EC 
45 µg/l 1,49 ± 1,97 1,72 ± 1,71 45,2 45 
13 µg/l 2,70 ± 1,69 1,99 ± 1,91 26,9 9 

Decis Mega 

Antiparazitní koupele plůdku kapra obecného s jednorázovou aplikací Decisu Mega 

v koncentraci 65 µg/l a dobou expozice 5 hodin snížila míru infekce žábrohlísty o 66%, během 

této koupele však opět došlo k vysoké mortalitě 42%. V koncentraci 19 µg/l Decis Mega se 

intenzita parazitů snížila o 42,2 % s mortalitou 3 % během koupele.  

 

Cyperkill 25 EC 

Antiparazitní koupele plůdku kapra obecného s jednorázovou aplikací Cyperkillu 25 EC 

v koncentraci 45 µg/l a dobou expozice 5 hodin snížila míru infekce žábrohlísty o 45,2%, během 

této koupele však opět došlo k vysoké mortalitě 45%. V koncentraci 13 µg/l Cyperkillu 25 EC se 

intenzita parazitů snížila o 26,9 % s mortalitou 9 % během koupele.  

 

Na základě provozních pokusů se jako nevhodnější přípravek k antiparazitní 

koupeli plůdku kapra obecného proti žábrohlístovi jeví Decis Mega v koncentraci 19 µg/l 

s dobou expozice 5 hodin. 
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4.	Závěr	
 
Závěrečné zhodnocení aplikace přípravků Decis Mega a Cyperkill 25 EC k léčbě parazitárních 

chorob způsobených žábrohlísty u plůdku kapra obecného bych na podkladě předložených 

výsledků shrnul do 3 bodů: 

1) Aplikace Cyperkillu 25 EC v koncentracích 45 a 13 µg/l proti žábrohlístům se jeví 

jako neperspektivní.  

V koncentraci 45 µg/l Cyperkill 25 EC při délce koupele 24 hodin a 5 hodin se snížila míra 

infekce žábrohlísty o 38,2 až 45,2%, ale během této léčebné koupele došlo k vysoké mortalitě 

ryb (45-85%). Nebezpečnost vyšší koncentrace Cyperkillu 25 EC potvrdilo i biochemické 

vyšetření krevní plazmy a histopatologické vyšetření tkání.  

Při použití nižší koncentrace 13 µg/l Cyperkillu 25 EC se intenzita parazitů snížila o 26,9 % s 

mortalitou 9 % během koupele. Takto nízké snížení míry intenzity parazitů po léčebném zákroku 

se nepovažuje za efektivní.  

Použití Cyperkillu 25 EC ve vyšších koncentracích k léčení parazitárních chorob je nebezpečné 

v důsledku vysoké toxicity a použití v nižších koncentracích je neefektivní. 

 

2) Aplikace Decisu Mega proti žábrohlístům se jeví jako perspektivní.  

V koncentraci 65 µg/l Decis Mega při délce léčebné koupele 24 hodin a 5 hodin se snížila míra 

infekce žábrohlísty o 42,2 až 66%, ale během této léčebné koupele došlo k vysoké mortalitě ryb 

(42-80%). Nebezpečnost vyšší koncentrace Decis Mega potvrdilo i hematologické a 

biochemické vyšetření krevní plazmy.  

Při použití nižší koncentrace 19 µg/l Decisu Mega se intenzita parazitů snížila o 42,2 % s 

mortalitou 3 % během koupele. Toto snížení intenzity napadení žábrohlísty lze už považovat za 

efektivní, a tento léčebný postup lze doporučit k léčbě parazitárních onemocněných způsobených 

žábrohlísty u plůdku kapra obecného. 

Náklady na léčebnou aplikaci Decisu Mega jsou podstatně nižší než následné ztráty ryb po 

prodělané infekci žábrohlísty. Současný léčebný postup aplikace Decisu Mega proti 

žábrohlístům lze využít k omezení a likvidaci těchto parazitů v odchovných nádržích 

rybochovných objektů, kde je možné léčebnou lázeň na konci expozice naředit. Přesné aplikační 

schéma, pro ryby vykazující v důsledku infekce vyšší citlivost vůči pyrethroidům, by 

potřebovalo ještě „doladit“ zejména s ohledem na délku a opakování expozice přípravkem Decis 

Mega. Předpokládáme, že opakovaně prováděné kratší expozice by mohly žábrohlísty zcela 
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eliminovat bez jakýchkoli ztrát ryb. S jistou modifikací by pak tato léčba byla využitelná i 

během krátkodobých transportů infikovaných ryb v přepravních nádobách. 

 

3) Při aplikaci přípravků na bázi pyrethroidů k léčení parazitárních onemocnění ryb 

je potřeba dodržovat přesně dané postupy a koncentrace léčebné látky, a to z důvodu 

aplikace velice malého množství, které v některých případech může být letální pro ryby 

napadené žábrohlísty. Je vždy výhodnější volit větší objemy s nižší koncentrací účinné látky, aby 

nedošlo k náhlému střetu ryb s koncentrovanou „toxickou vlnou“. Toto je možné považovat za 

nevýhodu, ale při obezřetné manipulaci a řádnému proškolení aplikujícího personálu by toto 

negativum mělo být sníženo na minimum. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


