
2. UPORABA: 

 
Fitofarmacevtsko sredstvo TRINET P je insekticidna mreža s feromonskim privabilom  (atraktantom), ki 
se uporablja za zmanjševanje gostote populacije  osmerozobega  smrekovega lubadarja (Ips 

typographus) v gozdovih iglavcev. Sredstvo je sestavljeno iz insekticidne mreže TRINET P  ter 
feromonskega dispenzerja Pheropra,  ki privabljata ter zatirata oziroma zmanjšujeta gostoto populacije in 
omogočata monitoring osmerozobega smrekovega lubadarja v gozdovih iglavcev.  
 
Posamezno enoto TRINET  P sestavljajo: 

- trikotna mreža TRINET, ki je impregnirana z aktivno snovjo alfa-cipermetrin ter ima obliko 
piramide, katere ploskev je enakostranični trikotnik s stranico okrog 1,20 m; zložena je v PE 
vrečo debeline 120 µm; 

- teleskopski aluminijasti okvir, ki se sestavi v obliko piramide, in je ob pravilni uporabi uporaben 
do 8 let; 

- feromonska ampula Pheroprax. 
 
Navodilo za sestavljanje enote TRINET P: 
Preden se mreži odstrani plastično folijo, je treba postaviti aluminijast okvir in ga pritrditi s priloženimi 
klini v tla. Na okvir se napelje in pritrdi (priveže) insekticidno mrežo. Za boljšo stabilnost se mrežo s 
kljukicami pritrdi v tla. V sredino piramide se  obesi feromonsko ampulo Pheroprax. Vrvica za obešanje 
je priložena in je dolga okrog 1 m tako, da se namesti ampulo v višini 1/3 od spodnjega roba mreže. 
 
Razporeditev enot TRINET P: 
Na 100 dolžinskih metrov se postavi najmanj 3enote oziroma največ 8  enot TRINET P na ha.  Enote se 
nastavi na vsakih 20 do 30 m. Enoto TRINET P se postavi 8 – 12 m od mesta/roba pričakovanega 
napada. To je največkrat rob gozda ali rob gozdne jase.  
 
PRIPOROČILA: Enote TRINET P se nastavi pred pojavom osmerozobega  smrekovega lubadarja. 
Mrežo se uporablja le v kombinaciji s feromonskim privabilom. Stojalo je treba postaviti na vodoravno 
površino, da je stabilno. Na ravnem terenu je treba periodično preverjati in po potrebi odstranjevati 
vegetacijo okoli postavljene mreže, da se prepreči zaraščanje mreže. Občasno se mrežo po potrebi 
popravi ter ponovno napne. Mrežo je treba po končani uporabi skladiščiti v originalni embalaži.  
 
OPOZORILA: Mreža TRINET učinkovito deluje le v kombinaciji s feromonskim privabilom Pheroprax 
in če so enote pravilno postavljene. Upoštevanje razdalj postavitve je pomembno, ker se samo tako 
zagotovi zadostno učinkovitost sistema TRINET P. Feromon je uporaben največ eno sezono oziroma 12 
tednov. Ob koncu sezone je treba enote TRINET P odstraniti. 
 
KARENCA: Karenca za  iglavce na prostem ni potrebna. 
 
MEŠANJE: Mešanje z drugimi sredstvi ni predvideno. 
 MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejne vrednosti ostankov niso potrebne. 
 

 

  3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 
Sredstvo TRINET P se razvršča in označi  kot: 
 
Piktogrami GHS:  

GHS07 GHS09  



 
Opozorilne besede: Pozor 
Stavki o nevarnosti:   
H315 
H319 

 Povzroča draženje kože. 
Povzroča hudo draženje oči. 

 

H410 
Kategorija: 

Draž. kože 2, H315 
Draž. oči 2, H319 
Akut. in kron. za vod. okolje 1, 
H410 
Dodatne informacije o 

nevarnosti: 

Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  

EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z 
navodili za uporabo. 

Previdnostni stavki - preprečevanje: 

P280 Nositi zaščito za oči in zaščito za obraz. 
Previdnostni stavki - odziv: 

P302+P352   PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. 
P332+P313    Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P337+P313   Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez 
težav. 

Previdnostni stavki - 

odstranjevanje: 

P501 

 
 

Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 
odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 

 

Dodatni stavki: 

SP 1               S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.  
              Vsebuje alfa-cipermetrin. Lahko povzroči mravljinčenje. 
 
Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno označi na 
etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma 
zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, odločitvami pristojnih organov 
Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te 
odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora o spremembi obvestiti Upravo RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA V ZVEZI Z VAROVANJEM OKOLJA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje 
vodotokov, vodnjakov,  jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda.  
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju z mrežo TRINET P je treba nositi zaščitne rokavice, zaščitno  
obleko (delovni  kombinezon), zaščito za oči in trpežno obutev. 
DELOVNA KARENCA: Delovna karenca za delavca ni potrebna. 
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oziroma v dobro 
zračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske 
funkcije. Pokliče se zdravnika in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo 
sredstva. 
Stik s kožo: Odstraniti je treba kontaminirano obleko in obutev ter kožo temeljito umiti z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je treba 
delovno obleko oprati. 



Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre očesni veki in oči temeljito spere s čisto vodo. V primeru 
draženja se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je potrebno po splošnih ukrepih. 
Pri zaužitju: Usta se temeljito spere z vodo, bruhanja se ne izziva. Ponesrečeni naj popije do 2 dl vode. 
Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ne izziva bruhanja. Takoj se pokliče 
zdravnika in se mu predloži navodila za uporabo. 
Zdravniška pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. Zdravljenje je 
simptomatično. Specifičen protistrup ni poznan. 
 


