
MO5Sport is een mengsel van 
micro-organismen, speciaal ontwikkeld voor 
(semi) watervelden, smash court en overige 
kunstmatige sportvelden.  

De micro-organismen in MO5Sport breken 
versneld de opgebouwde organische stoffen 
in de kunstbodem af, waardoor deze weer 
draineren kan en naar behoren kan 
functioneren. 
Tijdens het proces van afbraak van 
organische middelen in de bodem door de 
MO5Sport zoals dode algen, blad, 
dene-naalden en overige organische 
stoffen, worden bijproducten geproduceerd 
met een werende werking op algen. Door 
het wegnemen van de voeding voor 
wormen, zullen deze ook verdwijnen na 
verloop van tijd.  

MO5Sport is volstrekt veilig voor mens, dier 
en voor de omgeving. MO5Sport kan niet 
gebruikt worden in combinatie met actieve 
chemische werkzame stoffen, 
waterstofperoxide en (strooi-)zout. 
MO5Sport moet eens per week worden 
aangebracht op het veld, bij voorkeur na 
een intensieve bespeling en bevochtiging 
van de velden.  

Dosering: 1 liter MO5Sport per 1000 m2 per 
week.  ( de eerste 2 maanden, 2 liter per week) 
Vermengd met 10 tot 100 liter water, 
aanbrengen op een vochtig veld.   

Distributie Nederland en België: 
AlgaVelan Nederland
www.algavelan.nl 

Bij de start en zwaardere vervuiling, de 
eerste 2 maanden de advieshoeveelheid 
verdubbelen.  
Het is beter vaker en minder te dosering, 
dan de dosering te verhogen en in de 
spuitinterval te verlagen. 
Niet aanbrengen bij vorst.  

De werking micro-organismen kan in het 
begin langzaam gaan en het kan tot 2 
maanden duren voordat het effect duidelijk 
wordt.  
Bewaring: Uit de zon houden, Vorstvrij 
bewaren en temperaturen boven de 30 gr 
Celcius vermijden. Optimale 
opslagtemperatuur is tussen de 10 en 25 gr 
Celcius. Uiterste gebruikstijd, zie sticker op 
de doos.  
Gebruik: Open de verpakken aan de 
zijkant, trek het kraantje naar voren of 
bevestig deze. Zorg bij het afvullen dat er 
geen lucht  terug in de verpakking loopt om 
een maximale houdbaarheid van de 
micro-organismen te garanderen.  

Samenstelling: Fermentatieproduct met 
heterotrofe bacteriën en gisten.

Product van: HortiPro BV  
Ermelo, The Netherlands  
www.hortipro.com

Vervuil ing en algen op uw  
kunst grasvelden en  laat  de 

nat uur  het  werk  doen.
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