8

Fårfett håller
vilt på avstånd

1. Grön Yamaha 700 Grizzly med monterad radiostyrd kombivinsch
2. Monterat variatorkit, som växlar ner maskinen 10% för

VILTSKYDD. Det finns
många sätt att skydda
sina plantor mot vilt. Ett av
dessa sätt är att spruta det
biologiska medlet Trico på
plantor och bestånd för att
avskräcka älg, rådjur och
hjortar att äta.

Trico är baserat på naturligt
fårfett och har använts på
tall, gran och lärk, men även
på björk och ädellöv med
goda bortstötande effekter
som följd. 2002 gjordes de
första testerna i Sverige.

7. Timmersax

Små täckrotsplantor

13. Fulltankad maskin
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Det är sedan länge känt
att fårull kan fungera som
skydd på växter så att djuren
skall undvika dem. Både små
täckrotsplantor på tall till
träd på över två meter har
testats med Trico och hållit

AKTUELLT

vilda djur på avstånd.
Höst och vår har man
besprutat, före och efter
invintring. Lärk behandlar
man helst redan från augusti. För att verka bra, bör medlet torka in under några timmars tid, och man bör alltså
inte bespruta under regniga
dagar. Ligger temperaturen
under minus, bör man heller
inte behandla.

Avstötande effekt
Doften och smaken i Trico har en avstötande effekt
på djur. Med en ryggspruta
eller annan sprututrustning
sprutar man på det klibbiga
vita medlet. Rekommenderat är 3- 4 ml dos per planta.
Ofta får man en utgång av
7-10 l per hektar beroende
på plantantal.
Trico har använts utan
negativ påverkan på träd
och växter sedan 2002 då
det börjades säljas i Sverige.

HÖSTPLANTERING
av gran, behandlad med Trico. Plantan
kan behandlas innan den invintrat då medlet är milt mot plantan. Höstplantering har många fördelar, som att rötterna växer
till sig under hösten och man har en mer etablerad planta inför
nästa år. FOTO: JONAS EDLUND

kar Agneta.
– Medlet är milt mot plantan vilket gör att man inte
får tillväxtnedsättningar.
Man kan då även behandla
lärk med Trico och behandla mycket tidigt på hösten,
säger hon.

Självföryngring

Klass tre-produkt

Generalangent är Organox,
med lager på Södra Arnön
utanför Grimslöv. Här har
Organox Emil Gustafsson
och Agneta Färlin testat
medlet på sin egen mark; ett
område med bland annat
självföryngring av tall.
– Många tidigare tallföryngringar har gått förlorat
på grund av 1980-talets älgstammar. Vi har nu under
två år behandlat hygget
och det fi nns inga betesskador. Förra hösten plantröjde
vi, berättar Emil, som även
arbetar vid Länsstyrelsen i
Kronobergs län.
Varje höst behandlar Emil
och Agneta plantorna.
– Bara toppskottet behandlas. Här har vi valt att
behandla den självföryngring av tall som kommer. Ett
alternativ är ju att plantera
ny gran, men nu kan man få
en självföryngring istället.
– Kostnaden blir bara
35-45 öre per planta, påpe-

Det är främst i södra Sverige
som medlet säljs, och det går
att köpa hos många av de
stora återförsäljarna inom
skog. Södra Skogsägarna och
Sveaskog är två av de företag
som använder Trico.
-Nu kan man köpa Tricobehandlade plantor för höstplantering eller som alternativ, köpa medlet och spruta
på själv; en klass 3-produkt,
berättar Emil. Medlet är godkänt om man är Pefc- eller
FSC-certifi erad.
– Det går att ha rätt träslag på rätt plats tack vare
medlets skydd. Med Trico
kan man helt enkelt plantera tall där det skall vara tall!
Man slipper riskera att det
blir uppätet. Tallskog blir ju
ljusare och inte lika tät som
granskog.

Viltskydd
Vid en gård; Ericsbergs fi deikomiss AB, utanför Katrineholm, har man en lång tra-

dition av att använda viltskyddsmedel på gårdens 10
300 hektar skog. Gården var
en av de första i Sverige där
Trico började användas.
– Största fördelen var att vi
kunde behandla tidigt på
hösten, då Trico är skonsamt
mot plantorna, säger skogsentreprenör Harry Lind.
– Oftast går det bra i början av omloppstiden, att sätta gran på tallmark. Problemen kommer senare, förklarar Ericsbergs skogsförvaltare John Erlandsson.

Stora angrepp
Barkborreangreppen har
varit störst på de områden
där gran varit planterat på
tallmark.
– Granen tål inte för torr
eller för blöt mark. Om den
står på fel mark saknar den
motståndskraft mot barkborrar och röta när den blir
angripen, säger John.
Vid Ericsberg behandlar
man med Trico tills tallplanteringen når upp till 1 -1,5
meter, Hjortar äter plantor
under de första två eller tre
åren.
THOMAS EDGREN

Skydda dina plantor mot
Skydda
dina plantor
mot
viltskador
– använd Trico
Tidig behandling håller viltet borta från
höstbetning. Med Trico kan du behandla
redan innan plantorna invintrat.

Trico har mycket god bortstötande
effekt på vilt.

Trico är vattenresistent, vilket ger
långvarig effekt.
Trico är en naturlig produkt, där den
repellerande substansen är fårfett.
Trico kan användas på både barr- och
lövträd.
Plantorna kan behandlas under hela
säsongen.
Trico är lätthanterligt, och utrustningen
rengörs enkelt med vatten och diskmedel.

Tel: 0705-81 82 30 eller 073-980 06 36. E-post: info@organox.se

MED SIN SPRUTUTRUSTNING,
ryggspruta eller handspruta går lika bra, sprutar Emil Gustafsson på medlet; 3-4 ml per planta. Här i ett område med självföryngring där toppskotten
behandlas.

