
 
 2. UPORABA 

 
1. GLAVNE UPORABE: 

 
Sredstvo TRICO  se uporablja kot odvračalo, ki deluje na osnovi vonja in okusa. Odvračalu je 
dodana barva za označevanje, ki omogoča natančnejši nadzor prekrivanja tretirane površine. 
Uporablja se za odvračanje divjadi (jelenjadi in srnjadi ), ki povzroča poškodbe lubja z 
objedanjem ali lupljenjem lubja listavcev in iglavcev v gozdu , ter z objedanjem trte, 
koruze, soje, son čnic in oljne ogrš čice.  
 
1. Tretiranje z nerazredčenim sredstvom: 
- v gozdovih: 

- v odmerku 5-10 mL/deblo ali steblo oziroma 10-20 L/ha, spomladi ali poleti, za odvračanje 
jelenjadi (Cervus sp.) in srnjadi (Capreolus capreolus), ki povzročajo poškodbe dreves z 
objedanjem lubja listavcev in iglavcev v rastni dobi.  

- v odmerku 100 mL/deblo oziroma steblo, jeseni ali spomladi, za odvračanje jelenjadi 
(Cervus sp.), ki povzroča poškodbe dreves z lupljenjem lubja listavcev in iglavcev v 
zimskem obdobju, ob pogoju, da je tretiranih največ 200 dreves/ha. 

Sredstvo se uporablja v odmerku 10-20 L/ha, odvisno od gostote in višine tretiranih dreves. 
Največji dovoljeni odmerek je 20 L/ha. Sredstvo se ne redči z vodo.  
Določene vrste mladega drevja v gozdnih nasadih so posebej priljubljene pri srnjadi in 
jelenjadi. Najpogosteje objedajo smreko, jelko, češnjo, veliki jesen, gorski brest in druge vrste, 
pri katerih večinoma poškodujejo terminalni brst. Nanos sredstva na mladike zagotavlja 
njihovo nemoteno rast brez zmanjšanja vrednosti drevesa. Sredstvo se na dele rastlin, ki jih 
želimo zaščititi, nanaša jeseni, spomladi ali poleti.  
Sredstvo je treba pred uporabo dobro pretresti. Sredstvo je že pripravljeno za uporabo in ga ni 
potrebno redčiti z vodo. Nanaša se ga lahko z običajno ročno ali nahrbtno škropilnico. 
Sredstvo se nanaša na dele rastlin, ki jih je treba zaščititi oziroma do višine, kamor lahko seže 
jelenjad in srnjad.  
OPOZORILA: Za nastanek trajnejše zaščitne plasti se mora sredstvo na rastlini posušiti. V 
enem letu je na istem zemljišču dovoljeno največ eno tretiranje s sredstvom. Ob visokih 
temperaturah zraka je treba tretiranje opraviti zjutraj ali zvečer, nikoli v vročini. Ko se pričakuje 
padavine ali če se nanos zaradi vlage pred začetkom padavin ne bo dovolj posušil, je treba 
tretiranje prekiniti. Pri tretiranju v gozdu je treba preprečiti zanašanje sredstva na gobe, divje 
rastoče jagodičevje in zdravilne rastline, ali pa se tretirane površine označijo z opozorili. 
 
2. Tretiranje z razredčenim sredstvom: 
- v vinogradih: 

- v rodnih nasadih v odmerku 10-15 L/ha, za odvračanje srnjadi (Capreolus capreolus), ki 
povzroča poškodbe z objedanjem v času rastne dobe, od razvojne faze razvitega tretjega 
lista do razvojne faze začetek cvetenja (BBCH 13-61), pri porabi vode 30 do 50 L/ha.  

- v mladih nasadih v odmerku 10-15 L/ha, za odvračanje srnjadi (Capreolus capreolus), ki 
povzroča poškodbe z objedanjem v času rastne dobe, od razvojne razvitega tretjega lista 
(BBCH 13) do konca rastne dobe, pri porabi vode 30 do 50 L/ha.  

Natančno nanašanje sredstva na mlade poganjke trte, ki so posebej priljubljeni pri srnjadi, 
zagotavlja nemoteno rast. Sredstvo je treba pred nanašanjem dobro pretresti. Odmerek 10-
15 L/ha se razredči z 30 do 50 L vode/ha in se ga z običajno ročno ali nahrbtno škropilnico ali 
škropilnim tunelom razprši ciljano na mlade poganjke, ki se jih želi zaščititi.  
OPOZORILA: Za nastanek trajnejše zaščitne plasti se mora sredstvo na rastlini posušiti. V 
enem letu sta na istem zemljišču dovoljeni največ dve tretiranji s sredstvom,  v razmiku 28 do 



42 dni. Ob visokih temperaturah zraka je treba tretiranje opraviti zjutraj ali zvečer, nikoli v vročini. 
Ko se pričakuje padavine ali če se nanos zaradi vlage pred začetkom padavin ne bo dovolj 
posušil, je treba tretiranje prekiniti. Sredstvo lahko negativno vpliva na kakovost pridelka 
grozdja. Ko se sredstvo uporablja v mladih vinogradih po cvetenju, je treba preprečiti 
zanašanje sredstva na sosednje rodne vinograde. 
- v poljedelstvu - v oljni ogrš čici, son čnicah, soji in koruzi: 

- v odmerku 15 L/ha, za odvračanje srnjadi (Capreolus capreolus) in jelenjadi (Cervus sp.), 
ki povzročajo poškodbe z objedanjem v času rasti, od razvojne faze, ko je drugi list razvit, 
do razvojne faze začetek cvetenja (BBCH 12 - 61), pri porabi vode 200 do 300 L/ha.  

Mlade rastline oljne ogrščice, sončnic, soje in koruze so posebej priljubljene pri srnjadi in 
jelenjadi. Tretiranje s sredstvom zagotavlja njihovo nemoteno rast. Sredstvo je treba pred 
nanašanjem dobro pretresti. Odmerek 15 L/ha se razredči z 200 do 300 L vode/ha in se ga z 
običajno poljedelsko škropilnico razprši po rastlinah, ki se jih želi zaščititi.  
OPOZORILA: Za nastanek trajnejše zaščitne plasti se mora sredstvo  na rastlini posušiti. V 
enem letu so na istem zemljišču dovoljena največ štiri tretiranja s sredstvom,  v razmiku 7 do 
14 dni. Ob visokih temperaturah zraka je treba tretiranje opraviti zjutraj ali zvečer, nikoli v vročini. 
Ko se pričakuje padavine ali če se nanos zaradi vlage pred začetkom padavin ne bo dovolj 
posušil, je treba tretiranje prekiniti.  
 
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično na navedenih gojenih rastlinah, če se ga 
uporablja v priporočenem odmerku in v optimalnem času. 
 
 
2. MANJŠE UPORABE:  
Spodaj navedene manjše uporabe se navedejo na ločenem delu etikete z navodilom za 
uporabo, pri čemer se na etiketo navede opozorilo: »Učinkovitost in fitotoksičnost 
fitofarmacevtskega sredstva TRICO   pri uporabi na navedenih gojenih rastlinah ni bila 
preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo fitofarmacevtskega sredstva TRICO  na 
navedenih gojenih rastlinah prevzame uporabnik.«.  

 

3. Tretiranje z razredčenim sredstvom: 
- na hmelju: 

- v odmerku 10-15 L/ha, za odvračanje srnjadi (Capreolus capreolus), ki povzroča 
poškodbe z objedanjem v rastni dobi, od razvojne faze tretjega razvitega lista do razvojne 
faze začetek cvetenja (BBCH 13- BBCH 61), pri porabi vode 30 do 50 L/ha.  

Sredstvo je treba pred nanašanjem dobro pretresti. Odmerek 10-15 L/ha se razredči z 30 do 
50 L vode/ha. S sredstvom se poškropi mlade poganjke hmelja (hmeljevi šparglji) od razvitega 
tretjega lista naprej, ali hmelj do začetka cvetenja - v tem primeru se poškropi samo spodnji 
del rastlin hmelja, ki jih srnjad doseže (do približno 2 m).  
- na bezgu za pridelavo jagod: 

- v odmerku 10-15 L/ha, za odvračanje srnjadi (Capreolus capreolus), ki povzroča 
poškodbe z objedanjem v rastni dobi, od razvojne faze odpiranja brstov  do razvojne faze 
začetek cvetenja (BBCH 08-61), pri porabi vode 30 do 50 L/ha.  

Sredstvo je treba pred nanašanjem dobro pretresti. Odmerek 10-15 L/ha se razredči z 30 do 
50 L vode/ha. Sredstvo se nanaša samo na mlade poganjke.  
OPOZORILA: V enem letu so na istem zemljišču dovoljena največ tri tretiranja s sredstvom,  
v razmiku 14 do 21 dni. Ob visokih temperaturah zraka je treba tretiranje opraviti zjutraj ali 
zvečer, nikoli v vročini. Za nastanek trajnejše zaščitne plasti se mora sredstvo na rastlini 
posušiti. Ko se pričakuje padavine ali če se nanos zaradi vlage pred začetkom padavin ne bo 
dovolj posušil, je treba tretiranje prekiniti. Pred uporabo sredstva mora uporabnik v specifičnih 
pogojih rastišča preveriti ali je sredstvo primerno za to vrsto rastlin. Sredstvo lahko negativno 
vpliva na kakovost pridelka hmelja in bezga. 



 
 
MEŠANJE: Sredstvo se ne meša z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi. Teden dni pred in 
teden dni po tretiranju s sredstvom TRICO, se rastlin ne sme tretirati z drugimi sredstvi. 
KARENCA: Karenca za uporabo v gozdu ni potrebna oziroma je zagotovljena z načinom 
uporabe. Karenca za rodne vinograde je 75 dni, za ostale uporabe je zagotovljena s časom 
uporabe. 
 
 
3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  
 
Sredstvo TRICO se ne razvrš ča. 
 
Sredstvo TRICO se označi  kot: 
  
 Piktogrami GHS:       / 
 Opozorilne besede:        / 
Stavki o nevarnosti: /  
Dodatne informacije o 
nevarnosti: 

/  

 EUH401 Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za 
uporabo. 
 EUH 208        Vsebuje 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-one in 2-metil-2H-izotiazol-3-on.  

Lahko povzroči alergijsko reakcijo. 
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo. 
EUH211 Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne 

vdihavajte razpršila ali meglic. 
 Previdnostni stavki - prepre čevanje: 
P262 
P270 
P280 

Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.  
Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. 
Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščito za oči in zaščito za obraz. 

 Previdnostni stavki - odziv: / 
 Previdnostni stavki - shranjevanje: / 

  Previdnostni stavki - odstranjevanje: 
 P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali 

odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže. 
Dodatni stavki: 
SP 1   S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za 

nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti 
onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in 
cestah. 

  
Imetnik registracije oziroma zastopnik je dolžan, da nevarnost in sestavo sredstva vidno 
označi na etiketi in v navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora 
proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z vsakokratnimi spremembami v zakonodaji, 
odločitvami pristojnih organov Evropske unije za razvrščanje, novimi spoznanji in manjšimi 
spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Imetnik registracije oziroma zastopnik mora 
o spremembi obvestiti Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
OPOZORILA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 



organizmov je treba pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od 
meje brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega vode 2. reda.  
 
VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škropilne brozge, 
polnjenju in čiščenju rezervoarja ter med tretiranjem z ročno oprtno škropilnico mora delavec 
uporabljati primerno zaščitno obleko (delovni kombinezon), zaščitne rokavice zaščito za oči 
in zaščito za obraz. Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno 
delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) in zaščitne rokavice. 
DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga na 
tretiranih rastlinah popolnoma posuši.  
 
PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:  
Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak 
oziroma v dobro prezračen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino in se ji 
zagotovi osnovne življenjske funkcije. Takoj se pokliče zdravnika in se mu pokaže originalno 
embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva. 
Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.  
Stik s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in 
milom. V primeru draženja kože se takoj poišče zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo je 
treba delovno obleko oprati. 
Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre veki prizadetega očesa in oči temeljito spere s 
čisto vodo. Odstrani se kontaktne leče, če jih ponesrečeni ima in če se to lahko stori brez 
težav. Nadaljuje se z izpiranjem. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z 
zdravnikom ali okulistom.  
Pri zaužitju: Usta se spere z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Takoj se pokliče 
zdravnika. Ne izziva se bruhanja. Nezavestnemu se ne daje piti ničesar. Če je možno 
zdravniku predložimo navodila za uporabo.  
Napotki za zdravnika: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije.  Ne izpira 
se želodca, razen če tako tako svetuje Center za zastrupitve. Živalsko oglje in salinično 
odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve. Specifičnega antidota ni. 
Zdravljenje je simptomatično. 


