
Informationen som ges här på BASF produkterna är baserad på nuvarande kunskap och
expertis samt följer de stipulerade rättigheter som givits av myndigheter. En stor mängd av
möjliga faktorer kan inverka på hanteringen och användningen av produkterna, det är viktigt
att användaren gör sina egna tester och försök. Eftersom lagring och uppsättning är utanför
vår kontroll och vi kan inte förutse alla faktorer som kan vara inblandade, vi avsäger oss allt
ansvar för skador som kan uppstår vid felaktig lagring och användning.

Produkterna har inte testas för användning som inte är beskriven i instruktionerna och
speciellt inte i kulturer som inte har angivits. Detta gäller särskilt användning som inte
täcks av registrering från myndigheterna och som vi inte rekommenderar. Vi avsäger oss
allt ansvar från skador som uppstår från denna användning.

Ett otal faktorer och särskilt lokala och regionala förhållande kan påverka produkternas
effektivitet. Detta kan vara klimatiska och markförhållande, typ av kultur, efterföljande
kultur, antal behandlingar, mängd vid applicering, blandningar med andra
produkter som inte stämmer med ovanstående instruktioner, förekomst av
organismer som är resistenta mot den aktiva substansen (såsom svamp stam-
mar, växter och insekter), sprut teknik mm. Vid mycket ogynnsamma förhållande
är det därför svårt att förutsäga effekterna av den aktiva substansen eller
skador på kulturen. Vi och våra distributörer kan inte påta oss något ansvar
för sådana konsekvenser. Användaren är ansvarig och att respektera alla
industriella rättigheter, lagar och rättigheter, hur produkten får användas och
användningsinstruktioner. Alla uppgifter och information som givits här kan
ändras utan någon förvarning.

Denna broschyr är menad som information och rådgivning. De anvisningar och
referenser för säker hantering och användning som ges i instruktionerna för varje
produkt måste följas minutiöst. Använd växtskyddsmedel med försiktighet!

® = registrerad varumärke för BASF
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Trinet® P - Monteringsanvisning
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Trinet® P - Monteringsanvisning

Uppsättning

Trinet® P erbjuder ett effektivt
och innovativt sätt att kontrollera
granbarkborre. Uppsättning är
enkel och ta endast några
minuter.

Varje paket av Trinet® P1-2 innehåller fem ställningar.

Börja byggande av ställ-3-4 ningen genom att fixera
de röda slangklämmorna på
teleskoprören. Varje ben har två
slängklämmor.

Sätt i spetsen i det smalaste5 smalaste röret. Det kan före-
komma ställningar med spetsen
redan monterad.

De gröna slangklämmorna6 skall på toppstycket.

Teleskoprören kan nu sättas7 i toppstycket. Se till att slang-
klämmorna är ordentligt tillskru-
vade.

Förläng teleskoprören så att8 ställningen blir 2,0 - 2,5 m hög,
spänn slangklämmorna, ställ ställ-
ningen upprätt.

Sätt fast snöret i toppstycket,9 längden på snöret skall vara
cirka hälften av Trinet® P ställnin-
gens höjd.

Fäst feromonkapseln i den10 lösa ändan, kapseln hänger
då i mitten av ställningen.
Justera längden på teleskoprören
vid behov.
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Trinet® P - Montering- och bruksanvisning

Nätet sätts på när11-12 Trinet® P ställningen står
upprätt, den breda öppningen
nedåt.

Fixera nätet till ställnin-13-14 gen genom att spänna
nätet och knyta banden i hörnen på
nätet runt slangklämmorna på tele-
skoprören. Bär ut nätet till sin plats i
skogen och förankra ställningen
med hjälpa tältpinnarna som med-
följer. Tältpinnarna skall för bästa
förankring sättas snett ned ner i
marken.

Till sist sätt upp varnings-15 skylten synligt.

Trinet® P bör ställas med16 10-25 meter från skogskanten
för bäst resultat.

Lämna 12-25 meter mellan-17 rum mellan Trinet® P ställnin-
garna.

Trinet® P är behandlad med ett
speciellt bindemedel som binder
den aktiva substansen till tråden
i nätet som förhindrar att det
tvättas av genom regn.

Nätet är stabilt även i solens UV
strålning och håller därför en hel
säsong. Efter säsongen bör nät
och feromonkapsel tas bort,
ställningen kan stå kvar. Nytt nät
och feromonkapsel sätts på
ställningen nästa år.

Notera denna vägledning ersätter
inte genomläsning av etiketter
och eventuella instruktioner från
myndigheter som bland annat
gäller användning av skydds-
utrustning.




