
Fordelene ved 
Trim mod mos. 
Fordelene ved 
Trim mod mos. 

8,75 kg 
Rækker til 250 m²

•	 Mod	ukrudt	og	mos
	
•	 Gøder	samtidigt		
	 græsplænen

•	 Med	NPK	plænegødning

EfterFør

		
			
	
	

Fordele:
Bekæmper effektivt mos og besværligt 
ukrudt i græsplænen som mælkebøtter, 
tidsler, vejbred og kløver etc. Anbefales ikke 
mod arter som ærenpris, bellis eller røllike. 
Samtidig gødes græsplænen, så græsset 
bliver tæt og saftigt grønt.

Brugsanvisning
Hvornår	anvendes:
Trim plænerens anvendes i perioden 1. april 
til 1. august, når mosset og ukrudtet ses, 
græsset er tørt og jorden fugtig. Vejret skal 
være mildt, over +12° C midt på dagen og 
vindstille. Undgå plæneklipning 3 dage før 
og efter behandling. Behandling frarådes 
under tørke eller i perioder med store  
udsving mellem dag- og nattemperaturer.

Tom emballage og rester kan bortskaffes 
med dagrenovationen. Emballagen må ikke 
genbruges.

Rækkevidde:
Denne forpakning rækker til 250 m2 
(35 g pr m2). 

Spredning:
Trim Plænerens spredes på en af flg. måder:

Ukrudtsmiddel
Må kun anvendes til ukrudts- og mosbekæmpelse  
i etablerede græsplæner. 

FoRsigTig
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet  har regler  
for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelses-
midler. Læs nærmere  i det eventuelt lovpligtige sikker-
hedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informations-
materiale om bekæmpelsesmidler.  
Vask huden efter arbejdet. 

Overtrædelse af følgende fremhævede  
forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudts- og mosbekæmpelse 
i etablerede græsplæner.   
Må ikke anvendes efter d. 1. august.  
Må kun anvendes én gang om året.
Må ikke anvendes på græsarealer, der anvendes 
til afgræsning/opfodring.  
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke  
overskrides.  
Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet 
(søer og vandløb mm.).  
opbevares utilgængeligt for børn.  
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer 
og foderstoffer. 

Resultat	af	behandling:
Græsset bliver hurtigt grønnere og tættere  at se på som 
følge af gødningen. Mosset sortfarves og dør. Efter 2 
uger kan mosset evt. rives væk. Fuld ukrudtsvirkning 
indtræffer 3-5 uger efter behandling. Visse typer ukrudt  
vil først se frodige ud for derefter at visne og forsvinde.

Børn	og	husdyr:
Følges brugsanvisningen kan græsplænen anvendes af 
børn og husdyr 1 dag efter behandling.

Generelle	råd	&	tips:
•	 Undgå	at	ramme	træ	og	stenbelagte	områder,	da	 
 dette kan give brunrøde pletter.

•	 Nysåede	græsplæner	bør	ikke	behandles	
 i etableringsåret.

•			Hold	30	cm	afstand	til	bede.

•			Afklippet	græs	bør	ikke	anvendes	til	jorddækning	 
 under følsomme planter.

Førstehjælp:
Hud: Fjern forurenet tøj og vask berørt hud med vand 
og sæbe. 

Øjne: Skyl omgående med rigeligt vand  i mindst 15 min. 
og søg lægehjælp.  Fjern evt. kontaktlinser. 

Indtagelse: Fremkald opkastning, hvis  personen er  
ved bevidsthed. Giv ikke mælk, alkohol eller lignende,  
der fremmer optagelsen. Søg læge eller sygehus.
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Ukrudtsmiddel, nr. 49-49
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om 
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddel- 
forordningen 1107/2009.

Analyse:
MCPA:	0,5%	w/w	(som	2EH-ester	0,76%	w/w)
Mechlorprop-P:	0,3%	w/w	(som	2EH-ester	0,43%	w/w)
Jernsulfat	anhydrat: 9,8% w/w (svarende til 18% w/w 
jern(II)sulfatheptahydrat,	svarende	til	3,6%	w/w	Fe)

Øvrigt	indhold:
N	(totalkvælstof): 14%
P	(totalfosfor): 1%
K	(totalkalium): 3%

Netto: 8,75 kg granulat

Reg.	indehaver: Klarsø A/S. Søholm Park 1
DK-2900	Hellerup,	Danmark

Udløbsdato: 4 år fra produktionsdato (batchnummer) 
som stemplet på sækken.

Bayer A/S.  
Arne Jacobsens Allé 13, 
2300 København S.
www.bayergarden.dk

Med hånden. 
Anvend handsker.

Med spredevogn

Trim		
Plænerens	
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