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Trico-avskräckningsmedel  

 
Trico är ett på fårtalg baserat avskräckningsmedel, vilket är avsett för att skydda bl.a. barr- och 

lövträd från skador som orsakas av hjortdjur. Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt produkten 

för att användas som växtskyddsmedel 15.6.2012. 

 

Skogsforskningsinstitutet har testat produkten i Kuusamos koncessions samfällighetsskog på 

områden med tätaste älgpopulationen. På testområden som behandlats med Trico konstaterades 

betning av toppskotten och de översta kvistvarven hos 0–20 procent av plantorna.  

Användning  

Trico appliceras med hand- eller ryggburna sprutor. Produkten ska blandas omsorgsfullt före 

användningen till exempel genom att skaka förpackningen. Produkten får inte spädas ut. Vid 

behandlingstillfället ska plantorna som ska skyddas vara torra och snöfria, lufttemperaturen ska 

vara över noll grader och vädret det därpå följande dygnet ska vara fritt från snö/regn och dimma. 

Med korrekt utförd behandling håller effekten i sig över vintern till följande växtperiod.  

 

Trico kan användas två gånger under ett kalenderår för att skydda samma trädplantor. Trico är till 

färgen vit och en behandlad trädplanta ser grå ut i jämförelse med oskyddade plantor. Barr- och 

lövträd som ska planteras kan behandlas i transportförpackningen ett dygn innan planteringen, 

varvid behandlingen är enkel och snabb, och den torra produkten kladdar inte då den planteras.  
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På stora områden som ska behandlas lönar det sig att noggrant behandla alla plantor runt kanterna 

av plantbeståndet på en bredd av 50 meter. Inne i plantbeståndet kan behandlingen inriktas på 

plantor som ska växa till sig efter den första gallringen. Produktens användningsmängd är 5–10 l/ha, 

beroende på plantbeståndets storlek och planttäthet.  

 

Skyddsanvisningar  

Vid hantering av produkten ska man använda gummistövlar, skyddsdräkt, skyddshandskar som tål 

kemikalier (t.ex. nitril) och huvudbonad. Vid arbetsmoment som kan orsaka stänk bör man därtill 

använda ansiktsskydd / skyddsglasögon och vid arbetsmoment där luftvägarna utsätts för 

disponering används andningsskydd försedda med P2/A2 filter. Sprutan tvättas efter användning 

med rent vatten och tvättmedel. 

 

Förebyggande av miljöskador 

Förorena inte vatten med produkten eller med förpackningen. Växtskyddsmedel som lämnat över, 

blivit oanvändbart förs till insamlingspunkter för farligt avfall och tomma, ursköljda 

försäljningsförpackningar till rätt avfallshanteringspunkt.  

 

Förvaring  

Produkten skall förvaras i en temperatur av 0-+30 °C. Om produkten fryser kan den bli grumlig, 

vilket förorsakar att sprutan stockas. Vid rätt förvaring förblir produkten användbar flera år.  

 

Tillgänglighet  

Importör av Trico är Berner Oy, växtskyddsavdelning. Finlands viltcentral anskaffar produkten 

årligen med hjälp av jord- och skogsbruksministeriet beviljat specialstöd. Subventionerat pris för 

skogsägare är 55,00 euro för en 10 liters behållare, till priset tillkommer eventuella 

leveranskostnader.  

 

Tilläggsuppgifter 

Områdets jaktvårdsföreningar (riista.fi) och Finlands viltcentrals viltplanerare (riista.fi). 

https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/sok-kontaktuppgifter/
https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/sok-kontaktuppgifter/

