
Biologisk mosbekæmpelse

Biologisk produkt

Ikke farlig for andre planter end mos

Langtidsvirkende

Nem at bruge

Turfline MossOff

Se her hvor du kan købe MossOff.

Anvendelse
Turfline MossOff anvendes på mos i græsplænen. 

Hvordan?
MossOff er et nyt biologisk produkt, som alene virker på mos.  

MossOff består af biologiske materialer bl.a. planteolier og
stivelse. Når du sprøjter MossOff på mos, og det får lov til at
tørre fuldstændigt, danner det en usynlig, nedbrydelig mikrofilm
på mosset, som forhindrer det i at absorbere fugt og næring
fra luften. Derfor bliver mosset kvalt. Det svarer til, at du putter
en pose over mosset, og afskærer det fra livsvigtig fugt og luft.
Du vil opleve, at mosset gradvist bliver lysere og ender med at
være næsten hvidt. 

Al færdsel på plænen i denne periode kan betyde, at der går
hul på mikrofilmen, og at mosset altså får adgang til luft igen.
Derved kan virkningen udeblive eller kun virke pletvist. 

Hvis du har hund, tager den ikke skade af at komme ud på
plænen, men virkningen af behandlingen kan blive forringet. 

Når mosset er dødt, fjerner du det med en rive eller
vertikalskærer og eftersår med Turfline græsfrø. Husk at gøde,
så både nye og gamle græsplanter får næring og fornyet
styrke. På den måde får du en tættere plæne, hvor mos (og
ukrudt) har svært ved at finde plads. 

Hvornår?
Du kan anvende MossOff året rundt på tørre og frostfrie dage.
Du skal dog være lidt tålmodig, for sammenlignet med
pesticider tager det lidt længere tid, før MossOff virker (2-3
uger). MossOff har en langtidsvirkende effekt. 

Forholdsregler
Husk at anvende beskyttelsesbriller. Vask hænder grundigt
efter brug.

Sådan gør du:
1. Ryst flasken grundigt og opbland i vand jr. nedenstående
tabel:
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