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FORSIGTIG
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Vær
opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde
med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs
nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til afskrækning af hjortevildt i
skovbrug, frugttræer og markafgrøder.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i
højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller
med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens
ikke sprøjteudstyr nær overfladevand / Undgå forurening
via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
INDHOLD
Afskrækningsmiddel nr. 706-1
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen
1107/2009.
Analyse: Fårefedt 65 g/l (6,5 % w/w)
Midlet er en olie i vand emulsion fra:
5 liter
Kwizda Agro GmbH,
Universitätsring 6, A-1010 Wien, Østrig
Mindst holdbar i 2 år fra fremstillingsdatoen, som
er påstemplet emballagen samme sted som batchnummeret.
Brugsanvisning
TRICO er et repellerende middel som virker mod hjortevildt. TRICO virker ved hjælp af duft og smag, så
hjortevildt holder sig væk. Det aktive stof er fårefedt,
og produktet er tilsat en hvid farve, så det er muligt at skelne behandlede og ubehandlede planter.
TRICO kan anvendes på træer, buske og afgrøder uden
risiko for at skade planterne.
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Anvendelse
Ryst dunken før brug. Ved anvendelse på enkeltplanter
anvendes TRICO ufortyndet med en rygsprøjte eller lignende. Ved behandling af større plantemasse (plantager
og rundt om markafgrøder) kan der fortyndes med vand.
TRICO skal tørre ind for at være regnfast. Behandl derfor
ikke ved udsigt til regn eller i tåget vejr. Undgå behandling
midt på dagen, hvis det er meget varmt.
Skovbrug: Anvendes ufortyndet i en rygsprøjte eller tilsvarende. Der behandles direkte på udsatte plantedele
sent efterår (for vinterbeskyttelse) og om foråret omkring
skudbrydning.
Dosering 5 ml pr. plante. Det svarer til 25 l/ha ved en plantetæthed på 5.000 planter pr. ha.
Træfrugt: Udsatte knopper og skud behandles før knopbrydning med 15-20 l/ha i op til 75 l vand.
Markafgrøder: Der kan udlægges spærrebælter i udsatte
afgrøder af majs, raps o. lign. Anvend 15 l/ha i 2-300 l vand.
Behandling kan foretages op til 4 gange med 7-14 dages
interval fra 2-bladsstadiet og indtil blomstring.
Blandinger
TRICO må ikke blandes med andre midler. Der må ikke
anvendes andre midler en uge før og efter en behandling
med TRICO.
Rengøring
Sprøjteudstyr rengøres hver dag efter endt sprøjtearbejde
med vand og rengøringsmidler.
Opbevaring
Opbevares i original emballage mellem 0 og 30 °C. Åbnede emballager skal bruges op så hurtigt som muligt. Der
må ikke hældes produkt tilbage i dunken - det nedsætter
holdbarheden drastisk.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med
kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.

