
2. UPORABA: 

 
Sredstvo STORANET se uporablja kot insekticidna mreža z dolgotrajnim delovanjem za zaščito 
posekanih drevesnih debel (hlodovine) in žaganega lesa pred naletom škodljivih žuželk oziroma pred 
izletavanjem škodljivih žuželk v primerih, ko so hlodi ali skladiščen les že napadeni. V primeru, da so 
žuželke že naseljene v deblu oziroma v lesu, mreža z insekticidnim in mehanskim delovanjem preprečuje 
izletavanje odraslih osebkov in širjenje napada škodljivih žuželk v okolico. 
 

predmet varstva a) posamezna (posekana) drevesna debla iglavcev in 
listavcev  

b) manjše skladovnice lesa ali hlodov  
c) večje skladovnice lesa ali hlodov  

površina uporabljene mreže a) 50 m2 mreže za prekrivanje posameznega hloda 

b) 100 m2  mreže za prekrivanje manjše skladovnice 

c) 200 m2  mreže za prekrivanje večje skladovnice 

200 m2 mreže prekrije do največ 38 m3 lesa ali hlodovine 
v skladovnici   (100 m2 mreže prekrije največ 19 m3 lesa 
ali hlodovine). 

način uporabe a) ovijanje posameznih hlodov  
b) prekrivanje skladovnice lesa ali  hlodov 
c) prekrivanje skladovnic lesa ali hlodov 

način delovanja  • Preventivno z nameščanjem mreže pred letom 
škodljivih organizmov oziroma v času, ko je 
povečano tveganje za njihov nalet, s čimer se 
prepreči dostop do hlodovine oziroma skladovnic 
lesa. 

• V primeru, da so škodljivi organizmi v hlodovini že 
prisotni, mreža prepreči izletavanje odraslih osebkov 
in širjenje napada. 

ciljni organizmi • podlubniki (Scolytidae), še posebej lubadarji, vrste 

osmerozobi smrekov lubadar (Ips typographus) in 

šesterozobi smrekov lubadar (Pityogenes 

chalcographus) ter lestvičarji, še posebej progasti 

lestvičar (Xyloterus  lineatus)  

• strženarji (Platypodidae)  

• kozlički (Cerambycidae)  

• krasniki (Buprestidae) 

 

NAČIN UPORABE: Mreža STORANET ima širino 8m in dolžino 12,5m ali širino 10m in dolžino 20m. 
Pakirana je v plastično folijo. Na mestu uporabe se folija odstrani, mreža se odvije in je takoj uporabna za 
nameščanje (prekrivanje skladovnic, hlodov). 
Mrežo je treba prijeti na vseh štirih vogalih, jo položiti na objekt prekrivanja in povleči vsak njen vogal v 
želeno smer. To lahko naredi ena ali dve osebi. Ko je objekt prekrit, je treba obtežiti rob mreže pri tleh s 
kamenjem, zemljo, primernimi deli lesa ali z drugimi pripomočki, ki zavarujejo mrežo pred vetrom. 
V primeru manjših skladovnic krajših hlodov, je dovolj, da se pritrdi mrežo na obeh koncih kupa. Za 
večje kupe s prostornino okrog 20 m3, je poleg roba, potrebno mrežo obtežiti vsakih pet metrov z vejami 
ali drugim primernim materialom v prečni smeri.  
 
PRIPOROČILA: Z mrežo je treba pri prekrivanju ravnati pazljivo, kljub njeni zelo dobri natezni trdnosti, 
da se ne pretrga. Raztrganine do 5 cm ni potrebno krpati. Prekrijejo se z gubo na mreži. Večje raztrganine 



je treba zakrpati z nitjo ali vrvico. V primeru večvrednega lesa, npr. hrast za izdelavo furnirja,  se pokrije 
posamezna debla, če jih ni dovolj za skladovnico. Še posebej je to priporočljivo, če takšno deblo ostane 
dalj časa v gozdu ali se skladišči drugje. Mreža učinkovito ščiti  deblo pred škodljivimi žuželkami, ki bi 
lahko bistveno znižale vrednost lesa. Obliko mreže STORANET se prilagodi dolžini debla na kraju 
samem.  
 
STORANET mreža je učinkovita tudi pri nizkih temperaturah zraka. Zato je še posebej primerna za 
preventivno zaščito lesa zgodaj spomladi, še pred začetkom leta škodljivih žuželk. 
 
Po končani namestitvi mreže, je treba na mrežo obvezno namestiti pisno-grafično opozorilo v 
slovenskem jeziku! (Opozorilo se na etiketi navede v krepkem tisku.) 
 
KARENCA: Karenca za les iglavcev in listavcev na prostem ni potrebna. 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. 
MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov niso potrebne. 
 

3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo STORANET se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS09  
 
Opozorilne besede: Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H410 
Kategorija: 

Akut. in kron. za vod. okolje 1, H410 
Dodatne informacije o nevarnosti: 

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P102 
P264 

Hraniti zunaj dosega otrok. 
Po uporabi temeljito umiti roke.  

 

P280 Nositi zaščito za oči in zaščito za obraz.   
Previdnostni stavki - odziv: 

P302+P350 PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode.  
Previdnostni stavki - 

odstranjevanje: 

P501 

 
 
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 
odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
 

 

Dodatni stavki: 

SP 1               S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
              Vsebuje alfa-cipermetrin. Lahko povzroči mravljinčenje. 
 
Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na 
etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma 
zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov 
Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te 



odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje 
vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju z mrežo STORANET je treba nositi zaščitne rokavice in 
zaščitno  obleko (delovni  kombinezon). 
 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za delavca ni potrebna. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
sredstva. 
Stik s kožo: Odstraniti je treba kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba 
delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru 
draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. 
Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj se pokliče 
zdravnika in se mu predloži navodila za uporabo. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičen protistrup ni poznan. 
 


