Trinet-P
Taimekaitsevahend
Insektitsiid
Kasutatakse okaspuude kaitseks kuuse-kooreüraski (Ips typographus) eest.
Toimeaine: alfa-tsüpermetriin 1,57 g/kg võrgu kohta (100 mg / võrgu m²)
Formulatsiooni tüüp: kauakestev insektitsiidiga võrk (LN) + feromoon Pheroprax
Võrk, mille materjal sisaldab insektitsiidi koos feromooniga, mis meelitab ligi kooreüraskeid.
Pakend: 5 võrku, 5 alust ja 10 feromooniannust igas pakendis.
Eesti registreerimisnumber: 0665/08.03.17
Partii nr / tootmiskuupäev: vt pakendilt.
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, Nimekast 14, Laagri, Saue vald EE-76491, Harjumaa,
Estonia Tel.: 372 530 30755
Muul viisil kasutamine on keelatud. Lugege enne kasutamist tootele lisatud kasutusjuhendit.
Märkus: TriNet sisaldab ohtlikku ainet alfa-tsüpermetriin.

Hoiatus!
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
Hoiatuslaused:
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P280 Kanda kaitsekindaid.
P501 Kasutatud võrk kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist.
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni puhvervööndist 10 m pinnaveekogust.

Pheroprax
Märkus: Pheroprax sisaldab ohtlikku ainet 2-metüülbut-3-een-2-ool.

Ettevaatust!
H315 Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest
süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P233 Hoida pakend tihedalt suletuna.
P280 Kanda kaitsekindaid.
P303+P361+P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik
saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.
P370+P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks pihustatud vett, kuivpulbrit, vahtu või
süsinikdioksiidi.
P403+P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist.
Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90
“Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest
tulenevaid muid kasutuspiiranguid.
Toote kirjeldus
Trinet-P 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).
Trinet-P avaldab võrku puudutavale putukale vahetut toimet. Alfa-tsüpermetriin toimib
kokkupuutel putukaga ja mõjub putuka närvisüsteemile. 30 sekundit vältav kokkupuude on
kooreüraskile hävitav. Võrk Trinet-P kinnitatakse kolmjala külge. Keskele riputatakse üles
feromooni Pheropraxi annus. Feromoon meelitab kooreüraskid püünisesse, kus tekib
kokkupuude püünise võrguga. Sellega vähenevad metsa kahjustused kas täielikult või
tunduvalt.
Soovituslik kasutamine
Kui on kooreüraskite oht, pannakse ühe hektari metsa kohta metsa äärde 100 m ulatuses
vähemalt 3 võrku (2,2 m² iga võrk) Trinet-P feromooniga Pheroprax või suurte kahjustuste
korral metsas kuni kaheksa püünist ühe hektari kohta.
Püünised Trinet-P koos feromooniga Pheroprax pannakse puude kõrgusest olenevalt metsa
servast 8–25 meetri kaugusele enne kooreüraskite väljalendu. Mida kõrgemad on puud, seda
kaugemale tuleb püünised panna. Vaadake hoolikalt, kus on metsa serv, et püünised annaksid
kõige parema tulemuse. Püüniste kolmjalgade vahekaugus valitakse 12–25 meetrit sõltuvalt
sellest, mitu püünist pannakse 100 m metsaserva kohta.

Trinet-P toimib ka jahedate ilmadega, seega võib püüniseid kasutada ka varakevadel.
Putukavastane toime säilib püünistel Trinet-P vähemalt kuus kuud ja seda ka vihmade korral
ja kui temperatuur ületab 20 °C. Talvel võib püünisvõrke säilitada pakendis leiduvas kotis
ning parema säilivuse tagamiseks jahedas ja pimedas kohas.
Püünisvõrk Trinet-P pannakse kolmjala külge. Kolmjalg tuleb panna otse püsti. Kolmjala
harud on muudetava pikkusega, misläbi saab kolmjalga kohandada maastikule sobivaks.
Kolmjala harude küljes on vai-tüüpi kinnitused, et see stabiilselt pinnasesse kinnitada.
Seepärast oleks hea, kui vasar oleks käepärast. Kui pinnas on märg või koht tuuline, tuleb
kolmjalad eriti korralikult pinnasesse kinnitada. Hulgimüüjatelt saab osta ka spetsiaalseid
ankruid kinnitamiseks. Kinnituse juurest, kus on nöör, mis hoiab feromooni, võib vedada
lisanööri maa külge ja ankurdada selle millegi kindla külge, nt kännu või vaia külge. Tähtis
on, et kinnitusnöör oleks aluse küljes pingul. Kooreüraskile on võrk „puu“, seetõttu ei tohi see
liikuda rohkem kui on hädavajalik. Kui vaja, pingutage hiljem nööri. Kontrollige võrku aegajalt, et see ei kasvaks taimi täis.
Kolmjala harude vahel võrgus ripub feromooni Pheroprax annus püünise juurde kuuluva 1 m
pikkuse nööri otsas. Igasse pakendisse kuulub 10 feromooniannust ja neid annuseid, mida ei
kasutata, tuleb hoida temperatuuril ligikaudu 5 °C. Feromooni Pheroprax ampulle vahetatakse
kolme kuu järel või kui vedelikku enam näha ei ole; asendamiseks kasutada jahedas hoitud
uut annust. Kui ilm on soe ja temperatuur on üle 25 °C, võib feromoon kiiremini otsa saada ja
see tuleb asendada. Seega tuleb püüniseid Trinet-P kontrollida, kui soe ilm on püsinud
pikemat aega. Metsanduskaupade hulgimüüjatelt saab osta feromooni lisaannuseid.
Alumiiniumist kolmjalg peab vastu vähemalt viis aastat.
Kui palju püüniseid Trinet-P ja feromooni Pheroprax annuseid on vaja?
100 meetri pikkuse metsaserva kohta vähemalt 3 püünist Trinet-P, et kaitsta 1ha.
100 meetri pikkuse metsaserva kohta mitte rohkem kui 8 püünist Trinet-P, et kaitsta 1ha
suurte kahjustuste korral.
Kahjustatud puidu järgi saab hinnata, kui palju püüniseid on vaja panna 100 m metsaserva
kohta.
<10 m³ korral 3 püünist / 100 m metsaserva kohta
>10 m³ korral 5 püünist / 100 m metsaserva kohta
>20 m³ korral 8 püünist / 100 m metsaserva kohta
Vahekaugus püüniste Trinet-P ja feromooni Pheroprax paigaldamise korral
8–25 m metsaservast puude kõrgusest olenevalt, pikemate puude korral kaugemale.
12–25 m kahe püünise Trinet-P vahel, 25 meetrit ennetamise eesmärgil ja 12 meetrit suurte
kahjustuste korral. (Vt joonist allpool.)
Kasutage taimekaitsevahendite jaoks ettenähtud kaitsekindaid, kui soovite võrku käsitseda.
Vältige nahaga kokkupuudet.
Resistentsus
Püüniste Trinet-P korral on hinnanguliselt keskmine oht, et kooreüraskitel tekib insektitsiidi
vastu resistentsus.
Putukate probleemi ja resistentsuse tekkimise ohu vähendamiseks ei tohi metsa jätta
langetatud puid seisma, eriti suvisel hooajal.

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 0 °C, 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.
Joonis, millel on näidatud, kuidas Trinet-P-tüüpi püüniseid kasutada

