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Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského o povolení přípravku
na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“) jako příslušný orgán
ve smyslu § 72 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), tímto
povoluje
podle § 37a odst. 1 zákona v návaznosti na čl. 53 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009, v platném znění (dále jen „nařízení ES“)
omezené a kontrolované použití přípravku na ochranu rostlin Storanet (evid. č.: 4977-0)
neprofesionálními uživateli
následujícím způsobem:
Čl. 1
1. Rozsah použití přípravku:
1) Plodina,
oblast použití

2) Škodlivý Dávkování,
organismus, mísitelnost
jiný účel
použití

smrk ztepilý,
borovice lesní

kůrovci

dle návodu

OL Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
-

4) Pozn.
k dávkování
5) Umístění
6) Určení sklizně
5) skládka dřeva
nebo napadená dřevní hmota

(-) – ochrannou lhůtu není nutné stanovit
Plodina, oblast použití

Dávka vody Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

borovice lesní, smrk ztepilý

-

1x

pokrytí dřeva sítí
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Návod na použití:
- hromady z dlouhých kmenů:
- samostatné kmeny:
- rovnané surové dříví:

až 100 m2 sítě/20 m3 kmene
až 15 m2 sítě/kmen
až 15 m2 sítě/m3

Příprava k instalaci:
1. Příprava dřeva – pokud je to možné, odstraňte z povrchu ošetřovaných kmenů výběžky
(např. pahýly větví), na které ze země dosáhnete a které by mohly způsobit zachycení
nebo protržení sítě při instalaci. Rozmyslete si postup instalace s ohledem na rozměry hráně
a rozměry sítě.
2. V případě zakrývání hrání větších rozměrů (šířka, výška) si připravte tyče vhodné délky
pro usnadnění manipulace se sítí při jejím zachycení v místech, kam ze země nedosáhnete.
3. Připravte si osobní ochranné prostředky (OOP), před nasazením zkontrolujte jejich
neporušenost (především u rukavic). Následně si je oblečte/nasaďte. Poté zkontrolujte, zda
pokožka rukou, paží, těla a nohou je zcela zakrytá ochrannými prostředky. A to především,
zda rukavice a rukávy na pažích se překrývají.
4. Se sítí vždy manipulujte opatrně. Zamezte styku sítě s kůží. Nejezte, nepijte a nekuřte při práci
a až do odložení osobních ochranných prostředků.
5. Vyjmutí insekticidní sítě z ochranného obalu provádějte ve dvou osobách, kdy jedna osoba
drží obal, a druhá vyjímá síť.
Instalace sítě a kontrola úplnosti zakrytí:
1. Položte síť na kratší stranu hráně. Ujistěte se, že síť je dostatečně velká pro její úplné zakrytí.
2. Síť úplně rozbalte po délce hráně. Pokud možno zasuňte vhodnou tyč doprostřed role sítě,
aby nebylo nutné vystupovat na hráň.
3. Síť po rozvinutí natahujte od středu přes klády, dokud nejsou zcela zakryty. Při manipulaci
se sítí dbejte, aby nedošlo k jejímu roztržení. Při zachycení síť nadzdvihněte pomocí
připravených tyčí.
4. Platí zásada nepohybovat se po skladovaném dřevě, nevylézat na skládky dřeva. Síť musí
zcela zakrývat celý povrch ošetřovaného dřeva, resp. celý povrch skládky, podél obvodu
skládky by měl zbýt nadměrek pro zatížení sítě.
Zajištění sítě:
1. Po celém obvodu je nutné okraj sítě utěsnit, aby se zabránilo úletu brouků z přikrytých klád
a zároveň dostatečně zatížit (např. dřevem) nebo jinak pevně zajistit (např. přichytit
sponkami k zakrytému materiálu) tak, aby nedocházelo k jejich odvanutí větrem
nebo roztrhání.
2. Při protržení sítě ji překryjte a zasponkujte nebo jinak zajistěte její celistvost.
3. Označení výstražnou cedulí: na povrch sítě nebo v jejím bezprostředním okolí je nutné
umístit a připevnit varovnou ceduli s nápisem „Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě“,
nebo s jinou větou s varovným upozorněním určeným pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin. Cedule s nápisem musí odolávat povětrnostním vlivům a sdělení musí být čitelné
po celou dobu, po kterou je síť instalována.
4. Osobní ochranné prostředky sundávejte tak, aby se jejich vnější povrch, který přišel do styku
se sítí, nedotkl pokožky.
5. Po odložení osobních ochranných prostředků se důkladně umyjte/osprchujte.
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6. Po skončení práce ochranný oděv a ochranné rukavice vyperte/opatrně očistěte.
Odstranění sítě:
1. Připravte si obal na uložení sítě (nejlépe igelitový pytel).
2. Osobní ochranné prostředky: zkontrolujte jejich neporušenost před nasazením (především
rukavic). Následně si je oblečte/nasaďte. Zkontrolujte, zda je úplné zakrytí pokožky rukou,
paží, těla a nohou ochrannými prostředky. A to především, zda se rukavice a rukávy na pažích
překrývají.
3. Opět pracujte pokud možno ve dvojici čelem k sobě.
4. Sejmutí sítě ze skládky: Sejmutí výstražné cedule, uvolnění zátěže nebo přichycení sítě
po celém jejím obvodu.
5. Odstraňte sítě ze skládky buď stažením, nebo jejím srolováním na povrchu skládky.
6. Staženou sít složte na rozměr odpovídající velikosti připraveného obalu.
7. Síť vložte do obalu, obal uzavřete lepící či stahovací páskou, nebo provázkem. Postupujte
tak, aby vnější povrch obalu nepřišel do kontaktu s insekticidní sítí (s ohledem na další možné
použití sítě).
8. Osobní ochranné prostředky sundejte tak, aby se jejich vnější povrch, který přišel do styku
se sítí, nedotkl pokožky.
9. Po odložení osobních ochranných prostředků se důkladně umyjte/osprchujte.
10. Po skončení práce ochranný oděv a ochranné rukavice vyperte/očistěte.
2. Označení přípravku podle nařízení Komise (EU) č. 547/2011:
a) Standardní věty udávající bezpečnostní opatření pro ochranu lidského zdraví, zdraví zvířat
nebo životního prostředí, uvedené v příloze III nařízení Komise (EU) č. 547/2011:
i. Obecná ustanovení
SP 1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení
v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).
b) Informace o první pomoci ve smyslu přílohy I odst. 1 písm. g) nařízení Komise (EU)
č. 547/2011:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. přetrvávající mravenčení
nebo brnění zasažené kůže) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře. Mravenčení
nebo brnění by mělo odeznít během několika hodin.
První pomoc při zasažení kůže: Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno
teplou/vlažnou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší
kontaminaci kůže nebo přetrvávajícím brnění se osprchujte.
První pomoc při zanesení do očí: Vyplachujte oči velkým množstvím, pokud možno vlažné
čisté vody. Má-li osoba kontaktní čočky, vyjměte je, pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo,
poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku (s informací, že se
jedná o přípravek na bázi syntetického pyrethroidu) a o poskytnuté první pomoci. Další
postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.
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c) Pokyny k použití osobních ochranných prostředků ve smyslu přílohy III bod 2 nařízení
Komise (EU) č. 547/2011 pro osoby manipulující s přípravkem:
Ochrana dýchacích orgánů není nutná
Ochrana rukou
silnější gumové nebo plastové rukavice
popřípadě lze použít dvoje rukavice současně na sobě
Ochrana očí a obličeje
není nutná
Ochrana těla
ochranný oděv (nezbytná podmínka - dlouhé rukávy
a nohavice)
Dodatečná ochrana hlavy
není nutná
Dodatečná ochrana nohou uzavřená obuv (s ohledem na vykonávanou práci)
Společný údaj k OOPP
poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně
vyměnit.
3. Další omezení dle § 34 odst. 1 zákona:
Za účelem ochrany vodních organismů dodržte ochrannou vzdálenost 10 m od okraje
insekticidní sítě vzhledem k povrchové vodě.
Při ošetřování skládek dřeva nebo napadené dřevní hmoty v oblastech využívaných širokou
veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je třeba dodržovat následující preventivní
a režimová opatření:

manipulujte se sítí v době, kdy je nejmenší (ideálně žádný) pohyb dalších osob v okolí;

po dobu nainstalované sítě zamezte (popř. omezte) vstupu osob (včetně dětí)
a pohybům zvířat v okolí;

místo vždy označte varovnou cedulí s nápisem – viz výše.
Uchovávejte mimo dosah dětí, zásadně mimo obytné prostory.
Přípravek uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a případně krmiv, nejlépe v uzamčené
a větrané místnosti, na tmavém a suchém místě.
Na stejném místě skladujte osobní ochranné prostředky, zejména používané ochranné
rukavice.
Čl. 2
Přípravek Storanet je tímto nařízením ÚKZÚZ povolen pro použití neprofesionálními uživateli.
Přípravek Storanet je rozhodnutím o jeho povolení povolen k uvádění na trh a použití
pouze profesionálními uživateli. Tímto nařízením se umožňuje neprofesionálním uživatelům
nákup a použití přípravku Storanet v následujících obalech: PE pytel se sítí o velikosti 12,5 x 8
m; 10 x 20 m; 0,8 x 20 m.
Osoba používající přípravek je povinna se řídit návodem na použití a opatřeními k zajištění
bezpečnosti z hlediska vlivu na zdraví lidí a na životní prostředí, jak je uvedeno v čl. 1 tohoto
nařízení, a rovněž údaji uvedenými na etiketě přípravku případně na příbalovém letáku, který je
součástí obalu přípravku.
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Čl. 3
Toto nařízení ÚKZÚZ o povolení přípravku pro omezené a kontrolované použití podle čl. 53
nařízení ES nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení. Za den jeho vyhlášení se považuje
den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Doba platnosti nařízení se stanovuje na omezenou dobu od 24. srpna 2020 do 30. listopadu
2020.
Čl. 4
V případě uvádění na trh v rámci podnikání v České republice musí být splněny požadavky
na distribuci dle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES)
č. 1907/2006 (dále jen „nařízení CLP“).
Pro uvádění na trh musí být etiketa přípravku Storanet v úvodu opatřena těmito údaji:
Etiketa pro použití přípravku v rámci povolení na omezenou dobu nepřesahující 120 dnů
(tj. od 24. srpna 2020 do 30. listopadu 2020) podle čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) z 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení
směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.

Ing. Pavel Minář Ph.D.
ředitel odboru
datum vyvěšení na úřední desce ÚKZÚZ:
datum vyvěšení na úřední desce MZe:
datum snětí z úřední desky ÚKZÚZ:
datum snětí z úřední desky MZe:
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