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Geen mos maargras!

DE NATUUR HEEFT HÉT!
De visie van Omniproducts is
dat de natuur het heeft. De
natuur biedt oplossingen voor
problemen waar niet per sé
chemische middelen voor nodig

OMNImusco
Een grasmat heeft vaak te lijden van mos. Dit ontstaat
meestal als de kwaliteit van de bodem en de grasmat
achteruit is gegaan. Door de groei van mos krijgt het gras
steeds minder kans zich weer te herstellen. In dit geval moet
het gras dus geholpen worden.

zijn. Veelal onstaan problemen

Hiervoor is OMNImusco ontwikkeld. OMNImusco verandert

door het gebrek aan balans in

het leefmilieu van het mos en helpt het gras zich weer te

de bodem.

herstellen en door de aanwezige micro-elementen de bodem
in evenwicht te brengen.

Innovatie
Omniproducts combineert

Samenstelling

gedegen kennis, veel ervaring

Aanwezige waardegevende bestanddelen zijn:

en een groot netwerk tot een
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doel natuurlijke en duurzame
producten te ontwikkelen.

Voordelen
- Eenvoudige toepassing
- Langdurige werking
- Uitsluitend natuurlijke bestanddelen
- Sterke en mooie grasmat
- Niet schadelijk voor waardevolle organismen
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Behandelde en
onbehandelde vlakken:

Toepassing
OMNImusco kan toegepast worden op gazons, sportvelden
en golfbanen of andere plaatsen waar mos voorkomt.
Toediening
Bij mosgroei in gazons, sportvelden of golfbanen kan
OMNImusco worden toegediend door middel van spuiten.
Hierbij is het belangrijk dat het mos goed wordt bespoten
zodat het vochtig/nat wordt.
Dosering
OMNImusco aanlengen met water in de verhouding 1 liter
concentraat op 3 liter water. 4 liter oplossing is voldoende
voor circa 15-20m2 gras.
Bij zware mosvorming de behandeling na 1 week herhalen.
Na één dag is het resultaat zichtbaar!

Leverbaar in cans van 1, 5, 10 en 20L. Voor meerinformatie
kunt u contact met ons opnemen op 085 401 96 4 6 of
info@omniproducts.nl.
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