Fordelene ved
Trim mod ®
mos.

Avfallshåndtering
Grundig rengjort tomemballasje kan
leveres med husholdningsavfall eller
deponeres på offentlig fyllplass. 
Konsentrerte plantevernmiddelrester 
og ikke rengjort tomemballasje må
innleveres til mottak for farlig avfall.
Lagring
Trim Plenrens lagres tørt og kjølig.

Utstrøing
Trim Plenrens kan strøs på f ølgende måter:

Med spredevogn

Med hånden.
Bruk hansker

Importør:
Bayer AS
PB 14, 0212 Oslo
Telefon. 24 11 18 00
www.bayergarden.no

NO.BAG.5701363065617.B

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

Mot ugress

Før

Etter

Mot mose

Plenrens

• Mot tofrøbladet
ugress og mose
i plen.

Sammensætning:

MCPA: 5 g/kg
Mekoprop-P: 3 g/kg
Jernsulfat anhydrat: 98,4 g/kg
(som jern(II)sulfatheptahydrat: 180/kg)
Nitrogen-gjødsel: 140 g/kg
Fosfor-gjødsel: 10 g/kg
Kalium-gjødsel: 30 g/kg

• Tillatt brukt
i hobbyhager.
• Klar til bruk.
Irriterer øynene og huden. Unngå kontakt med huden
og øynene. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for
barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Avgiftsklasse 6. Reg.Nr. 2006.17

Irriterende

8,75 kg

Rekker til 250 m²

8,75 kg

Plenrens rekker til 250 m2

Merk
Vi garanterer at preparatet holder rett
kvalitet. Dette innebærer ingen garanti 
for at preparatet under alle forhold har 
den ønskede virkning. Bruksanvisningen 
er basert på forsøk og erfaring. Særlig
hvis preparatet håndteres eller brukes p å
annen måte eller under andre forhold enn
angitt på etiketten, bortfaller vårt a nsvar
ved eventuell skade.

Plenrens rekker til 250 m

2

8,75 kg

Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker (for eksempel polykloropren), øyevern og heldekkende
arbeidstøy ved håndtering og bruk av
preparatet. Vask hender og ansikt når
arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Får man stoffet i øynene, skyll straks
grundig med store mengder vann.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning,
kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf.
22591300.

Trim
Plenrens

Bruksrettledningen må følges slik at man unngår
risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å
bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride
den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksanvisning
Hvor
Trim® Plenrens er tillatt brukt i gressplen
i hobbyhager. Trim® Plenrens har god
virkning mot mose og tofrøbladet ugress
som dylle, groblad (kjempe), løvetann,
tistel m.fl.
Anbefales ikke til ugress som tusenfryd,
ryllik og veronika. Trim® Plenrens skader
normalt ikke gresset, men visse gressarter kan få kortvarig mørkfarging etter
behandling. Trim® Plenrens skader kløver.
Trim® Plenrens må ikke komme i kontakt
med ubehandlet tre, heller o.l. fordi det
gir misfarging.
Når
Trim® Plenrens brukes hele vekstsesongen
på framspirt mose og ugress. Best virkning
oppnås når mose og ugressplantene er
i god vekst, det er over 12 ºC midt på
dagen, og nattetemperaturen ikke kommer
under 2 ºC. Mot dylle, løvetann og tistel
oppnås best virkning når blomsterknoppene vises. Lav temperatur, tørkestress,
samt regn straks etter behandling,
reduserer virkningen. Behandling bør
skje senest 3 dager før eller 3 dager etter
klipping. Nysådd plen bør ikke behandles
de første 6 mnd. Løkvekster i plenen bør
være nedvisnet før behandling hvis skade
på disse skal unngås.
Hvordan
Trim® Plenrens er klar til bruk og strøs
direkte på framspirte planter i plenen.
Dosering
1 kg rekker til ca 30 m².
OBS! Unngå å få Trim® Plenrens på tofrøbladede nyttevekster og prydvekster. Skader
på disse kan reduseres ved straks å fjerne
blad som har fått Trim Plenrens på seg.
Virkemåte
Mose svis ned og dør i løpet av få d ager.
For tofrøbladede planter tas Trim® Plenrens opp
gjennom bladverket og transporteres nedover
i planten, også t il rotsystemet.
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