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téma: regenerace a údržba zeleně

Nově proti podzemním škůdcům
Hlavně díky Zdeňku Milerovi považujeme krtečka za roztomilé zvířátko. Pokud se mu ale zalíbí na zahradě či 
jiném zeleném pozemku, na jehož vzhledu nám záleží, jdou veškeré sympatie stranou. Nejen krtek, ale i další 
pod zemí žijící obratlovci, dokáží zahrádkářům, zemědělcům, správcům travnatých veřejných či sportovních 
ploch a dalším vrýt do tváří pořádně hluboké vrásky.

Jak se systém Rodenator dostal 
do České republiky?
Stojí za tím osobní příběh, kdy jsme 
se sami potýkali se škůdci na naší 
zahradě. Mnoho let jsme naku-
povali pasti, jedy a gely, zkoušeli 
jsme různé babské rady... Utratili 
jsme spoustu peněz a výsledek žád-
ný. Proto jsme začali hledat řešení 

v zahraničí. Objevili jsme americ-
kou společnost, která vyrábí systém 
Rodenator. Za pár dnů jsme jej měli 
doma, začali systematicky elimino-
vat škůdce a výsledek se vzápětí do-
stavil. Rozhodli jsme se nabídnout 
americkému výrobci partnerství, 
což záhy akceptoval.

Vysvětlete v krátkosti, v čem 
spočívá jedinečnost tohoto sys-
tému?
Rodenator je bezkonkurenční sys-
tém řízené likvidace škůdců, kteří 
žijí v podzemních norách. V našich 
podmínkách je to především krtek, 
hraboš polní, hryzec, krysy a jiní 

podzemní škůdci. Jedinečnost systé-
mu spočívá v tom, že dokáže velmi 
jednoduše a rychle eliminovat kon-
krétního škůdce včetně likvidace 
rozsáhlého systému vybudovaných 
nor, a to vše bez pomoci toxických 
látek.

Jak vlastně Rodenator funguje 
a jaké jsou jeho výhody?
Princip je velmi snadný, rychlý a efek-
tivní. Základem úspěchu je nejprve 
přesné zmapování výskytu daného 
škůdce na pozemku. Označené chod-
by se poté naplní kalibrovanou směsí 
kyslíku a propan-butanu. Následně 
dojde k řízenému zapálení této směsi 
a vzniká rázová vlna, která škůdce eli-
minuje. Současně dochází k destrukci 
podzemního systému chodbiček. Po-
mineme-li odchyt do pastí, Rodenator 

ný. Proto jsme začali hledat řešení 

Snad každý, kdo má s krtky a jejich 
„kolegy“ co do činění, dá zapravdu: 
boj proti nim je dlouhý, prakticky 
nekonečný a vesměs marný. Po vy-
zkoušení různých pastí, otrávených 
nástrah, gelů, „vykuřovacích“ metod, 
karbidu vápníku, bateriových plašičů, 
PET lahví nebo větrníků často nezbý-
vá než kapitulovat a naučit se s krtky 
žít. Některé z uvedených metod sice 
více či méně fungují, ovšem nutno 
jedním dechem dodat, že pouze po 
kratší dobu.
Letos v březnu se v České republice 
objevil systém Rodenator, původem 
z USA, kde ho využívají více než de-
set let. Na podrobnosti jsme se zeptali 
Petra Horáčka, jednatele společnosti 
TNA, s. r. o., která má na Rodenator 
výhradní zastoupení pro Českou re-
publiku, Slovenskou republiku a Ra-
kousko.
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jako jediný způsob likvidace škůdců 
nepoužívá žádné toxické látky a jedy, 
které by pak vstoupily například do 
potravního řetězce. Kromě již zmíně-
ných výhod je tedy ekologický, proto-
že dochází k okamžitému usmrcení 
škůdce, je i humánní a působí pre-
ventivně.

Nedojde při zásahu ke zničení 
pažitu?
To je snad nejčastěji kladená otáz-
ka. K částečnému narušení trávníků 
může samozřejmě dojít. Je potřeba 
si ale uvědomit, že pokud nebude-
me situaci řešit, škůdci způsobí ško-
dy ještě mnohem větší. Z vlastních 
zkušeností již víme, že trávník vel-
mi rychle zregeneruje. Vezměte si 
třeba, jak vypadá bezprostředně po 
vertikutaci...

Jaká je záruka bezpečného pro-
vozu?
Rodenator je vybaven trojím bezpeč-
nostním systémem, který zabraňuje 
náhodnému zapálení plynů a zpět-
nému zášlehu. Naše společnost velmi 
dbá na důkladné zaškolení konco-
vých uživatelů systému.

Jste především prodejcem systé-
mu Rodenator s veškerým příslu-
šenstvím včetně zaškolení obslu-
hy a servisu. Nabízíte i splátkový 
prodej a mohou si zájemci systém 
vyzkoušet?
Našim zákazníkům jsme schopni po-
skytnout financování prostřednictvím 
úvěrových společností. Zájemci si 
u nás mohou objednat službu, kterou 
se systémem Rodenator poskytujeme, 
a v případě, že se do jednoho týdne 

od první aplikace rozhodnou ke kou-
pi, odečítáme z ceny stroje částku 
fakturovanou za základní službu. 
Konkrétně se jedná o dvacet aplikací 
v celkové hodnotě 1000 korun. Akce 
na místě trvá přibližně hodinu.

Pro koho je Rodenator určen?
Ocení ho každý, kdo upřednostňuje 
zmíněnou efektivitu a ekologii. Urči-
tě se uplatní u zahrádkářů, subjektů 
působících v realizaci zelených ploch, 

službařů v oboru, zainteresovaných 
zástupců měst a obcí, zemědělců, 
správců fotbalových a golfových ploch 
a dalších subjektů. Nedávno jsme 
systém zkoušeli na hubení potkanů 
a první výsledky byly vynikající. V pod-
statě se jedná o mechanickou derati-
zaci, při níž odpadá nebezpečí otravy 
pro děti a domácí zvířata.

(jak)
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