
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátu a léciv
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

Hudcova 56a, Brno-Medlánky
Postal Code: 621 00, Czech Republic

VAŠE ZN:
ZE DNE:
NAŠEZN: A41Y~

VYRIZUJE: MVDr. J. Škaloud, CSc.
TELEFON: kl. 267

E-MAIL: skaloud@uskvbl.cz
DATUM: 2.10.2009
POZNÁMKA

PelGar spol. s La.
Na Výsluní 7/2424
10000 Praha 10

Vec: Stanovisko ÚSKVBL Brno k používání biocidního prípravku Roban Pellets vydané
pod císlem 86/2009 ..

N~ základe Vaší žádosti ze dne 21.9.2009, vedené pod c.j. 10864, o stanovisko k používání
biocidního prípravku pod názvem

Roban Pellets

výrobce: PelGar lntemacional Ltd., Unit 13, Newman Lane, lndustrial Estate Alton, Hampshire GU34
2 QR, Velká Británie.
složení: 50mg difenacoum v I kg prípravku,
Q.Q.ci§: antikoagulacní nástraha, rodenticid ve forme modre zbarvených granulí,
užití: v zemedelských a potravinárských provozech,
zpusob použití: zásadou je rozmístení nástrah na více místech aje doporuceno používat dostupné
jedové stanicky. Kontrolujte nástrahy behem prvních 10-14 dnu, pozdeji každé 2-3 dny. Dávkování
Potkani, krysy: 180 g nástrahy ve vzdálenosti 10m, pri velkém, výskytu 5 m. Myši: 30 g ve
vzdálenosti 5 m, pri velkém výskytu 2m.

vydáváme Vám, následující sdelení:

1. Výrobek Roban Pellets je biocidním prípravkem typ 14.
2. Na výše uvedený biocidní prípravek byla predložena k posouzení technická dokumentace

(bezpecnostní list, etiketa, oznámení podle §35 zákona c. 120/2002 Sb.).
3. Na základe posouzení predložené dokumentace souhlasíme s používáním prípravku Roban

Pellets podle návodu k použití v potravinárských a zemedelských provozech bez pripomínek.

Toto stanovisko nenahrazuje náležitosti vyplývající ze zákona c.371/2008 Sb., o chemických
látkách a chemických prípravcích a o zmene nekterých zákonu a zákona c. 120/2002 Sb. o
podmínkách uvádení biocidních prípravku a úcinných látek na trh a o zmene nekterých souvisejících
zákonu, ve znení pozdejších predpisu.
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Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátu a léciv
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

Hudcova 56a, Brno-Medlánky
Po stal Code: 621 00, Czech Republic

VAŠEZN:
ZE DNE:
NAŠEZN: )1"':ij1
VYRIZUJE: MVDr. J. Škaloud, CSc.
TELEFON: kl. 267

E-MAIL: skaloud@uskvbl.cz
DATUM: 2.10.2009
POZNÁMKA

PelGar spol. s LO.

Na Výsluní 7/2424
10000 Praha 10

Vec: Stanovisko ÚSKVBL Brno k používání biocidního prípravku Roban Pasta vydané
pod císlem 85/2009.

Nit základe Vaší žádosti ze dne 21.9.2009, vedené pod c.j. 10864, o stanovisko k používání
biocidního prípravku pod názvem

Roban Pasta

výrobce: PelGar lntemacional Ltd., Unit 13, Newman Lane, lndustrial Estate Alton, Hampshire GU34
2 QR, Velká Británie.
složení: 50mg difenacoum v 1 kg prípravku,
popis: antikoagulacní nástraha, rodenticid ve forme cervene zbarvené pasty v sáccích po 15g,
užití: v zemedelských a potravinárských provozech,
zpusob použití: zásadou je rozmístení nástrah na více místech aje doporuceno používat dostupné
jedové stanicky. Kontrolujte nástrahy behem prvních 10-14 dnu, pozdeji každé 2-3 dny. Dávkování 
Potkani, krysy: 3-4 sácky ve vzdálenosti 10m, pri velkém výskytu 5 m. Myši: sácek ve vzdálenosti 5
m, pri velkém výskytu 2 m.

vydáváme Vám, následující sdelení:

1. Výrobek Roban Pasta je biocidním prípravkem typ 14.
2. Na výše uvedený biocidní prípravek byla predložena k posouzení technická dokumentace

(bezpecnostní list, etiketa, oznámení podle §35 zákona c. 120/2002 Sb.).
3. Na základe posouzení predložené dokumentace souhlasíme s používáním prípravku Roban

Pasta podle návodu k použití v potravinárských a zemedelských provozech bez pripomínek.

Toto stanovisko nenahrazuje náležitosti vyplývající ze zákona c.371/2008 Sb., o chemických
látkách a chemických prípravcích a o zmene nekterých zákonu a zákona c. 120/2002 Sb. o
podmínkách uvádení biocidních prípravku a úcinných látek na trh a o zmene nekterých souvisejících
zákonu, ve znení pozdejších predpisu.
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Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátu a léciv
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

Hudcova 56a, Brno-Medlánky
Postal Code: 621 00, Czech Republic

VAŠE ZN:

ZE DNE: rJ-NAŠE ZN: 1,1š, I
VYRIZUJE: MVDr. 1. Škaloud, CSc.
TELEFON: kl. 267

E-MAIL: skaloud@uskvbl.cz
DATUM: 2.10.2009
POZNÁMKA

PelGar spol. s LO.

Na Výsluní 7/2424
10000 Praha 10

Vec: Stanovisko ÚSKVBL Brno k používání biocidního prípravku Roban Wax Block vydané
pod císlem 87/2009.

NiJ-základe Vaší žádosti ze dne 21.9.2009, vedené pod c.j. 10864, o stanovisko k používání
biocidního prípravku pod názvem

Roban Wax Block

výrobce: PelGar lnternacional Ltd., Unit 13, Newman Lane, lndustrial Estate Alton, Hampshire GU34
2 QR, Velká Británie.
složení: 50mg difenacoum v 1 kg prípravku,
~: antikoagulacní nástraha, rodenticid ve forme modre zbarvených kompaktních osmihranných
voskových bloku o hmotnosti 20g,
užití: v zemedelských a potravinárských provozech,
zpusob použití: zásadou je rozmístení nástrah na více místech aje doporuceno používat dostupné
jedové stanicky. Kontrolujte nástrahy behem prvních 10-14 dnu, pozdeji každé 2-3 dny. Dávkování
Potkani, krysy: max. 10 ks (bloku) ve vzdálenosti 10,m, pri velkém výskytu 5 m. Myši: 2 ks ve
vzdálenosti 5 m, pri velkém výskytu 2 m.

vydáváme Vám, následující sdelení:

1. Výrobek Roban Wax Blockje biocidním prípravkem typ 14.
2. Na výše uvedený biocidní prípravek byla predložena k posouzení technická dokumentace

(bezpecnostní list, etiketa, oznámení podle §35 zákona c. 120/2002 Sb.).
3. Na základe posouzení predložené dokumentace souhlasíme s používáním prípravku Roban

Wax Block podle návodu k použití v potravinárských a zemedelských provozech bez
pripomínek.

Toto stanovisko nenahrazuje náležitosti vyplývající ze zákona c.371/2008 Sb., o chemických
látkách a chemických prípravcích a o zmene nekterých zákonu a zákona c. 120/2002 Sb. o
podmínkách uvádení biocidních prípravku a úcinných látek na trh a o zmene nekterých souvisejících
zákonu, ve znení pozdejších predpisu.
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Bank: CNB Brno-mesto, Rooseveltova, 18, Brno, Postal Code: 631 32
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Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátu a léciv
Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicaments

Hudcova 56a, Brno-Medlánky
Postal Code: 621 00, Czech Republic

VAŠE ZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN: .1'1~q~

VYRIZUJE: MVDr. J. Škaloud, CSc.
TELEFON: kl. 267

E-MAIL: skaloud@uskvbl.cz
DATUM: 2.10.2009
POZNÁMKA

PelGar spol. s LO.

Na Výsluní 7/2424
10000 Praha 10

Vec: Stanovisko ÚSKVBL Brno k používání biocidního prípravku Roban Whole Wheat vydané
pod císlem 88/2009 ..

Na základe Vaší žádosti ze dne 21.9.2009, vedené pod c.j. 10864, o stanovisko k používání
biocidního prípravku pod názvem

Roban Whole Wheat

výrobce: PelGar lntemacional Ltd., Unit 13, Newman Lane, lndustrial Estate Alton, Hampshire GU34
2 QR, Velká Británie.
složení: 50mg difenacoum v 1 kg prípravku,
Q.Qlili.: antikoagulacní nástraha, rodenticid ve forme pšenice,
užití: v zemedelských a potravinárských provozech,
zpusob použití: zásadou je rozmístení nástrah na více místech aje doporuceno používat dostupné
jedové stanicky. Kontrolujte nástrahy behem prvních 10-14 dnu, pozdeji každé 2-3 dny. Dávkování
Potkani, krysy: 180 g nástrahy ve vzdálenosti 10m, pri velkém, výskytu 5 m; Myši: 3Og ve
vzdálenosti 5 m, pri velkém výskytu 2m ..

vydáváme Vám, následující sdelení:

1. Výrobek Roban Whole Wheatje biocidním prípravkem typ 14.
2. Na výše uvedený biocidní prípravek byla predložena k posouzení technická dokumentace

(bezpecnostní list, etiketa, oznámení podle §35 zákona c. 12012002 Sb.).
3. Na základe posouzení predložené dokumentace souhlasíme s používáním prípravku Roban

Whole Wheat podle návodu k použití v potravinárských a zemedelských provozech bez
pripomínek.

Toto stanovisko nenahrazuje náležitosti vyplývající ze zákona c.37112008 Sb., o chemických
látkách a chemických prípravcích a o zmene nekterých zákonu a zákona c. 120/2002 Sb. o
podmínkách uvádení biocidních prípravku a úcinných látek na trh a o zmene nekterých souvisejících
zákonu, ve znení pozdejších predpisu.

Tel: +420-541 518211 Fax: +420-541210 026

E-mail: uskvbl@uskvbl.cz URL: www.uskvbl.cz
Bank: CNB Brno-mesto, Rooseveltova, 18, Brno, Postal Code: 631 32
Account number - general account: 3122964110710 Áccount number- refundation ot costs: 35-3122964110710


