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Instalace
Síť Trinet® P nabízí efektivní a moderní způsob boje proti lýkožroutu
smrkovému. Instalace je jednoduchá a zabere jen pár minut.
1–2) Každé balení Trinet ® P obsahuje pět jednotek.
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3 – 4) Sestavení začněte upevněním
červených křídlových svorek mezi
příslušnými úseky teleskopických
nohou. Každá noha má dvě svorky.
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5) Potom vložte zemní hroty do užších konců teleskopických nohou.
6) Nyní vezměte zelené svorky a připevněte je k hornímu dílu.
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7) Teleskopické nohy lze nyní připojit
k hornímu dílu. Ujistěte se, jsou-li křídlové svorky pevně utaženy.
8) Vysuňte teleskopické nohy, utáhněte červené křídlové svorky a postavte rám do svislé polohy.
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9) Dále lze připojit lanko. Odmotejte
lanko a zkraťte ho na přibližně polovinu výšky rámu Trinet. Potom ho
pevně přivažte k háčku pod horním
dílem.
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10) Ampule s feromonem musí být
přivázána k volnému konci lanka. Ampule musí být zavěšena asi
v polovině rámu. V případě potřeby
upravte nastavení délky teleskopických nohou.
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11–12) Jakmile rám Trinet stojí, navlékněte si vhodné ochranné rukavice pro aplikaci přípravků na ochranu
rostlin, rozložte síť a natáhněte ji přes
rám širokým otvorem dolů.
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13 –14) Nyní připevněte upevňovací
pásky ke křídlovým svorkám. Ujistěte
se, že síť je přes rám pevně utažena. V případě potřeby přeneste síť
na správné místo a ukotvěte zemní
bodce dodanými kolíky.
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15) Nakonec umístěte na dobře viditelné místo označení „Pozor! Ochrana lesa“.
16) Sítě Trinet® P je nutno umístit
8-12 metrů od okraje porostu, aby
bylo dosaženo co nejlepších výsledků.
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17) Mezi sítěmi Trinet® nechejte mezery 15–25 m.
Síť Trinet® je ošetřena speciální povrchovou úpravou, která váže účinnou
insekticidní do vláken sítě a zabraňuje tak jejímu vymývání srážkami.
Síť je stabilní i pod vlivem UV záření, a proto vydrží celou sezónu.
Na konci sezóny stačí sejmout
síť a feromonovou ampulku. Rám
může zůstat stát. V následujícím
roce musí být opět zavěšeny nová
síť a feromon.
Tato příručka nenahrazuje pečlivé
pročtení návodu k použití.
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Informace o produktech BASF je založena na našich současných znalostech a zkušenostech.
Díky široké řadě možných vlivů při zacházení a aplikaci našich produktů se doporučuje, aby
zakázníci používající tyto přípravky prováděli své vlastní testování. Jelikož způspob skladování
a aplikační metody prováděné zákazníky jsou mimo sféru naší kontroly, nejsme schopni
předpovídat veškeré faktory s těmito kroky spojené a nepřebíráme tedy žádnou zodpovědnost
za škody způsobené špatným uskladněním a používáním těchto produktů.
Použití produktu k aplikacím, jež nejsou v instrukcích popsány, především pak jejich
používání na rostliny, které zde nejsou uvedeny, nebyly BASF ještě testovány. To se týká
především aplikací, které jsou kryté licencí nebo jsou regulačními orgány schváleny,
ale které jsme sami nedoporučili. Nepřebíráme tedy zodpovědnost za jakékoli škody
způsobené takovými aplikacemi.
Existuje množství faktorů, především takových, které jsou ovlivněny místními nebo
regionálními podmínkami a mohou narušit účinnost produktu. Mezi ně patří např.
klimatické a půdní podmínky, typy pěstovaných plodin, pořadí sklizní, termíny ošetření,
objem aplikace, kombinace (tankmix) s jinými přípravky, které nesplňují požadované
podmínky mísitelnosti, výskyt organismů, které jsou rezistentní k účinným
látkám (např. různé kmeny plísní, rostlin, hmyzu), technologie
postřiku, atd. Nelze tedy vyloučit variabilitu účinnosti a případné
poškození ošetřovaných rostlin, a to především ve velmi nepříznivých
povětrnostních podmínkách. Naše společnost ani naši obchodní zástupci
a distributoři nepřebírají žádnou zodpovědnost za takové důsledky. Veškerá
vlastnická obchodní práva, existující zákony a předpisy, stejně jako
ustanovení úřadů udělujících registraci přípravkům na ochranu rostlinu
a instrukce k použití uvedené na etiketě musejí být uživatelem pečlivě
dodržovány a to na jeho vlastní zodpovědnost. Veškerá data a informace
zde obsažené mohou být změněny bez předešlého upozornění.
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly
uvedené v označení. Tento materiál má pouze informativní charakter.
Trinet ® P obsahuje alfa-cypermethrin.
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