TRICO®
Repelentas
Veiklioji medžiaga: avių riebalai 65 g/l (6,4%).
Produkto forma: aliejinė vandeninė emulsija.
TRICO® - repelentas, skirtas miško želdinių, miško daigynų ir medelynų, o taip pat rapsų pasėlių žemės ūkyje
apsaugai nuo elnių, stirnų ir briedžių padaromų pažeidimų profesionaliajam naudojimui
DĖMESIO!
Sudėtyje yra 5-chloro-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alerginę reakciją.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Mūvėti tinkamas pirštines.
Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens
telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJĄ!
SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI RIZIKOS BŪTINA
VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.
Pakuotė:
Registracijos numeris:
Siuntos Nr.:
Pagaminimo data:
Galiojimo laikas:

5 l, 10 l
0462R/13
žiūrėti ant pakuotės
žiūrėti ant pakuotės
2 metai nuo pagaminimo datos.

Registracijos savininkas:

Platintojas Lietuvoje

Kwizda Agro GmbH
Dr. Karl Lueger-Ring 6
A-1010 Viena
Tel. Nr.: 0043-(0)5-997710
Tel. Nr.: 0043-(0)59977-40
El. paštas: lw.leobdf@kwizda-agro.at
www.kwizda-agro.at

UAB „PARKŲ TECHNIKA“
Raudondvario pl. 76, Kaunas
LT 47182
tel. 8 614 79468 / 8 614 79469
info@parkutechnika.lt
www.parkutechnika.lt

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
TRICO® - repelentas, skirtas profesionaliam naudojimui kovai su elnių / stirnų / briedžių sukeliamais pažeidimais
miškuose, miško daigynuose ir medelynuose, o taip pat žemės ūkyje rapsų apsaugai. Kai kurių medžių rūšių
jaunuolynai, ypač jų ūgliai, smarkiai kenčia nuo elnių, stirnų ir briedžių sukeltų pažeidimų. Sisteminis produkto
TRICO® purškimas ant jaunuolyno medžių užtikrina netrikdomą jų augimą ir nesumažina augančio medžio vertės.
Produktas TRICO® yra purškiamas ant augalų, siekiant juos apsaugoti rudens ir pavasario sezono metu. Repelento
TRICO® poveikis pagrįstas kvapu. Prie repelento laukiniai žvėrys nepripranta.
NAUDOJIMAS
Prieš produkto naudojimą supurtykite jį. TRICO yra paruoštas naudojimui tirpalas, kurį galima purkšti nešiojamo
purkštuvo pagalba. Produktą TRICO purkšti ant augalų dalių, kurias norima apsaugoti nuo pažeidimų. Esant aukštai
aplinkos temperatūrai, nepurkšti repelento tiesiai ant jaunų ūglių. Norint suformuoti nuolatinį apsauginį sluoksnį,
reikia leisti produktui TRICO visiškai išdžiūti. Jeigu numatomi krituliai, arba jeigu užpurkštas produkto sluoksnis
nespės visiškai išdžiūti iki lietaus / rūko, purškimą reikia nutraukti.
SUDERINAMUMAS:
TRICO purkškite vieną (nemaišykite jo su kitais produktais). Vieną savaitę iki purškimo ir vieną savaitę po
purškimo negalima naudoti jokių kitų lapų apdorojimo procedūrų.
MIŠKŲ ŪKYJE
Kai kurių medelių jaunuolynai, ypač jų ūgliai, smarkiai kenčia nuo elnių ir stirnų sukeltų pažeidimų. TRICO
purškimas ant jaunų medžių užtikrina netrikdomą jų augimą. Produktas TRICO purškiamas rudenį arba pavasarį.
Lapuočių ir spygliuočių miškai: 10 - 20 l/ha, medžius apsaugo nuo žiemą stirnų ir elnių sukeliamų pažeidimų.
Neskiestą produktą purkškite rudenį.
Lapuočių ir spygliuočių miškai: 10 - 20 l/ha, medžius apsaugo nuo vasarą stirnų ir elnių sukeliamų pažeidimų.
Neskiestą produktą purkškite vegetacijos metu.
Didžiausias purškimų skaičius – 1 kartą per sezoną.
ŽEMĖS ŪKYJE
Laukiniai žvėrys labai mėgsta jaunų rapsų pasėlius. TRICO veikia kaip repelentas. Jis skleidžia kvapą. Sudėtyje yra
ir skonį suteikiančių medžiagų. Natūralaus repelento sudėtyje yra dažų, skirtų apdorotoms kultūroms pažymėti.
Naudojama 15 l/ha Trico.
Vandens kiekis: 200 – 300 l/ha. Produktą galima purkšti nuo 2 lapelių tarpsnio (BBCH 12) iki žydėjimo pradžios
(BBCH 61). Didžiausias purškimų skaičius – 4. Intervalas tarp purškimų - 7 – 14 dienų.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias
pirštines (atitinkančias standartą EN 374): nitrilo (0,5 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt.
Rekomenduojama dėvėti marškinius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes ir sandarius batus.
Purškiant rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines bei dėvėti marškinius ilgomis
rankovėmis, ilgas kelnes ir sandarius batus.
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar
prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus
drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma išvalyti, būtina sunaikinti (sudeginti). Susitepus pirštinių
paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti
paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

SAUGOJIMAS
Darbo metu laikykitės įprastų saugaus darbo su cheminėmis medžiagomis nurodymų. Laikykitės produkto
naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Venkite produkto kontakto su oda ir akimis. Pertraukų metu ir baigus
darbą plaukite rankas.
.
SANDĖLIAVIMAS
Produktą sandėliuokite gerai vėdinamose ir sausose patalpose, kurių temperatūra niekada nenukrinta žemiau 0oC.
Produktą laikykite sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje.
Toje pačioje sandėliavimo patalpoje nelaikykite maisto produktų, gėrimų ir gyvūnų pašaro.
Produktą laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Atidarytus konteinerius vėl sandariai
uždarykite. Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: Nuo 0oC iki +30oC.
Originalioje pakuotėje laikomo produkto galiojimo laikas yra 1 metai. Produkto likutis turi būti sunaudotas kaip
galima greičiau. Paruošto naudoti produkto nesupilkite atgal į originalią pakuotę.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei
dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti
kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti
vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.
TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS
Supylus produktą į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti
skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiūti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai.
Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3-5 barų suspausto vandens srove.
Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.
Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25-30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai
užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiektų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį
supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodys švari.
Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko.
Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkamos atskirai
nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.
Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir
turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų
aikšteles).
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ
Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje ir iš patvirtinto pardavėjo.
Gamintojas neatsako už pasekmes jei preparatas netinkamai saugomas ar naudojamas.
Produkto efektyvumui įtakos turi oro sąlygos, augalų rūšis ir augalo vegetacija. Gamintojas negali kontroliuoti šių
faktorių, todėl visa atsakomybė tenka naudotojui.
Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

