
V)plňujíe  jen  Mlé  kolonky!

Forynqlářs5plňttjte  na  počnači;  kolonky  se zvěir;í  amomaíicky  podle  wio;3tvitexíu.

l- NETECHN-IC--KÉ-S-H-R-NU-Tí-PROJEKTUPOKU__SůupravenépodlePR2-020-/569-
Náz_ev projt_ktu pokq.>4 _ _ ___
Testování  rodenticidu  s účinnou  látkou  alfacliloralóza  u liraboše  polnílio  (Microtus  arvalis)-Ťa  zé-mě-d'nlské -

_pp4ě _ _ _
Dpbúván_íp4ojekiupokus-_ů'-vměsících .' 20 ------ "'- ---  ------- -'- --- - - ' - "-

KlÍČOVá  slova  - mmimálně  pě/  1) :' Hlodavci,  rodenticidy,  rizika  - -

"  [Jčel  projektu  pokusů  - zaškrtněte  políčko;  možno  žvíce  rnožností

[J ', základní  výzkum

[3 ', translační  a aplikovaný  výzkrim-

[l,,"  kontrola  kvality  (včetně  zkoušení  bezpečnosti  a úč-innosti  šarže)

@l4BgH3HBIHyHH45B1y'3ine'zkousení_u'činnostiato!erance_-
0 : a běžná  výroba  : zkoušení  toxicity  a jiné  zkoušky  bezpečnosti  včetn'ě  faimakologie  -

l[l  '  běžná  výroba  - - -

i' -7 i ocbrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých žÍvotní-c-h podmínek lidÍ nebo zvířat

Č- I zachováňí dnihů

Č -i vyšší vzdělávání i

[] ', oďborná  příprava  za účeIem  získání,  udržení  i'iebo zíepšení  odborných  znalostí  ,

[]  ', trestní  řízenía  jiné  soudní  Mzení

0 ,' udržování  populací  ustálených  geneticky  upravených  zvířat,  která  nebyla  použita  v jiných  pokusech  :

g1e__p5oj.ektu pokus_ů_-__ n.apř..řešep7 některých vědec_kých'geznámých nebr»_věde:ký_ch_č__i_k_li:ckých potřeb

Cílem  této  studie  jsou  terénní  validační  testy  nové  rodenticidní  nástrahy  s ťičinnou  látkou  alfachloralóza  proti

hraboši  polnímu  (Microíus  aivalis).  Rodenticidní  nástraha  s účinnou  látkou  alfachlora1óza  má předpoklad

částečně  nařiradit  tradičně  používané  rodenticidní  nástrahy  s účinnou  látkou  fosfid  zinku,  představuje

bezpečnější  alternativu  z hlediska  rizik  necílových  druhťi  (prii'nární  a sekundánní  otravy),  humánní

mechanismus  účinku  a možnost  zotavení  bez negativních  vedlejších  ťičinků  po konzuinaci  nedostatečné

koi'icentrace  účínné  látky.

Pravděpodobné  potenciální  přínosy  projektu  pokusů  - jak  by mohlo  být  dosaženo  vědeckého  pokroku

lnebo jaký přínos by z něj člověk, zvířata či životní prosíředí mohli mít; v příslušných případech roz[išujte
mezi  krátkodobými  (v době  írvám projektu)  a dlouhodobými  přínosy  (mohou  se projevit  až po  skončení

p;lojeJctu)
V případě  ťispěšného  řešení  bÍÍde přínosein  projektu  vyvinutá  rod-enticidní-nástraíi-a  pi-oti-h'raTh-oŠÍ-p-o-lníinu, '-

která  bude  představovat  bezpečnější  alternativu  k současně  používaným  xiástrahám  z hlediska  rizik

necílových  druhů.

Krátkodobé  přínosy  -  validace  účinnosti  rodenlicidaí  nástrahy  v přirozenéin  prostředí.  Tato  validace  je  '

dílěíin krokem v procesu vývo3e nového přípravku.

Dlouhodobé  pMnosy  -  v případě  ťispěšné  registrace  přípravku  přibide  na trh nový  rodenticidní  přípravek  pro '

kontroluhrabošepoíního.
 i

Postupy,  které  budou  na zvířatech  zpravidla  používány  (např.  injekční  aplikace,  chinirgické  zákroky)  - '

_uygd4tepočeí těcht_o_poslupůgdobujejich_írvání _ ___ _ _

Nebude  doc)iázet  k přímé  manipulaci  s pokusnými  zvířaty.

Předpokládané  dopady  / nepMznňvé  účinky  na zvířata  (např.  bolest,  ztráta  hmotnosti,  nečinnost  / snfžená

hybpost, stres, npobvyklé chová_ní) a doba_ trvání těc4to účinků
Testovaný  přípravek  obsahuje  účinnou  látku,  která  patří  inezi  iychle  pťisobící  rodeňtÍcidy  (ini-n-uty  až desítky-

minut)  s humánním  mechanisinein  účinku  -  narkotizace  a následná  hypoterinie.  V důsledku  hypotermie

dojde  k úhynu  jedince.  V případě  pozření  nižší  dávky  nástrahy  nebo  jiných  podmínek,  kdy  nenastane  úhyn

.jedince,  dochází  po několika  hodinácli  k opětovnéniu  zotavení  bez následkťi  na fyziologiijedince.

I)yuby 4pQ;b1ijné počty zvířat, jejicliž použitísepre4pokládá,ap ředpokládagá závažnost pokusu 

Druh  zvířat  2) :, Odhado- ; Odhadovaný pgčet;mř4t ppdle z0važnosii 
' vaný ' Nenabude ' Mírná  Í Střední  I Závažná

-vybertezeseznarnu , počet  . vědomí  . ,

Ostatní  hlodavci  (ostatní  Rodentia) nelze

urČit



Zvolte  položku.

Zvolte  položku.

Zvolte  položku.

Zvolte  položku.

Nakl.á_d_á_qí_;e zvířaty,_ktpr_4_n_eb_udog_na kqgc_ýqku_su_usg_rcpna_________ __________ _______ __ __ ___ _ __ ___ _ _

OO0dhhaadd9oyvaannýÝ._pPoo_n'_ee't'_'zvíí:raa't;k.k_toe_pr"'o:éo:jua_PvO}Ť-ŽcÍeťJní:a_-Jd-o_p.rj'jd.n.íhostanoviště čijyj0é-mu c:h_oyu__ Í::-. 7 . :X _ '
_Qd)hadoy;ný počqt zvíj_4t k umístěnf_4o zájmového ql;ovu ' x

D____ů,v_ody p_4_o_ výpp__u_ve4eqé_nakládán.í se zvíýaty - uveďí_e.__ _ -- - _ _ _ ___ _ j
i

1_Up_1_a;ň_gy4nj Qu______ ______ _ __ _ _ _
Nahrazení  použfvání  zvířat  - uved'te,  jaké-aiíe';;ativy-b-e-zpoužžl-ízv-ířaÍj'sou-v-M-ío-oálasírdo--st-up-né-a-p"";oč

. nemohou  být  použit)»  pro  účely  tohoío  projekíu

V této obíasti  nejsou  dostupné  žMné  alternativy  bez použití  zvířat.  Při vývoji  nového  přípravku  je  vždy

..._n_e4bytné je.sto_yán_í cjlov4l__io____drpt4u_(l'irabo_š_poi_n_f_).i_v_p_jig_zený_cli_pq4i'níi3_k5ich. _____ _
Omezení  používání  zvířat  - vysvěílete,  jakýpočet  zvíi'at  byl  pro  tento  projektstanoven.  Popište  ki:ěky--, které-

byly  podnikiwty  ke snížení  počtu  používaných  zvířat,  a zásady  použité  k vytvořenf  smdie;  případně  popište

postttpy,  kte»aé budou  používány  po  celou  dobu  trvání  projeklu  za účelem  minirnalizace  počíu  použivaných

:zíiířat  a které  odpovídaji  vMeckým  cílům  (niezi  tyto  posttpy  inohou  patřit  např.  pilotnísíudie,  počííačové

inodg/o_vání, 0í_lqpí_tkání a opakoyagé. pou:itQ. _ _ _ _ _ _ . _ ___ ___ _ _ . . . . _ _
Veškeré  nakíádání  se zvířaty  se neliší  od běžně  prováděné  aplikace  rodenticidů  (přípravků  na ochranu

rostlin)  - vyložení  nástrah  do nor  hlodavců.  Běhei'n  testování  nebude  znám  počet  použitých  zvířat.  V

projektu  nebude  docházet  k přímé  manipulaci  s živými  zvířaty,  budou  použity  pouze  bezkontaktní  postupy.

Většina hlodavct'i po konzumaci rodenticidních přípi-avků hyne sk4ě  v norách. V případě nálezu uhynulýcli
zvfřat  na povrchu  budou  kadavery  sebrány  a zíikvidovány.

Informace  o úspěšnosti  zásalui  poskyatnou  údaje  získané  při nepříiném  monitoringu  populace  před a po

zásahu  (nebude  docházet  k manipulaci  se zvířaty).  Cílem  projektu  je  dosáhnout  co nejvyšší  redukce

"'Špo;tprunlae""zea'eAI!áYzée!noí sder!z'vluíFaty- Z-uveďíe  příkladykorik;Ííních-opáí7en7  (riapřJ;výš"""er;é pozorování,  pooperačn-f  -

péče,  tlui»iení  bolesti,  výcvik  zvířat)  přijaíých  v souvislosti  s posíupy  k minimalizaci  dopadů  na dobré  životní

.p.odmínky zvířa4;_ popište ipiecha7zismy k přijimání vznikajících zwúrřntjících poshpů v době trvání p4ojektu
Veškeré  nakládání  se zvířaty  se i'ieliší  od běžně  prováděné  aplikace  rodenticidů  (přípravků  na ochranu

rostlin).  Testovaná  účinná  látka  vykazuje  liuinánní  mec!ianisinus  účinku  (narkotizace  a následná

hypotermie).

.Pqu_'z'3g:dpuhy_zyiř_at7vysv_ě_tl_ejeyýb_ě_r%h32_a_sp_uvisgjjcícJ_živqípich_stadií ___ _ __ .._ . _ _ _____
Testování bude probíhat v přirozené populaci Iiraboše poínílio, kte6  je cílovýin druhein, proti kterému je

rodenticidní  nástraha  vyvíjena.  Experimentu  budou  vystaveni  jedinci  obou  pohlaví  i různého  stáří.  Bližší  '

údaje  nerí  inožné  na základě  povahy  experimentu  stanovit.

') Včetně vědeckýcli  pojmů,  které se mohou skládal  z více než pěti jednotlivých  slov, a s výjimkou  druhů zviřat  a účelů

uvedených  jinde  v dokumentu

2) Druhy  zvířat  v souladu s kategoriemi  statistického  vykazování  v příloze  III prováděcfho  rozhodnutí  Komise  2020/569  s

doplňkovou  možností,,nespecifikovaného  savce"  pro zacl'iování anonymity  ve výjii'nečných  případech


