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Die  Pf lanzenernährer

NovaFerm® Multi
onmisbaar in waterwingebieden en in de moderne akkerbouw

BIOResultaten 
van het gebruik van NovaFerm® Multi

NovaFerm® Multi 
beïnvloedt de processen van 
het bodemleven met behulp 
van bacteriën die zich in de 
wortelzone van de planten 
hebben gevestigd. 
Dit versterkt de wortelont-
wikkeling en verbetert de 
verzorging met voedingsstof-
fen. Naarmate de bodemflora 
stabieler wordt, neemt de 
resistentie van planten tegen 
schimmelziekten (met name 
fusarium) toe en neemt de 
mycotoxinebelasting van de 
geoogste producten sterk af. 
Een betere verzorging met 
voedingsstoffen tijdens 
de volledige vegetatieperiode 
verhoogt de opbrengst, de 
kwaliteit en de bestanddelen 
in de geoogste producten (bijv. 
zetmeelgehalte, eiwitgehalte)!

Samenstelling: 
natuurlijke bacterieculturen
(Azotobacter spp., Azospirillum spp., 
Bacillus subtilis, Bacillus megaterium)
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Opbrengst (t/ha) NPK (controle, 200 kg/ha), NPK + NF (200 kg/ha + 1 x 10 l/ha NF)
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Veldproef in GRAAN
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 bindt stikstof uit de lucht en slaat deze in niet uitloogbare, voor de planten beschikbare, 
 organische vorm in de bodem op.

 maakt in de bodem vastgelegde voedingsstoffen, bijv. fosfor en kali voor de planten beschikbaar.
 zet oogstresten om en/of breekt ze af, inclusief eventuele schimmelsporen en ziekteverwekkers die erin 
aanwezig zijn.

 verhoogt het humusgehalte, de bodemgezondheid en de pH-waarde en/of bevordert regenwormen.
 verhoogt de gezondheid, kwaliteit, wortelgroei en opbrengst van de planten.
 verbetert bij regelmatig gebruik de pH-waarde van de bodem duurzaam.

 Afhankelijk van de bodemkwaliteit wordt met 10 l/ha NovaFerm® Multi
 ø 80 kg/ha N* gebonden,
 ø 40 kg/ha P2O5* en
 ø 30 kg/ha K2O* voor de planten beschikbaar gemaakt.

* Gemiddelde waarde over 5 jaar bodemonderzoek voorafgaand aan het zaaien en na het oogsten (universiteit van Nitra, SK)

BIO

Herfst: 
10 l/ha NovaFerm® Multi met 200 - 300 lt/ha water op het stro van de 
voorvrucht en/of op de bodem sproeien en dan ploegen of met een cultivator 
bewerken. Vanwege de weerstand van de ingrediënten tegen zonlicht en de 
tolerantie tegen hoge en lage temperaturen kan het inwerken in de grond ook 
enkele dagen later gedaan worden. Dit maakt de toepassing prima te com-
bineren met de gebruikelijke agrotechnische maatregelen. De stikstof uit de 
lucht wordt met de koolstof van het stro gebonden; hierbij worden schimmels 
en ziekteverwekkers in het stro tegengegaan!

Voorjaar
En/of 10 l/ha NovaFerm® Multi met 200 - 300 l/ha water, voorafgaand 
aan het zaaien op de grond sproeien en in de bovenlaag van de grond 
(5 - 10 cm) inwerken. Dit versterkt het effect van de toepassing in de herfst, 
met name met betrekking tot de mogelijke opbrengsten van de planten!

Voor welke teelten wordt NovaFerm® Multi gebruikt?
NovaFerm® Multi kan voorafgaand aan het zaaien bij alle akkerbouw- en 
speciale teelten gebruikt worden.
NovaFerm® Multi is zowel geschikt voor de conventionele als voor de biolo-
gische landbouw.

Onmisbaar: 
in water-

wingebieden

NovaFerm® Multi Toepassing

Voordelen
 Toedienen van bacteriesporen die pas na 

 het inwerken in de grond geactiveerd worden
 UV-resistent en ongevoelig voor licht
 Hitte- en koudetolerant
 Kan met herbiciden gemend worden
 Niet gevaarlijk voor bijen
 Hoeft niet te worden vermeld in de meststoffenbalans

Planten-
gezondheid 

begint in 
de bodem

De resultaten
Gezondheid 

en opbrengst
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