
Uitvloeier / Wetting agent 
 
Deze natuurlijke uitvloeier is van zuivere kwaliteit en erg effectief. Het is een natuurlijk middel op 
basis van Yucca-extract (Sarsaponin Schidegera). Yuccaflow verlaagt de oppervlakte-spanning 
van het water drastisch, waardoor het beter doordringt in droge, slecht wateropnemende grond. 
In combinatie met insecticide, fungicide of  met bladmeststoffen geeft Yuccaflow een veel betere 
bladbedekking, waardoor vaak met een lagere dosering kan worden volstaan en de werking 
wordt bevorderd. Daarbij tast het de waslaag niet aan en stimuleert Yuccaflow de natuurlijke 
weerstand. Yuccaflow is niet giftig en veroorzaakt geen verbranding of verkleuring. Tevens werkt 
Yuccaflow preventief ten opzichte van schimmels. 
 
Bij droogte: 
Bij volle gronds percelen bij droogte wordt de opname door de grond bevorderd 
Voor inwateren: 
Yuccaflow dringt beter door in steenwol, kokos en andere substraten.  
Bij nieuwe steenwolmatten wordt de inwaterperiode meer dan gehalveerd. 
Als uitvloeier: 
Vooral toe te passen bij fungicide en insecticide. 

 
Yuccaflow©:  

 verlaagt de oppervlaktespanning 

 verbetert de werking van bladmeststof / bestrijdingsmiddel 

 verbetert de waterverdeling in grond en potgrond 

 versnelt het “ inwateren ” bij steenwol en kokos 

 verhoogt het resultaat bij een LVM behandeling 

 heeft geen invloed op de waslaag 

 preventieve invloed op schimmels 

 

Dosering algemeen advies: 

Als uitvloeier: O,2 tot max. 0,5% oplossing 

Let op: er kan schuimvorming optreden, dit verdwijnt vanzelf 

LVM: 8 ltr water + 2 ltr Yuccaflow + middel 

Slecht water opnemende grond: 

1,5 ltr per 1000 m2 

Inwateren: 

100 ml op 100 ltr water 

 

Voor een optimaal resultaat adviseren we de juiste dosering door één van onze adviseurs te 

laten bepalen aan de hand van de bodemgesteldheid.  

 

Daar Innogreen VOF over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle  

kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  

Telefoon: 0031(0)183-509796 

Fax: 0031(0)183-509795 

E-mail: info@innogreen.nl 

Web: www.innogreen.nl 

Beatrixhaven 25 

4251 NK  Werkendam 

I N N O G R E E N  

Yuccaflow©  

Vloeibare meststoffen 
 

Innogreen, passie voor groen! 


