Nurmen stressiä vähentävä kostuttaja - luomu kasviuute, joka sisältää saponiinia ja alentaa
pintajännitystä
Bioflow on luomu kasviuute Yucca palmusta, joka sisältää luonnollisia biostimulantteja ja veden pintajännitystä
alentavia saponiineja. BioFlow vähentää erittäin tehokkaasti nurmen stressiä. Se auttaa nurmea sietämään juuriston
epänormaaleja olosuhteita, kuten liiallisen lannoituksen aiheuttamaa suolastressiä sekä auttaa palautumaan niistä.
Yucca on aavikkokasvi, jonka täytyy jopa päivittäin kestää ylimääräistä stressiä kuumuuden, kuivuuden, UV-säteilyn ja
suolan vuoksi. Näin ankarissa oloissa kasvavan kasvin uute sisältää useita stressiä lievittäviä yhdisteitä. Nurmen
pinnalle lisättynä Yucca-uute antaa lisätehoa suojautumiseen epänormaaleja olosuhteita vastaan. Saponiinit ovat
steroidipohjaisia luonnollisia aiheita, jotka lisäävät kasvin kykyä käyttää vettä ja ravinteita tehokkaammin johtaen
ruokinta ja kasteluvälien harventamiseen. Luonnon pinta-aktiivina saponiinit alentavat pintajännitystä tehden vedestä
"märempää". Lisäksi saponiinit lisäävät soluseinämien läpäisevyyttä helpottaen veden ja ravinteiden kulkua. Nurmelle
suihkutettuna BioFlow imeytyy helpoimmin lehvästön läpi.

Miksi valita Bioflow?
BioFlow parantaa veden levittyvyyttä ja läpäisevyyttä sekä lievittää stressitilaa. BioFlow vaikuttaa juuriston veden
liikkuvuuteen ja maasta ottokykyyn parantaen ravinteiden imeytymistä. BioFlow on luonnollinen biostimulantti, joka lisää
maaperän biologista aktiivisuutta stimuloiden kasvin kasvua sekä juuriston kehittymistä.
BioFlown pinta-aktiiviset aineet mahdollistavat tasaisemman veden virtauksen kaikkien kasvin väliaineiden läpi, jopa
kaikkein tiiviimpien ja alkaliinisten rakenteiden läpi. Saponiinit vapauttavat ylimääräiset maaperään kertyneet suolat
parantaen läpivirtausta tasapainottaen samalla pH:ta. BioFlown sisältämät saponiinit ja luonnolliset sokerit parantavat
mikrobista aktiivisuutta ja sen ansiosta kasvin vastustuskyky tuholaisia ja tauteja vastaan paranee.
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BioFlown edut:
BioFlowta voidaan käyttää kastelun yhteydessä lehtilannoitteena, koska se on luonnollinen kosteuttaja:

•
•
•
•
•
•

Parantaa veden ja lannoitteiden läpäisevyyttä
Pehmentää kovaa, tiivistynyttä maaperää
Vähentää lehvästösuihkutuksen pintajännitystä
Parantaa lehvästön ravinteiden ja hivenaineiden ottoa
Parantaa torjunta-aineiden tehoa
Parantaa siemenien itämistä

Bioflow on erityisen kätevä kun kasvien on palauduttava stressaavista olosuhteista, kuten:

•
•
•
•

Puutteellisesta veden saatavuudesta, joka johtuu huonosta läpäisevyydestä ja suotautumisesta
Korkeasta happamuudesta tai alkaalisuudesta
Huonosta ravinteiden laadusta tai saatavuudesta
Äärilämpötiloista

Käyttöohjeet:
1,5 L/ha BioFlow
500 L - 600 L/ha vettä
Toista käsittely korkeintaan kaksi kertaa huonokuntoiselle maaperälle.
Sekoita suihkutettava liuos. Jos tankkiin lisätään muita tuotteita samanaikaisesti, varmista tuotteiden yhteensopivuus
pienemmässä purkissa.
Pakkauskoko: 1, 5 , 20 L polyastia
Varastointi: Säilytä käyttämätön tuote suljettuna suojassa, kuivassa ja viileässä ympäristössä.
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