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Skuteczna ochrona 
przed jeleniami



TRICO INNE PRODUKTY 
DO OPRYSKIWANIA

6

4

Ekonomiczne korzyści  
dzięki długotrwałej skuteczności
CZAS DZIAŁANIA W MIESIĄCACH

TRICO PRODUKTY 
DO MALOWANIA

1,5

3,5

Ekonomiczne korzyści  
stosowania Trico
CZAS PRACY W GODZINACH NA 1000 ROŚLIN

Do Trico można użyć zwykłego opryskiwacza 
plecakowego. 
Nie potrzeba specjalnego wyposażenia, a płyn-
na formulacja pozwala na szybkie i  skuteczne 
zastosowanie. Biały kolor Trico pomaga odróż-
nić już opryskane drzewa, co zwiększa wydaj-
ność pracy.

ŁATWY DO UŻYCIA

Łatwość stosowania

Trico musi być naniesiony na suche rośliny leśne 
przy temperaturze powyżej 0°C. Po wyschnięciu 
na powierzchni rośliny produkt wykazuje dosko-
nałą odporność na deszcz i  zachowuje długo-
trwały efekt działania do 6 miesięcy. Dlatego 
wystarczy tylko jedno pryskanie na sezon (zimo-
we/letnie zgryzanie).

Preparat stosowany z powodzeniem w wielu 
nadleśnictwach w Polsce. W Europie zużyto 
ponad 600 000 l preparatu Trico. 

89% nadleśnictw poleciłoby ten preparat!* 

DŁUGO DZIAŁAJĄCY

Odporność na wodę

Statystyki z 2018 roku
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*Na podstawie wyników ankiety telefonicznej.



42%
kontrola

94%
skuteczność 

po zastosowaniu 
Trico TRICO efektywna ochrona lasu

ZASTOSOWANIE ZIMOWE/LETNIE ZGRYZANIE
Przeciwko: sarna, jeleń szlachetny, daniel zwyczajny
Kraje: Austria, Czechy
Liczba doświadczeń: 7
Liczba zabiegów: 1
Ocena: % zdrowych pędów i liści
Dawka: 10–20 l/ha
Rodzaj upraw: iglaste/liściaste

Korzyści ekonomiczne
Niskie koszty i szybki czas aplikacji wy-
różniają Trico na tle innych metod od-
straszania.

Certyfikowana jakość
Zarejestrowany w  wielu krajach euro-
pejskich jako środek ochrony roślin.

Przyjazny dla środowiska
Naturalny i  przyjazny dla środowiska, 
oparty na tłuszczu owczym; nieszkodli-
wy dla ludzi, zwierząt i  owadów poży-
tecznych.

Podwójne działanie
Silna i udowodniona skuteczność: efekt 
zapachowo-smakowy.

Parametry kontroli jakościowej
Nasze certyfikowane (ISO) laboratorium 
kontroli jakości bada każdą partię pro-
duktu, surowiec i gotowy produkt pod ką-
tem skażenia mikrobiologicznego. Skład  
kwasów tłuszczowych w  surowcu jest 
regularnie badany.

Co to jest Trico?
Trico jest naturalnym repelentem zabezpieczającym sadzonki na uprawach, opartym na substancji 
aktywnej – tłuszczu owczym. To środek o udowodnionej skuteczności przeciwko zgryzaniu przez 
jeleniowate w leśnictwie, ogrodnictwie i uprawach polowych.

% zdrowych pędów i liści
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FORMULACJA
Olejowo-wodna emulsja oparta na tłuszczu owczym.

SKŁADOWANIE I TRWAŁOŚĆ:
• przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu,
• unikać temperatur powyżej +30°C i poniżej 0°C ,
• produkt jest trwały w oryginalnym zaplombowanym  

opakowaniu przez 2 lata,
• po otwarciu pozostała ilość powinna być zużyta jak  

najszybciej.

CHARAKTERYSTYKA:
• opakowanie 10 l,
• obszary zastosowania: lasy, winorośl, słonecznik, soja,
• biały kolor pozwala na szybką i czystą pracę.

DOSTĘPNOŚĆ PREPARATU NA RYNKU 
• Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Lasów Państwowych w Olsztynie  

ul. Marii Zientary Malewskiej 51/53; 10-307 Olsztyn
• Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Świerklańcu  

ul.Ostróznica 7; 42-622 Świerklaniec 
• Ośrodek Transportu Leśnego w Gorzowie Wielkopolskim  

ul. Szpitalna 6; 66-400 Gorzów Wielkopolski 
• Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi  

ul. Legionów 113; 91-073 Łódź

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Informacje zawarte w reklamie mają charakter archiwalny 
i zgodne są ze stanem prawnym na dzień publikacji. Ewentualne zmiany w treści etykiet do zweryfikowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa.

Agrosimex Sp. z o.o.
Goliany 43

05-620 Błędów
tel. +48 66 80 471
www.agrosimex.pl


