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Ochrona drewna – najważniejszego dla produkcji leśnej produktu – przed rozwijającymi 

się w nim owadami jest bardzo pracochłonna i wymaga wysokich nakładów finansowych 

ponoszonych przez gospodarkę leśną.

Efektywny i ekonomiczny systemy ochrony pozyskanego drewna jest niezbędnym ele-

mentem gospodarki leśnej, zwłaszcza w sytuacji klęski naturalnej.

Nowo opracowana grupa produktów tworzy innowacyjny system ochrony drewna przed 

szkodnikami wtórnymi. Są one przyjazne dla środowiska, elastyczne w stosowaniu, wie-

lokrotnego użycia i oferowane w formie gotowej do natychmiastowego wykorzystania.

Rewolucyjny, przyjazny dla użytkownika i środowiska  

system ochrony lasu

Spis treści
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Charakterystyka Systemu Ochrony Lasu BASF Technologia siatek

System Ochrony Lasu BASF obejmuje 

rodzinę produktów opartych na siatkach 

technicznych zbudowanych z włókien 

poliestrowych zawierających owadobójczą 

substancję alfa-cypermetrynę. Substancja 

ta znajduje się wewnątrz włókien i jest 

stopniowo uwalniana na powierzchnię 

siatki. Alfa-cepermetrynę wewnątrz siatki 

stabilizuje system polimerów wiążących, 

co zapobiega jej wypłukiwaniu i zmywaniu 

przez opady atmosferyczne. Nawet jedno-

krotny kontakt owadów z siatką zapewnia 

ich doskonałą kontrolę.

Owadobójcze siatki mogą być stosowane 

do owijania drewna, zarówno pojedyn-

Najważniejsze zalety siatek:

•  Zapewniają chronę przyjazną  
środowisku.

•  Substancja aktywna jest precy-
zyjnie, w minimalnej ilości uwal-
niana na powierzchnię siatki.

•  Łatwe w użyciu i obsłudze.

•  Odporne na działanie promienio-
wania UV i zmywanie przez opady 
atmosferyczne przez 6 miesięcy.

•  Zapewniają efektywną ochronę  
w ciągu całego okresu wegetacyj-
nego.

•  Przystosowane do 5-krotnego 
użycia. 

czych dłużyc, jak i całych mygieł (stosów). 

Fizyczna bariera (wąskie plastikowe oczka) 

siatki i działanie insektycydowe substan-

cji aktywnej zabezpieczają drewno przed 

zasiedleniem lub w przypadku owinię-

cia drewna zasiedlonego – uniemożliwiają 

wylot owadów. 

Ta technologia siatek optymalnie 

ogranicza porażenie przez chrząsz-

cze przy użyciu małych dawek insek-

tycydu

Chalcoprax® 
+ pułapki szczelinowe

Pheroprax® 

+ pułapki szczelinowe
Trinet® P 

+ feromony Storanet®

Feromony

Do tej pory najskuteczniejszą formą legal-

nej ochrony drewna przed kornikami oraz 

zabezpieczania upraw leśnych przed 

szeliniakiem sosnowcem były chemiczne 

zabiegi z użyciem płynnych insektycydów. 

Innowacyjna technologia oparta na wyko-

rzystaniu owadobójczych siatek w leśnic-

twie jest nowym podejściem do ochrony 

drewna przed różnymi gatunkami owadów 

rozwijających się w korze i drewnie.

Pomysł opracowania 

siatek zawierających 

w swojej strukturze 

substancje owadobójcze 

wywodzi się z praktyki ochro-

ny ludności przed komarami będą-

cymi wektorami malarii. Aby roz-

wiązać problem wielokrotnego 

Skuteczne rozwiązanie w każdej sytuacji: System Ochrony Lasu BASF

powlekania środkami owadobójczymi kon-

wencjonalnych siatek wykorzystywanych 

w domach do ochrony przed komarami, 

opracowano system siatek charakteryzu-

jących się długotrwałą aktywnością owa-

dobójczą. Poprzez inkorporację substancji 

aktywnej do włókien siatki z wykorzysta-

niem polimeru na bazie wody, ich używanie 

jest mniej pracochłonne i zapewnia długo-

trwałą ochronę. Takie siatki stały się obec-

nie podstawą nowego Systemu Ochrony 

Lasu BASF. Oprócz owadobójczych siatek 

w jego skład wchodzą również feromony 

wykorzystywane do wabienia i monitoringu 

owadów oraz preparat Fastac® Las sto-

sowany do redukcji liczebności owadów  

w przypadkach silnego zagrożenia lasu.

System oferuje przy-

jazne dla środowi-

ska sposoby ochrony 

lasu, które mogą znaleźć 

zastosowanie w różnych 

sytuacjach zagrożenia drze-

wostanu przez owady.

Siatki

Kalkulacja ilości substancji aktywnej  
dla 3 zabiegów na 30 m3 drewna

Karate® Las 150 g s.a. na 90 m3 równa się 1,66 g s.a. na 1 m3

Fastac® Las 80 g s.a. na 90 m3 równa się 0,9 g s.a. na 1 m3

Storanet® 10 g s.a. na 90 m3 równa się 0,11 g s.a. na 1 m3 

Ochrona lasu BASF
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Trinet® jest wykonany z poliestrowej siatki 

nasączonej alfa-cypermetryną, związanej 

we wnętrzu systemem polimerów wiążą-

cych. Składa się z metalowego stelażu  

w kształcie trójnoga, na którym rozpięta jest 

siatka. Wykorzystywany jest do ochrony 

drzew stojących (drzewostanu). 

Niezawodny system  

ochrony drzewostanów

Wewnątrz trójnoga umieszcza się feromon 

wabiący chrząszcze (Pheroprax® Ampułka 

lub Top albo Chalcoprax® Ampułka), które 

zwabione przylatują i w wyniku kontaktu z 

siatką giną (system „zwab i zabij”).

Zakres stosowania:

Montaż pułapek:

Pułapki są pakowane pojedynczo i zawie-

rają 3-częściowy, teleskopowy stelaż  

w kształcie piramidy, wewnątrz której 

zawiesza się feromon Pheroprax® Ampułka 

lub Top albo Chalcoprax® Ampułka do 

sznurka o długości około 1 m (w zestawie 

razem z pułapką). Pułapki przeznaczone 

są do wielokrotnego użycia w sumie do 6 

miesięcy.

W czasie rójki korników Trinet® jest pułap-

ką typu „zwab i zabij”, która chroni otacza-

jące je drzewostany.

Sposób użycia pułapek:

Wzdłuż ściany drzewostanu:

W odległości 8-12 metrów od ściany drze-

wostanu lub wg Instrukcji Ochrony Lasu.

Trinet® od pułapki Trinet®:

Odległość między pułapkami: 15-25 metrów.

 

Feromony zastosowane w systemie 

Trinet® są bardzo atrakcyjne. To ozna-

cza, że chrząszcze przemiesz-

czając się tam i z powrotem pomiędzy 

krawędzią lasu i pułapką Trinet®, narażają 

się na wielokrotny kontakt z substancją 

aktywną. Czyni to system Trinet wysoce 

skutecznym.

Najważniejsze zalety  
pułapek Trinet®:

•  Metoda przyjazna dla środowiska 
i użytkownika. 

•  Substancja aktywna precyzyjnie 
dawkowana na powierzchnię siatki. 

•  Odporność na opady i promienio-
wanie UV przez co najmniej  
6 miesięcy.

•  Łatwe w użyciu i obsłudze. 

•  Zapewniają efektywną ochronę  
w ciągu całego okresu wegetacyj-
nego. 

•  Zawierają feromony o długotrwa-
łym działaniu.

•  Przystosowane do wielokrotnego 
użytku.

Specyfikacja:

Siatka 100-krotnie skręcona wielowłókienkowa nić poliestrowa

Rozmiar oczek siatki 47 oczek/ cm2

Gęstość 63 g/cm2 +/- 5%

Wytrzymałość na rozerwanie > 450 kPa

Substancja aktywna 100 mg alfa-cypermetryny/m2

Właściwości substancji aktywnej bezzapachowa, niewidoczna 

Kolor zielony oliwkowy

Feromon Pheroprax® Ampułka lub Top albo Chalcoprax® Ampułka

Okres skuteczności do 24 tygodni 

Opakowanie: pojedynczo (trójkątna siatka 2,2 m2)

Do zwalczania szkodników wtórnych 

drzewostanów liściastych i iglastych 

(owadów rozwijających się w korze i drew-

nie).

Na terenach zagrożonych przez szkodniki 

wtórne stosuje się 3 pułapki Trinet® na 

przestrzeni 100 m. Pułapki te wykazują 

aktywność owadobójczą przez 6 miesięcy 

i mogą być stosowane w niskich tempera-

turach, np. wczesną wiosną, jeszcze przed 

rójką korników.

Sposób użycia:
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Trinet® P – skuteczność biologiczna

Skuteczność rozwiązania Trinet® P została 

wykazana w doświadczeniach przeprowa-

dzonych w wielu lokalizacjach w Europie. 

Poniższe wykresy prezentują ich najważ-

niejsze wyniki. W rzeczywistych warun-

kach analizowano różne parametry:

Wyniki doświadczeń:

Trinet® P odławia więcej szkod-

ników niż konwencjonalne systemy.

Trinet® P jest skuteczniejszy niż 

produkty porównawcze także 

zawierające feromony i insektycydy 

(np. Karate® WG Las).

Trinet® P działa dłużej niż standar-

dowe pułapki (do 6 miesięcy).

Trinet® P wyłapuje 8,5 razy więcej 

i szerszy zakres szkodników 

wtórnych niż standardowe systemy 

pułapkowe.

Chrząszcze nawet po 

krótkotrwałym kontakcie z siatką 

giną w ciągu 2 godzin. Nawet te, 

które zdołały odlecieć od siatki, 

giną w krótkim czasie.

Trinet® P znacząca ogranicza 

porażenie drzew przez szkodniki.

Średni minimalny czas kontaktu 

10 sekund jest wystarczający dla 

skutecznego zwalczania szkod-

ników.

Trinet® P jest łatwy w obsłudze  

i montażu.

Substancja aktywna nie jest prze-

noszona przez wiatr, co oznacza 

mniejszy wpływ na środowisko.

Wyk. 1:  Porównanie śmiertelności korników po użyciu Trinetu P oraz pułapek konwencjonal-
nych. Badanie w okresie 6 misięcy. 
Skuteczność referencyjna Trinetu P przyjęta jako 100%

Wyk. 2: Liczba porażonych drzew w drzewostanie:

Wyk. 3:  Liczba złapanych organizmów wtórnych. 
(Kornik sześciozębny, Kuzkowate, Bogatkowate)

Trinet® P

Współczynnik  
skuteczności
Trinet® P

Trinet® P

100
%

systemy pułapek szczelinowych

%
87

pułapki na drewnie

%
66

Obiekt  
z Trinetem P

1,5

Obiekt kontrolny  
bez Trinetu P

9,25

Skuteczność 
Trinetu P

82,01

Systemy pułapek szczelinowych

Współczynnik  
skuteczności
Theysohn

x1

%

x8,5

•  Skuteczność Trinetu P w stosunku do 

konwencjonalnych pułapek (wyk. 1)

•  Liczba porażonych drzew w drzewosta-

nie (wyk. 2)

•  Liczba szkodników wtórnie atakujących 

las (wyk. 3)

Trinet® P był porównywany z pułapkami 

szczelinowymi Theysohn i MultiWit oraz 

pułapkami na drewnie składowanym.
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Specyfikacja:

Siatka 100-krotnie skręcona wielowłókienkowa nić poliestrowa

Rozmiar oczek siatki 47 oczek/cm2

Gęstość 63 g/cm2 +/- 5%

Wytrzymałość na rozerwanie > 450 kPa

Substancja aktywna 100 mg alfa-cypermetryny/m2

Właściwości substancj aktywnej bezzapachowa, niewidoczna 

Kolor zielony oliwkowy

Opakowanie: pojedynczo (8 m x 12,5 m)
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Storanet® jest również siatką wykonaną  

z poliestrowych włókien nasyconych for-

mulacją alfa-cypermetryny, stabilizowanej 

przez wiążący system polimerowy. Taka 

technologia gwarantuje długotrwałą aktyw-

ność owadobójczą siatki i zapobiega 

wypłukiwaniu substancji aktywnej przez 

opady atmosferyczne. 

Siatka Storanet® służy do okrywania drew-

na przed szkodnikami wtórnymi rozwija-

jącymi się w korze i drewnie: kornikami 

oraz owadami z rodziny Bogatkowatych  

i Kózkowatych.

Siatka ma 8 metrów szerokości i jest 

pakowana w formie rolek, co ułatwia trans-

port do miejsca 

zastosowania. 

Całkowita długość siatki w rolce 

wynosi 12,5 m. Siatką należy przykryć 

drewno, które ma być chronione (poje-

dyncze dłużyce, stosy drewna ułożone 

wzdłużnie lub poprzecznie). Może to 

wykonać jedna osoba, lub najle-

piej dwie. W przypadku krótszych 

odcinków drewna, należy siatkę 

uszczelnić do podłoża tylko na koń-

cach i po bokach stosu. Większe stosy 

Przyjazna dla użytkownika  

ochrona drewna składowanego

Zakres stosowania:

Sposób użycia:

System stopniowego uwalniania zapewnia 

transport środka owadobójczego z wnętrza 

włókien na powierzchnię siatki, dzięki czemu 

Storanet zapewnia skuteczny i natychmia-

stowy efekt zwalczania chrząszczy. 

Dzięki wypełnieniu insektycydem wnętrza 

włókien, siatka nie stwarza zagrożenia dla 

użytkownika.

Przeciwko szkodnikom wtórnym (owa-

dom rozwijającym się w korze i drewnie). 

Surowiec drzewny iglasty, liściasty i gatun-

ków ozdobnych.

Przed rójką chrząszczy, na terenach zagro-

żonych przez owady. System Storanet® 

drewna o objętości ponad 20 m3 można 

dodatkowo zabezpieczyć, układając na 

nich co 5 m gałęzie lub drewniane krzyżaki 

dociskające siatkę.

Pojedyncze cenne dłużyce (np. dąb for-

nirowy), które muszą pozostać dłuższy 

czas w lesie, mogą być skutecznie zabez-

pieczone przed zasiedleniem przez cały 

sezon przy użyciu jednej siatki. 

Siatkę Storanet® można rozkładać i skła-

dać wielokrotnie w bieżącym sezonie, 

lub w ramach kilku okresów wegetacji. 

Sumarycznie okres rozłożenia/ochrony to 

6 miesięcy.

Najważniejsze  
zalety systemu:

•  Metoda przyjazna dla użytkowni-
ka i środowiska. 

•  Substancja aktywna precyzyjnie 
dawkowana na powierzchnię  
siatki.

•  Odporność na deszcz i promie-
niowania UV przez co najmniej  
6 miesięcy.

•  Łatwy w użyciu i obsłudze. 

•  Zapewnia efektywną ochronę  
w ciągu całego okresu wegetacyj-
nego. 

•  Przystosowany do 5-krotnego 
użycia.

jest skuteczny przez co najmniej 6 mie-

sięcy, również w niskich temperaturach. 

Szczególnie zalecany do stosowania 

wczesną wiosną do ochrony drewna sto-

sowego.

Storanet® powinien być zastosowany już 

wczesną wiosną w celu zabezpieczenia 

drewna przed zasiedleniem przez pierw-

sze generacje szkodników wtórnych.

Nowa formulacja insektycydu uwalnianego 

z włókien siatki oznacza, że wyeliminowany 

zostaje kontakt użytkownika z nierozcień-

czonym produktem lub opryskiem. W przy-

padku siatki Storanet® narażenie użytkowni-

ka może wystąpić tylko podczas dotknięcia 

siatki, która powierzchniowo udostępnia 

bardzo niewielką ilość substancji aktyw-

nej. Inne nieporządane efekty uboczne jak 

zanieczyszczenie środowiska na wskutek 

wydmuchiwania, czy wypłukiwnia substan-

cji aktywnej z włókien są wykluczone.
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Storanet® – skuteczność biologiczna

Wyniki doświadczeń:

Storanet® zapewnia przez 6 

miesięcy doskonałą ochronę 

niezasiedlonego wcześniej drewna.

Zasiedlone wcześniej drewno też 

jest dobrze chronione. Korniki nie 

rozprzestrzeniają się bardziej.

Doświadczenia ze starszymi 

siatkami Storanet® dały także 

pozytywne wyniki. Potwierdziło się 

zatem, że są one wielokrotnego 

użytku.

Storanet® chroni skutecznie też 

przed wieloma innymi gatunkami 

szkodników atakujących drewno.

Storanet® jest bardzo wytrzymały. 

Ani szkodniki, ani montaż nie 

spowodowały żadnych uszkodzeń 

w siatce.

Skuteczność Storanetu także była badana w rzeczywistych warunkach. Obiektem 

porównawczym był Fastac® Las. W zależności od zabiegu, Fastac® Las zastosowano  

w stężeniu 1-2%, zgodnie z instrukcją stosowania. 

Badano następujące parametry:

•  liczbę otworów wydrążonych we wcześniej niezasiedlonym drewnie (wyk. 1),

•  liczbę korytarzy we wcześniej niezasiedlonym drewnie (wyk. 2),

•  skuteczność we wcześniej zasiedlonym drewnie (wyk. 3).

Wyk. 1: Liczba otworów wydrążonych we wcześniej niezasiedlonym drewnie:

Wyk. 3:  Skuteczność we wcześniej zasiedlonym drewnie: 
Korniki na zewnątrz i wewnątrz

kontrola Fastac® Las (2%) Storanet® 

Fastac® Las (1%)

4

6

Storanet®

0

16*

kontrola

97

68

Skuteczność
Storanet®

77%*

100%

Skuteczność 
Fastac® Las (1%)

94%

96%

Wyk. 2: Liczba korytarzy we wcześniej niezasiedlonym drewnie:

kontrola

Fastac® Las

Storanet®

195

0

Skuteczność 
Storanet®

Skuteczność 
Fastac® Las (2%)

Skuteczność
Storanet®

142 4 0

100%

Skuteczność 
Fastac® Las

97%

4

* – ponieważ substancja aktywna ze Storanetu nie wnika w głąb drewna
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Doskonała skuteczność w korzystnej cenie

Systemy siatek Storanet® i Trinet® P cechu-

je wyjątkowo korzystny stosunek ceny do 

korzyści wynikający z prostoty rozwiązań, 

przyjazności dla użytkownika i możliwości 

wielokrotnego stosowania. Zapewniają one 

oszczędność czasu i kosztów w porówna-

niu do standardowych metod ochrony 

lasów.

Wnioski:

W porównaniu do czasu montażu 

standardowej pułapki system 

Trinet® P montuje się w 1/6 tego 

czasu.

Koszty w pierwszym roku są 

porównywalne, ale potem w przy-

padku Trinetu P spadają o 30%  

w porównaniu do kosztów  standar-

dowej pułapki.

Kalkulacja kosztów Trinetu P  
– porównanie ze standardową pułapką

Czas montażu  

średnio 60 min.
Koszt pułapki (łącznie z materiałami) 

100%

Czas montażu 

średnio 10 min.

Koszt (łącznie z materiałami) 

taki sam jak  
standardowej pułapki

Pierwszy system Trinet P (rok 1)

Czas wymiany 

średnio 5 min.

Koszt 

ok. 70%  
standardowej pułapki

Wymiana elementów systemu Trinet P (tylko siatka i feromon, lata 2-8)

Wnioski:

Czas potrzebny na zamontowanie 

Storanetu to zaledwie 20% tego, 

który jest potrzebny na zabieg płyn-

nym insektycydem.

Od drugiego użycia jednej siatki 

Storanet®, spada koszt jego użycia 

w porównaniu z opryskiem. Kiedy 

używa się jej pięciokrotnie (zgod-

nie z zaleceniami), spadek wynosi 

nawet o 70%.

Czas zabiegu płynnym insektycydem  
na 1 m3 drewna 

średnio 4 min.

Całkowity koszt zabiegu płynnym  
insektycydem na 1 m3 drewna 

100%

Kalkulacja kosztów Storanetu  
– porównanie opryskiem insektycydowym

Czas zamontowania Storanetu  
na 1 m3 drewna 

średnio 0,5 min.

Czas zamontowania Storanetu  
na 1 m3 drewna 

średnio 0,5 min.

Koszt Storanetu na 1 m3 drewna

2,5 razy większy niż  
płynnym insektycydem

Koszt Storanetu na 1 m3 drewna

30% kosztów  
płynnego insektycydu

Pierwszy zabieg

Ponowne użycie
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Wysoce atrakcyjny feromon do wabienia 

kornika drukarza

Specyficzny feromon do wabienia  

rytownika pospolitego

Pheroprax® w ampułce jest feromonem do monitorowania pojawu i odłowu chrząsz-

czy kornika drukarza. Substancja aktywna uwalnia się przez mikropory w plastikowej 

ampułce. Wraz ze wzrostem temperatury wzrasta uwalnianie feromonu i tym samym 

intensywność odłowu chrząszczy.

Chalcoprax® – feromon do monitoringu pojawu i odłowów chrząszczy rytownika 

pospolitego.

•  Do monitoringu i odłowu chrząsz-

czy kornika drukarza.

•  Łatwa ocena ilości feromonu 

w ampułce, co pozwala na jej 

wymianę przed opróżnieniem. 

•  Przyjazny dla środowiska i łatwy 

w użyciu.

•  Do monitoringu i odłowu chrząsz-

czy rytownika pospolitego.

•  Nowa formulacja aktywna przez 

cały sezon, tj. do 24 tygodni.

•  Łatwa do oceny ilość feromonu  

w ampułce.

•  Przyjazny dla środowiska i łatwy 

w użyciu.

Pheroprax® – 
zalety stosowania

Chalcoprax® –  
zalety stosowania 

Użycie w pułapkach 

Monitoring: Nasłonecznione ściany różno-

wiekowych drzewostanów świerkowych 

zagrożonych przez kornika drukarza.

Do stosowania w pułapkach, np. szczeli-

nowych Theysohna, Borregada, RoHlinga, 

IBL-2, IBL-3, i innych.

Lokalizacja pułapek 

W drzewostanach zagrożonych przez kor-

nika drukarza.

Liczba pułapek 

1 pułapka na 10 m3 porażonego drewna 

lub pułapki ustawione wzdłuż ściany drze-

wostanu, co 20-30 metrów.

Sposób użycia pułapek 

Wzdłuż ścian drzewostanów świerko-

wych, na terenach otwartych w odległości  

10-15 m od drzewostanu (w zależności 

od stopnia zagrożenia). Zaleca się stoso-

wanie na terenach, gdzie powierzchnia 

drzewostanu atrakcyjnego dla chrząszczy 

przekracza średnicę 25 m.

Termin stosowania 

Wiosną: przed rójką chrząszczy (od marca/

kwietnia, przy temperaturze powietrza 

około 14-16°C).

Latem: kiedy tylko młode chrząszcze poja-

wią się w porażonym drewnie.

Korzyści ze stosowania feromonów 

•  Prognozowanie występowania owadów.

•  Monitoring zagrożenia drzewostanów. 

•  Prognoza zagrożenia drzewostanów  

w następnym roku na podstawie oceny 

intensywności rójki owadów w lipcu/

sierpniu.

•  Narzędzie wspomagające decyzję o za bie-

gach ochronnych.
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Trinet®, Storanet® i Fastac® zawierają alfa-cypermetrynę.  
® = zarejestrowany znak towarowy BASF

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.pestcontrol.basf.pl, www.agro.basf.pl

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent 
nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu 
magazynowania i stosowania tych produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie 
produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane 
dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. 
W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za 
takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone  
w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa 
zamieszczonych w etykiecie.


