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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 (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,
2) Škodlivý organismus,
oblast použití
jiný účel použití

smrk ztepilý,
borovice lesní

kůrovci

Dávkování,
mísitelnost

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

dle návodu

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

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) 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:
gumové nebo plastové rukavice
Ochrana očí a obličeje:
není nutná
Ochrana těla:
ochranný oděv
Dodatečná ochrana hlavy:
není nutná
Dodatečná ochrana nohou:
ochranná obuv s ohledem na práci v terénu.
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.
Nejezte, nepijte a nekuřte při používání a rovněž po skončení práce, až do odložení
ochranného/oděvu a do důkladného umytí.
Při použití síťoviny Storanet v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými
skupinami obyvatel je nutné provést preventivní a režimová opatření:
- zajistit vhodné označení například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě“.
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 s rolí obsahující síť
o velikosti 100 x 8 m, 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 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 29. května 2019 do 25. září 2019.

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:

3/3

