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SE DUGGEN 

FORSVINDE 

PÅ UNDER

10 SEKUNDER

FJERNELSE AF DUG

Ønsker man at fjerne dug skal der 
udbringes 5 l. BioFlow10Sec pr. ha. 
Denne mængde kan med stor fordel 
udbringes samtidigt med BioGolf 
gødning - alternativt i blanding med 
200 l. vand pr. ha. 

Effekten er så lynhurtigt,
under 10 sekunder, at du kan
anvende det som markør.

OPTIMERET EFFEKT
AF NÆRINGSSTOFFER
BioFlow10Sec kan også med stor fordel anvendes 
til, at sikre og optimere optagelsen/effekten af 
en lang række næringsstoffer. Her er vist et par 
eksempler, men du kan naturligvis selv eksperi-
mentere, men vær opmærksom på, at effekten er 
meget hurtig og meget kraftig.

OPTIMERET EFFEKT AF BIOFOSFIT 
SÅDAN GØR DU!
Anvender du BioFosfit er det yderst vigtigt, at 
den kommer ned i jorden. Udbring 10 l. BioFosfit 
pr. ha og tilsæt 5-10 l BioFlow10Sec. 
Anbefalet vandmængde er minimum 250 l. pr. ha. 
Efter udbringningen slutter du af med en dug-
vanding.

OPTIMERET EFFEKT AF BIOCALCIUM
SÅDAN GØR DU!
BioCalcium skal ind i bladene og for at forbedre 
plantens evne, og mulighed for at bladoptage
næringsstoffet, anbefaler vi, at der tilsættes 2,5 l.
BioFlow10Sec pr. ha. Anbefalet vandmængde er 
150-200 l. vand pr. ha. Vil du, med den samme 
gødskning, fjerne duggen skal doseringen hæves 
til 5,0 l BioFlow10Sec pr. ha.

OPBEVARES FROSTFRIT

FOREBYGGENDE ANVENDELSE 
MOD TØRKEPLETTER
BioFlow10Sec kan - med stor fordel udbringes 
sammen med BioGolf gødninger samt 
naturligvis i vand. 

Vi anbefaler følgende strategi og dosering

GREEN OG TEE
Sammen med BioGolf gødninger:
5 l BioFlow10Sec pr. ha. /gødskning

Anvendes der faste gødninger: 
10 l BioFlow10Sec i 500-1000 l. vand pr. ha.
én gang pr. md.

FAIRWAY
I forbindelse med gødskning med 
BioGolf gødningerne 
2,5 l pr. ha. på gode muldjorde
5,0 l pr. ha. på sandede jorde

TØRKEPLETTER
Helbredende behandling af tørkepletter 
anvend 10 l BioFlow10Sec i 250 l. vand pr. ha.
Der skal dugvandes efter udbringning.

BioFlow10Sec

- like a magic touch..!


