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Na výsluní 2424/7
10000 Praha 10

POZNÁMKA

Věc: Stanovisko ÚSKVBL Brno k používání biocidního přípravku CIMETROL vydané pod
číslem 10/2010.
Na základě Vaší žádosti ze dne 7.4.2010, vedené pod č.j. 4365, o stanovisko k používání
biocidního přípravku pod názvem
CIMETROL
výrobce:. PelGar Intemational Ltd., Unit 13, Newman Lane, Industrial Estate, Alton, Hampshire
GU34 2 QR, Velká Británie. Pro firmu PelGar s.r.o. vyrábí a přebaluje AGROCHEMA družstvo
STUDENEC, 675 02 Koněšín, okres Třebíč.
složení: Alpha-cypermethrin 4.65%, Tetramethrin 4.65%, IGR - Pyriproxyfen 1.86% váhově.
popis: Insekticidní třísložkový koncentrát 2 syntetických pyrethroidů a růstového regulátoru (IGR),
umožňující složením a formou (mikroemulze a suspenze) dvojí efekt - t.j. okamžitý i reziduální.
užití: k hubení široké škály lezoucího (štěnice, švábi, škvoři, vši, blechy, brouci a jejich larvy,
mravenci, pavouci, roztoči, klíšťata, rybenky a. j.) i létavého (mouchy, komáři, vosy, moli - včetně
larev) hmyzu. K ochraně domácností, skladišť, sil a provozoven pro skladování a zpracování obilí,
surovin a hotových výrobků v zemědělsko-potravinářském komplexu atd.
způsob použití: Cimetrol se ředí vodou a je aplikován běžnými postřikovými zařízeními (doporučena
nízkotlaká). Z 25mllze obvykle připravit 5 litrů postřikového roztoku, který postačí pro 100m2
ošetřeného povrchu (nutno počítat s tím, že nasáklivé povrchy absorbují více, naopak u hladkých a
lesklých dochází ke stékání). Lezoucí hmyz - rutinní použití 25ml15litrů udržování, místní; - těžké
zamoření 50mll5litrů napadení, totální vyčištění. Létající hmyz - rutinní použití 25ml15litrů pro
regulaci zbylého hmyzu.
vydáváme Vám, následující sdělení:
1. Výrobek CIMETROL je biocidním přípravkem typ 18.
2. Na výše uvedený biocidní přípravek byla předložena k posouzení technická dokumentace
(bezpečnostní list, etiketa, oznámení podle §35 zákona Č. 120/2002 Sb.).
3. Na základě posouzení předložené dokumentace souhlasíme s používáním přípravku
CIMETROL v potravinářských a zemědělských provozech bez připomínek.
Toto stanovisko nenahrazuje náležitosti vyplývající ze zákona č.371/2008 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů a zákona Č. 120/2002 Sb. o
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdhšj,
přenpisů.
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