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ZAPI Industrie Chimiche S.p.A.
Conselve (Pd)
Via Terza Strada 12
35026 Wlochy

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 54 ust. I, ust. 2 i usI. 5 ustawy z dnia 13 wrzeSnia
2002 r. o produktach biob6jczych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 252), wydaje siI<

pozwolenie nr 3228/07 na obrOt produktem biob6jczym
Broditop Pasta

1. Nazwa produktu biobojczego:

Broditop Pasta

2. Rodzaj i postaé u:iytkowa produktu biob6jczego oraz jego pruznaczenie:

kat. 1II, gr 14, wg rozporZ<tdzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie

kategorii i grup produktDw biob6jczych (Dz. U. Nr 16, poz. 150);

produkt w postaci pasty przeznaczony do zwalczania myszy i szczurDw w tradycyjnych

miejscach ich wystl<powania oraz do specjalistycznego zwalczania szczurDw w miejscach

takich jak obszary wilgotne, kanaly sciekowe i cieki wodne, budynki uzytecznosci publicznej

oraz kOll1unalne, magazyny towarowe, itp.

3. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego:

ZAPI Industrie Chimiche S.p.A., Conselve (Pd), Via Terza Strada 12,35026 Wlochy

4. Chemiczna nazwa substancji czynnej (Iub inna pozwalajllca na ustalenie toisamosci
substancji czynnej), je.i zawartosé w produkcie biob6jczym oraz nazwa i adres
wytworcy:

brodifakum, CAS: 56073-10-0, WE: 259-980-5 [zaw. 0,005% wag.];
producent: Activa S.r.l., Viale Lombardia 22, 20131 Milano, Wlochy

5. Nazwa i adl'es wytworcy produktu biob6jczego:
ZAPI Industrie Chimiche S.p.A., Conselve (Pd), Via Terza Strada 12,35026 Wlochy
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6. Rodzaj opakowania:

pude/ko (kalton/PE);
puszka metalowa z pokrywk't plastykow't (aluminium/PP)
kontener (PE/PE);
torba (papier)

7. Okres waznosci produktu biobDjczego:

3 lata od daty produkcji

8. Zakres obrotu i stosowania:

produkt jest przeznaczony do uzytku powszechnego

9. lune postanowienia decyzji:

integrain't cz,<sé pozwolenia stanowi zal'tcznik w postaci:
tresci oznakowania opakowania.

Pozwolenie zachowuje waznosé do dnia 14 maja 2010 r.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji, na podstawie art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 2 nstawy z dnia 14 czerwca 1960 l. Kodeks
post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 l. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), stronie sluzy pralVo do wniesienia
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra wlasciwego do spraw zdrowia. w terminie 14 dni od dnia
dor~czenia decyzji.
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