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SE DAGGEN 

FÖRSVINNA PÅ 

MINDRE ÄN 

10 SEKUNDER

TA BORT DAGG

Önskar man ta bort dagg ska man 
sprida 5 l. BioFlow10Sec per ha. 
Denna mängd kan med fördel spridas 
samtidigt med BioGolf gödsel – alter-
nativt i blandning med 200 l. vatten 
per ha. 

Effekten är så blixtsnabb,mindre än 
10 sekunder, så du kan använda den 
som markör.

OPTIMERAD EFFEKT AV 
NÄRINGSÄMNEN
BioFlow10Sec kan också med stor fördel användas 
för att säkerställa och optimera upptagningen/
effekten av en lång rad näringsämnen. Här har 
vi visat ett par exempel, men du kan naturligtvis 
experimentera själv. Var bara uppmärksam på att 
effekten är väldigt snabb och mycket snabb.

OPTIMERAD EFFEKT AV BIOFOSFIT
SÅ HÄR GÖR DU!
Använder du BioFosfit är det väldigt viktigt att 
den kommer ner i jorden. Sprid ut 10 l. BioFosfit 
per ha. och tillsätt 5-10 l. BioFlow10Sec.
Rekommenderad vattenmängd är minst 250 
l. per ha.  Efter spridning slutar du av med en 
duggbevattning.

OPTIMERAD EFFEKT AV BIOCALCIUM
SÅ HÄR GÖR DU!
BioCalcium ska in i bladen och för att förbättra 
plantans upptagningsförmåga och möjlighet för 
att bladuppta näringsämnet, rekommenderar vi 
att man tillsätter 2,5 l. BioFlow10Sec per ha. Re-
kommenderad vattenmängd är 150-200 l. vatten 
per ha. Önskar du, med samma gödsling, ta bort 
daggen ska doseringen ökas till 5,0 l BioFlow10Sec 
per ha.

FÖREBYGGANDE ANVÄNDNING 
MOT TORRA FLÄCKAR
BioFlow10Sec kan - med fördel spridas tillsammans 
med BioGolf gödsel samt naturligtvis i vatten. 
 
Vi rekommenderar följande strategi och dosering

GREEN OCH TEE
Tillsammans med BioGolf gödsel:
5 l BioFlow10Sec per ha. /gödsling

Används torrgödsel: 
10 l BioFlow10Sec i 500-1000 l. vatten  
per ha. en gång per mån.

FAIRWAY
I samband med gödsling med BioGolf gödsel 
2,5 l per ha. på bra mulljord
5,0 l per ha. på sandhaltig jord

TORRA FLÄCKAR
Kurativ behandling av torra fläckar använd  
10 l BioFlow10Sec i 250 l. vatten per ha.
Efter spridning ska man duggbevattna.

FÖRVARAS FROSTFRITT!

BioFlow10Sec

- like a magic touch..!


