
 

 

 

Trico Garden 
Taimekaitsevahend. Repellent 
Toimeaine: lambarasv 64,6 g/l  
Eesti reg-nr: 0496/30.01.13 
Metskitsede ja hirvede peletamise vahend leht- ja okaspuude ning dekoratiivtaimede 
kahjustuste vältimiseks aianduses. 
Preparatiivne vorm: emulsioon, õli vees 
Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendil 
Pakend: 1L. 
Emulsioon hirvlaste poolt tekitatud närimiskahjude ennetamiseks: 

• Sügisel pritsida lahjendatud ainet okas-ja lehtpuudele ning dekoratiivtaimedele aias, 
vahemikus 10 kuni 20  ml/10m², et ennetada metskitse ning punahirve poolt 
talveperioodil tekitatavaid kahjustusi. 2 pritsimist. 

• Vegetatsiooniperioodil pritsida lahjendatud ainet okas-ja lehtpuudele ning 
dekoratiivtaimedele aias, vahemikus 10-20 ml/10 m², et ennetada metskitse ning 
punahirve poolt suveperioodil tekitatavaid kahjustusi. Maksimaalselt 4 pritsimiskorda 28 
kuni 42 päevase intervalliga- uute kahjustuste ilmnedes. 

 
Omadused ja toimemehhanism: 
Trico Garden toimib tõrjevahendina tänu lõhna- ja maitseomadustele. 
 
Kasutamine aianduses ning hobiaianduses. 
Teatud puuliigid ning dekoratiivtaimed kannatavad sagedaste sõraliste kahjustuste käes, 
kahjustusi saavad peamiselt tärkavad pungad ning lehed. Kasutades Trico Garden just kaitset 
vajavatel taimeosadel, tagab see taimele segamatu kasvu. Trico Garden pritsitakse kaitset 
vajavatele taimeosadele sügisel (ennetamaks talvekahjustusi)  või kogu vegetatsiooniperioodi 
vältel (ennetamaks suviseid kahjustusi). 
 
Lisaks pakub Trico Garden kaitset koorekahjustuste vastu (sarvedega hõõrumine ja närimine). 
Kasutamine: 
Loksuta Trico Garden’it enne kasutamist. 
Lahjenda toodet veega vahekorras 1:3 kuni 1:5 ning pritsi käsi-või seljapritsiga. 
Trico Garden pritsitakse ainult taimeosadele, mis vajavad kaitset. 
Kõrge õhutemperatuuri korral pritsi õhtul või hommikul (mitte kasutada Trico Garden’it 
intensiivse päikesepaiste korral kuna kuumuses võib tekkida lehekahjustusi). 
Et moodustada püsiv kaitsekiht, peab Trico Garden saama piisavalt aega, et täielikult kuivada. 
Kui on oodata sademeid, kui aine ei pruugi enne vihma ära kuivada või udu tõttu, tuleb 
pritsimine lõpetada. 
 



Trico Garden on testitud järgmiste dekoratiivtaimede peal (ainet kasutati vastavalt 
kasutusjuhendile ning mingeid probleeme sobivusega ei esinenud): 
Geranium himalayense, Delphinium consolida, Rosa, Bellis perennis, Viola, Syringa vulg., 
Forsythia intermedia, Laburnum waterei, Weigela, Carpinus betulus, Philadelphus coronarius,  
Salix sachalinensis, Cratacgus laev., Cratacgus monogyna, Pinus nigra, Thuja occ., geraniums,  
begonias, Salvia officinalis, Picca orientalis, Picea abies, Abies alba, Quercus sp.,  Acer 
campestre. 
 
Dekoratiivtaimede liikide suure arvukuse tõttu ei saa ühtset kinnitust Trico Garden’i sobivuse 
kohta kõigi jaoks välja tuua. Enne kogu kultuuri pritsimist on soovitav vegetatsiooniperioodi 
jooksul läbi viia sobivustest üksikute taimede peal. Kasutamisest tingitud riskid kannab kasutaja. 
 
Kulunorm: 
Vajalik kogus sõltub kasutuskohast, taimede tihedusest,  istikute suurusest ning sõraliste 
arvukusest. Kogus jääb vahemikku 10 kuni 20 ml/10 m², koos vajamineva veekogusega- 30 kuni 
100 ml/10 m². 
 



Segatavus: 
Kasuta Trico Garden’it eraldi (ära sega teiste ainetega). Nädal enne ja pärast Trico Garden’i 
kasutamist ei tohi lehti muude ainetega töödelda. 
 
Puhastamine: 
Peale iga töötsükli lõppu on vajalik puhastada pritsimisvahendid. Selleks võib kasutada vett või 
puhastusvahendeid. 
Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Tühjad pakendid loputada 3 korda puhta veega ja viia 
ohtlike jäätmete kogumiskohta. 
 
Ladustamine: 
Ladusta ainult originaalpakendis. Temperatuur ladustamisel 0ºC kuni +30ºC. 
Originaalpakendis vastupidavusaeg vähemalt 2 aastat. Avatud pakendid tuleks realiseerida niipea 
kui võimalik. Mitte mingil tingimusel lisada originaalpakendile juba kord välja kallatud ning 
kasutatud ainet. 
 
Esmaabi: 
Kui kasutada vastavalt juhendile, tervisekahjustusi ei teki. 
Mürgitussümptomite tekkimisel lõpetada koheselt töö ning pöörduda arsti poole. 
Sissehingamisel: viibida värskes õhus ning kaebuste tekkimisel konsulteerida arstiga. 
Kontakt nahaga: eemaldada kõik määrdunud riided ning jalanõud; pesta vee ja seebiga ning 
loputada rohke veega. 
Kontakt silmadega: loputada avatud silmi rohke veega vähemalt 10 minutit, püsiva ärrituse 
korral konsulteerida silmaarstiga. 
Pärast allaneelamist: viivitamatult pöörduda arsti poole ning näidata pakendit ja/või etiketti. 
 



 
Ohutusnõuded: 
Vältimaks ohtu inimestele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid. 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise 
ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. 
Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult. Kanda sobivaid 
kaitsekindaid. Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal 
mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).  
Ära kasuta originaalpakendit ning tühjendatud pakendit muuks otstarbeks. Ära kalla jääke 
kanalisatsiooni ega veekogudesse. Toote jäägid anda üle ohtlike jääkide käitlejale või tagasta 
tootjale. 
 
Ära kalla puhastus- või pesuvahendeid vette. See tagab samuti otsepääsu kanalisatsiooni, 
kaevudesse või äravoolutorudesse. 
 
Loa haldaja, lõpliku tooteklassifikatsiooni ja levitamise eest vastutav:  
Kwizda Agro GmbH,  
Universitätsring 6, A-1010, Viin  
 
Tootja: 
Kwizda Agro GmbH,  
Universitätsring 6, A-1010, Viin  
 
 
® registered trade mark of the Kwizda Agro GmbH group 
 
Maaletooja: 

Systemseparation Ltd 

71 Brunswick St. Edinburgh, Lothian 

United Kingdom EH7 5HS 

Mob: +37255526619 

info@systemseparation.ee 

www.systemseparation.ee 

 
 
 
 
 
 
 


