Storanet
Taimekaitsevahend
Insektitsiid
Toimeaine: alfa-tsüpermetriin 1,57 g/kg (100 mg/m²)
Formulatsiooni tüüp: Kauakestev insektitsiidiga võrk (LN)
Sisaldab ohtlikku ainet alfa-tsüpermetriin.
Kasutuspiirang: Ei tohi kasutada lähemal kui 10 m pinnaveekogude veepiirist.
Kasutatakse puidu kaitseks järgmiste kahjurite eest: kuuse-kooreüraskid (Scolytidae), suursäsiüraskid (Scolytidae), siklased (Cerambycidae), hundlased (Buprestidae) ja muud
puidukahjurid.
Muul viisil kasutamine on keelatud. Lugege enne kasutamist tootele lisatud kasutusjuhendit.
Pakend: võrk suurusega 8 x 12,5 m; 0,8 x 20 m ja 10 x 20 m; võrgu rull 8 x 100 m
Eesti registreerimisnumber: 0664/08.03.17
Partii nr / tootmiskuupäev: vt pakendilt.
Hoiatus!

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoiatuslaused (kaitsevarustus):
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid.
P501 Kasutatud võrk kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte
puhastada. Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni puhvervööndist 10 m pinnaveekogust.
Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90
“Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest
tulenevaid muid kasutuspiiranguid.
Loa valdaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani
Tootja/pakkija: BASF Agro B.V., Arnhem (NL) - Zürich Branch, Im Tiergarten 7, CH-8055
Zürich, Šveits.
Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa,
Estonia Tel.: 372 530 30755

Toote kirjeldus
Storanet on oliivroheline lõhnatu putukavõrk polüeteentereftalaadist (PET, polüester),
millesse on eritehnikaga lisatud polümeerset sideainet kasutades toimeaine alfa-tsüpermetriin.
Võrk on nii valmistatud, et see on putukatevastase toimega pikka aega, kuni kuus kuud.
Storanet avaldab võrku puudutavale putukale vahetut toimet. Alfa-tsüpermetriin mõjub
putuka närvisüsteemile.
Võrgul Storanet on ruutsentimeetril vähemalt 45 silma (auku). Erikaal on umbes 63 g/m2 ja
tugevus vähemalt 450 kPA, mõõdetud ühel 100 denier* niidil. Storanet on 8 m lai ja seda
kaubastatakse plastkilesse pakitud rullides pikkusega 12,5.
(* 100 denier vastab 9144 pikkusele niidile, mis kaalub 100 grammi)

Soovituslik kasutamine
Võrku Storanet kasutatakse leht- ja okaspuidu kaitseks välisõhus. Võrk võib takistada ka juba
kahjustatud puidust kahjurite väljalendamist.
Üksik puutüvi – 50 m2 võrku tüve kohta; saematerjali virn (20 m3) – 100 m2 virna kohta; suur
saematerjali virn (40 m3) – 200 m2 virna kohta.
Üksik puutüvi mässitakse täielikult võrgu sisse; saematerjali virna ülaosa kaetakse võrguga.
Võrgu laotab kas üks inimene või kaks inimest puiduvirnale käsitsi enne putukate väljalendu
kevadel või siis, kui on vaja puitu kaitsta. Storanet toimib ka varakevadel jahedamate
ilmadega.
Putukatevastane toime säilib võrgul Storanet vähemalt kuus kuud ja seda ka vihmade korral ja
kui temperatuur ületab 20 °C. Võrku Storanet saab mitmesuguse puidu korral uuesti kasutada.
Talvel võib püünisvõrke säilitada pakendis leiduvas kotis ning parema säilivuse tagamiseks
jahedas ja pimedas kohas.
Suuremate virnade korral kinnitatakse võrk iga 5 m järel. Võrguga katmist tuleb teha
ettevaatlikult, et võrk ei rebeneks teravate servade kohalt. Väikesed võrgukahjustused (kuni 5
cm) võrgu kaitsetoimet ei vähenda. Suuremate aukude kohad tuleb üle katta või võrk seal
kokku siduda.
Kasutage taimekaitsevahendite jaoks ettenähtud kaitsekindaid, kui soovite võrku käsitseda.
Vältige nahaga kokkupuudet.
Kui virna pind on suurem kui 100 m² või 200 m², tuleb kasutada mitut võrku Storanet kõrvuti,
et virn korralikult katta.
Suurem võrk on ette nähtud puidukoorma katmiseks vedudel, et ära hoida kahjurite levikut
sellesse piirkonda, kust puitu läbi veetakse.
Resistentsus
Võrgu Storanet korral on hinnanguliselt keskmine oht, et kooreüraskitel tekib Storaneti
insektitsiidi vastu resistentsus.
Resistentsuse tekke vältimiseks ei tohi jätta suuri puidukoguseid metsalankidele seisma, sest
need on kahjuritele ligitõmbavad.

Jäätmete käitlemine
Kasutatud võrgud ja plastpakendid tuleb viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Hoiustamine
Tagada hea äratõmme ruumis, kus toodet hoitakse, või kohas, kus toodet käsitletakse. Hoida
kinnises ja kuivas ruumis, kus temperatuur ei lange alla nulli, eraldi toidust ja söödast. Hoida
päikese ja kuumuse eest. Kinnises originaalpakendis säilib 24 kuud.
Esmaabi
Määrdunud riided ja kaitseriided tuleb seljast ära võtta ja puhtaks pesta või kasutuselt
kõrvaldada.
Sissehingamise korral: puhata ja olla värskes õhus.
Nahale sattumise korral: peske nahka korralikult seebi ja veega.
Silma sattumisel: loputage avatud silmi vähemalt 15 minutit hoolikalt voolava vee all.
Allaneelamise korral: loputage suud ja jooge seejärel palju vett.
Nähud: tähtsamad nähud, mis on teada, on kirjas etiketil või tooteohutuskaardil. Praegu ei ole
muid nähte teada.
Ravi: ravi vastavalt nähtudele (saasteainest puhastamine, elutähtsate funktsioonide tagamine).
Juriidiline vastutus
Me tagame toote koostise ja kvaliteedi. Tootja ei vastuta selliste puuduste ja kahjustuste eest,
sealhulgas kaudsed kahjud, mis tulenevad sellest, et ei ole järgitud hoiustamise ja kasutamise
soovitusi.

