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Trico-syönninestoaine  

 
Trico on lampaanrasvapohjainen syönninestoaine, joka on tarkoitettu mm. havu- ja lehtipuiden 

suojaamiseen hirvieläinten aiheuttamilta vahingoilta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt 

valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 15.6.2012.  

 

Metsäntutkimuslaitos on testannut tuotetta Kuusamon yhteismetsän hirvitihentymäalueilla. 

Tricolla käsitellyillä koealoilla todettiin latvakasvaimen ja ylimmän kiehkuran latvaoksien syöntiä 0–

2 prosentissa taimista.  

 

Käyttö  

Trico levitetään käsi- tai reppuruiskulla. Tuote tulee sekoittaa huolellisesti ennen käyttöä 

esimerkiksi ravistelemalla pakkausta. Tuotetta ei saa laimentaa. Käsittelyhetkellä suojattavien 

taimien tulee olla kuivia ja lumettomia, ilman lämpötilan nollan yläpuolella ja seuraavan 

vuorokauden sään sateeton ja sumuton. Oikealla käsittelyllä vaikutus kestää talven yli seuraavaan 

kasvukauteen.  

 

Tricoa voidaan käyttää kaksi kertaa kalenterivuoden aikana samojen puuntaimien suojaukseen. 

Trico on väriltään valkoista ja käsitelty puuntaimi erottuu harmaana suojaamattomista taimista. 

Istutettavat havu- ja lehtipuun taimet voidaan käsitellä kuljetuspakkauksissa vuorokautta ennen 

istuttamista, jolloin käsittely on helppoa ja nopeaa, eikä kuivunut tuote tahraa istutettaessa.  
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Suurilla käsiteltävillä aloilla kannattaa taimikon laidan kaikki kasvatettavat taimet käsitellä 

huolellisesti noin 50 metrin leveydeltä. Taimikon sisäosassa voidaan käsittely kohdentaa 

 

ensiharvennuksen jälkeen kasvatettavaksi aiottuihin taimiin. Tuotteen käyttömäärä on 5–10 l/ha, 

riippuen taimikon koosta ja taimitiheydestä.  

 

 

Suojainohjeet  

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä 

suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä 

lisäksi kasvojen / silmien suojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityssuojainta 

varustettuna P2/A2-suodattimella. Ruisku pestään käytön jälkeen puhtaalla vedellä ja pesuaineella. 

 

Ympäristöhaittojen ehkäisy  

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine 

viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen 

jätepisteeseen.  

 

Säilytys  

Tuote tulee säilyttää 0-30 °C lämpötilassa. Jos tuote pääsee jäätymään se voi saostua, mikä 

aiheuttaa ruiskun tukkeutumista. Oikein säilytettynä tuote säilyy käyttökelpoisena useamman 

vuoden.  

 

Saatavuus  

Tricon maahantuoja on Berner Oy, kasvinsuojeluosasto. Suomen riistakeskus hankkii tuotetta 

vuosittain maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä erityistuella. Tuettu hinta metsänomistajalle 

10 litran astiasta on 55,00 euroa, mihin lisätään mahdolliset toimituskulut.  

 

Lisätietoja 

Alueen riistanhoitoyhdistykset (riista.fi) ja Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelijat (riista.fi). 

https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/
https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/

