FORSIGTIG Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers
sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til afskrækning af hjortevildt i prydplanter og
ikke-spiselige dele af andre planter i private haver. Må ikke anvendes mod
andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller
med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær
overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (Sp1). Opbevares
utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer,
drikkevarer og foderstoffer.

INDHOLD: Afskrækningsmiddel nr. 706-3
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse: Fårefedt 65 g/l (6,5 % w/w) . Midlet er en olie i vand emulsion.
Mindst holdbar i 2 år fra fremstillingsdatoen, som er påstemplet
emballagen samme sted som batchnummeret.
Registrering: Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, A - 1010 Wien, Østrig
Importør: Nordisk Alkali
Markedsføres af: Nelson Garden A/S
20 48 98 00 www.nelsongarden.dk
250 ml
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Trico®
Garden EW
Afskrækningsmiddel

Brugsanvisning: Flasken omrystes og placeres på et hårdt underlag.
Tryk kapslen ned, vrid indtil sikkerhedsringen slipper og kapslen løsner.
Bland Trico Garden EW med vand. Udbringes i en mængde, så produktet
netop ikke løber af bladene.
Håndsprøjte/forstøver: 0,2 dl Trico Garden EW i 5 dl vand rækker
til 10 m². Gentag behandlingen efter behov efter 1-1,5 måneder - dog
maksimalt 4 gange pr. år.
Undgå påføring midt på dagen i varmt og solrigt vejr. Undgå ligeledes
påføring ved udsigt til regn. Behandlede planter må ikke behandles med
andre præparater en uge før og efter behandling med Trico Garden EW.

Må kun anvendes til afskrækning af hjortevildt i prydplanter og ikkespiselige dele af andre planter i private haver.
Dette plantebeskyttelsesmiddel kan købes og anvendes af ikkeprofessionelle, fx private haveejere, og kræver ikke autorisation.

Rengøring: Rengør sprøjteudstyret med vand og opvaskemiddel.

Anvendelse: Trico Garden EW giver en langvarig beskyttelse mod hjortevildt (f. eks. rådyr og kronhjorte) og kan anvendes hele året. Det er et biologisk produkt som afskrækker vildtet ved hjælp af duft og smag (duften
påvirker ikke mennesker). Trico Garden EW kan enten påføres direkte på
de plantedele som skal beskyttes eller sprøjtes som en barriere rundt om.

Opbevaring: Opbevares i originalemballagen mellem 0 og 30 °C.

BEMÆRK! Trico Garden EW afskrækker ved duft- og smagssubstanser,
udvundet af fårefedt, og giver en langvarig beskyttelse mod hjortevildt.
Prøv gerne på en del af planten, inden hele planten behandles.
Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.

