Meststoffen
©

Mosvrij Bio

Samengestelde vloeibare organische meststof, 100 % plantaardig, NK 1.5 - 6
Mosvrij Bio© voedt het gras en heeft een indirecte werking tegen mos. Toe te passen vanaf
10°C, van maart t/m september. Werkt direct, toepassen voor het verticuteren. Niet mengen
met andere producten. Toepassen als het tenminste 6 uur droog blijft na toepassing. Geeft een
licht organische geur. Gebruik 1 ltr Mosvrij Bio© op 9 ltr water, mos goed vochtig maken.
10 ltr aangemaakt product is goed voor ongeveer 100 m2
Bij juist gebruik van Mosvrij Bio verdwijnt na ongeveer 2 weken het mos (wordt bruin). Door
de nauwkeurig samengestelde ingrediënten ontwikkelen de kleur en de beworteling van het
gras positief, wat resulteert in een snel herstel van de grasmat. Bij grote hoeveelheden mos in
het gazon is het verstandig om na het gebruik na een aantal weken te verticuteren, om vervolgens (circa 3 weken na het verticuteren) de behandeling te herhalen.
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verbetert de beworteling
verdringt het mos
is zuinig in gebruik
tast het bodemleven niet aan
vergroot de opnamecapaciteit van water en nutriënten
verbetert de kleur

Aanvullende informatie:
Opbrengen met rugspuit, fijne nevel.
Buiten bereik van kinderen bewaren,
Niet eten of drinken tijdens het gebruik.
Bewaren tussen 5 en 25°C, uit de zon.
Samengestelde plantaardige meststof. Toegestaan in de biologische landbouw.
Samenstelling:
1,5% organische gebonden stikstof, 6% kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water,
afkomstig van vinasse
Tip: na het gebruik bemesten met Innogreen repair© of Mosvrij-Gazon mix.

Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs
te laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.
Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.
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