PRODUKTDATA 19.07.16
OM SKOGBUNNSMOSE – DICRANUM, (Bryatae)
TRIVSEL, BRUK OG VEDLIKEHOLD
Dicranum skiller seg tydelig ut fra teppemose vi ofte finner i plen. Den er en nydelig, dyp,
intens grønn, fyldig og hardfør art - vanlig i norsk skog. På bakgrunn av
Skogbunnsmosens estetiske, økonomiske og funksjonelle fortrinn brukt i utomhusanlegg, har Hole
Hagesenter, som de eneste i Norge (Norden?) satt denne i produksjon.
Vi dyrker den på en ekstra tykk fiberduk, str. 80 x 120cm som stopper rotugras, og gjør det mulig f.eks. å
legge den rett oppå ugrasinfiltrert jord / plen m.m. Den tåler periodvis fullstendig uttørking (går bare i dvale i
tørkeperioder) og har fastmontert nett mot fugler (reirmateriale) og annen slitasje.
BRUKSOMRÅDER:
Ugrasfritt, vintergrønt bunndekke, plantefelt bed m.m.
Problemskråninger, også meget bratte
Japansk inspirerte, moderne Nordiske hager
Rett på asfalt, betong, tak m.m.
Vertikale hager mosevegg? (på forsøksstadie)
Der du ellers ikke får til noenting er kanskje Skogbunnsmose løsningen?
HVORFOR VELGE SKOGBUNNSMOSE?:
Vakkert hele året, flott kontrast, bakgrunn, balanserende, beroligende m.m.
Minimalt vedlikehold: Ingen klipping, vanning, gjødsling, kalking, snegler, soppsykdommer eller frostskader.
Hardfør og nærmest evigvarende.
VEDLIKEHOLD:
- Fjern store tette hauger med løv (kveler mosen)
Luking: Da rotugraset allerede er eliminert, er 90% av jobben gjort. Litt frøugras som kommer via luften bør
nappes opp et par ganger i sesongen. Mose og vekstmedie er veldig surt & næringsfattig og fører til at
mange ”ubudne gjester” dør av seg selv. Naturlige skogbunnsplanter som Gjøksyre, små bregner, Røsslyng
mm. som hører naturlig inn i skogbunnsfloraen bør man av estetiske grunner vurdere å la være.
BRA Å VITE / VI ANBEFALER:
Som annen vegetasjon, er Skogbunnsmose penest når den har optimale forhold:
- Halvskygge / skygge m ed tilgang til jevn fuktighet.
Vi har også montert i full sol, og opplever da svakere grønnfarge, kobberaktig noe ”tørrere” utseende. Den
dør ikke, men særlig vekst og farge kan ikke forventes. I noen tilfeller kan det lønne seg å montere en
tekstilfilt under (10mm) Denne magasinerer store vannmengder og sørger for jevnere fuktighet. Da mosen er
sensitiv til vann, anbefaler vi kun regnvann / undervanning hvis det skal vannes. Vi vanner kun ved spesielle
anledninger (besøk fra den japanske ambassadøren) i våre etablerte moseanlegg / produksjon.
MOSEREFERANSER:
Drammens Museum, Hole Artcenter, Maridalsveien 99 Oslo, Bekkelagsterrassen 24 Nordstrand,
Lindbâckveien 23E Nordstrand, Klokkerlia 20 Hole
Har du moserelaterte innspill / spørsmål, send gjerne epost: thea@holeartcenter.com

