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NovaFerm®

Eradikative sporebakterier
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TRADITIONELLE 
BAKTERIER 

 Funktionsduelige, aktive

 Meget følsomme overfor UV- og sollys,  
 varme, kulde 

 Tåler ikke for høj belastning fra kobber,  
 zink og svovl

 Ringe holdbarhed

 Begrænset virkningsområde 

 ”Nude Man”

Bakterier
Sporer

SÅDAN OPSTÅR DE

 Fase 0-1
 I fase 0-1 sker der en ulige celledeling 
 i den vegetative celle.

 Fase 2
 Som resultat af separeringen og 
 omslutningen dannes i fase 2 den såkaldte  
 forspore, der kan bevæge sig frit i 
 modercellens cytoplasma.

 Fase 3
 I fase 3 optages peptidoglykan mellem 
 de to membraner, således dannes sporens  
 yderste lag (cortex).

 Fase 4
 I fase 4 udvikler sporen sig yderligere ved  
 hydration og danner en løs netværksagtig  
 kappe. 

 Fase 5
 I den 5. og sidste fase sker autolysen af   
 modercellens, og den tykvæggede færdige  
 spore frigives.

Pili (fimrehår)

Kapsel
Cellevæg Plasmamembran

Cytoplasma

Ribosomer

Flagel
Nukleoid 

(ringformet DNA)

Vegetativ celle Sporehylster

Modercelle

Frie endosporer

Udvikling af sporehylster
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BAKTERIESPORER 
i NovaFerm®-
produkter

 Sovende form, inaktiv

 Meget følsom overfor UV- og sollys,   
 varme, kulde 

 Resistent overfor kobber, 
 zink og svovl

 Lang holdbarhed 

 Stor virkningsområde

 ”Shielded Knight”

Med vores nyudviklede sporebakteriers positive 
egenskaber har vi et stort virkningsområde 
sammenlignet med traditionelle bakterier. 

På grund af de høje varme- og kuldetolerancer 
aktiveres sporebakterierne allerede ved lave 
temperaturer og fortsætter også deres aktivitet 
ved høje temperaturer. 

 Omdannelse fra spore til vegetativ bakterie  
 fra +2 °C (varighed 1-3 timer)

 Omdannelse fra vegetativ bakterie til spore  
 under +2 °C (varighed 4-6 timer)
 

 Fra 8-10 °C begynder de vegetative bakterier  
 at producere aktivstofferne

 Afhængigt af bakterietypen varer delingen af  
 bakterierne 30-120 minutter

VIRKNINGSGRAD

Bakterier contra sporebakterier

Sporehylster

Kønscellevæg

Indvendige 
membran

Udvendige 
membran

KerneCortex

Sporer

Sporedannende bakterier

+ 2 °C + 20 °C
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NovaFerm sporebakterier

normale bakterier



 Binder kvælstof fra luften og lagrer det i jorden i organisk form og således, at det står 
 til rådighed for planterne og ikke udfældes. 

 Bevirker, at næringsstoffer, der er bundet i jorden, f.eks. fosfor og kali, står til rådighed for planterne.
 Nedbryder planterester fra høsten, inklusive svampesporerne og sygdomsfremkalderne.
 Øger jordens humus- og næringsindhold  samt  pH-værdien, fremmer regnormebestanden.
 Øger planternes sundhed, kvalitet, rodvækst og og udbytte.
 Forbedrer ved regelmæssig brug effektivt jordens pH-værdi.

 Afhængigt af jordbundskvaliteten bevirker 10 l/ha NovaFerm® Multi, at
 ø 80 kg/ha N* bindes,
 ø 40 kg/ha P2O5* og
 ø 30 kg/ha K2O* gøres tilgængelig for planterne.

NovaFerm® Multi

Ny dyrkning af bakteriestammer, der er 
UV-bestandige samt lys-, kulde- og varmeresistente. 

uundværlig i beskyttede vandområder

og i moderne agerbrug

BIO

* Gennemsnitsværdi af 5 års jordbundsundersøgelser inden udsåning og efter høst (Nitra Universitet, Slovakiet)

N-binding i kg/ha
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Plante-
sundhed 
begynder 
i jorden

Anvendelse
Efterår 
10 l/ha NovaFerm® Multi blandes med 200-300 l/ha vand og sprøjtes på 
forfrugtens halm eller på jordbunden og nedfældes derefter, eller det udbrin-
ges sammen med gyllen.
På grund af indholdsstoffernes modstandsdygtighed mod sollys og deres 
tolerance mod høje og lave temperaturer skal nedbringning i jorden ikke 
nødvendigvis ske samme dag, men kan vente nogle dage. Anvendelsen kan 
derfor uden problemer kombineres med det øvrige markarbejde. Kvælstoffet 
fra luften bindes med halmens kulstof, og derved nedbrydes svampe og syg-
domsfremkaldere i halmen!

Forår
Og/eller 10 l/ha NovaFerm® Multi blandes med 200-300 l/ha vand, der 
sprøjtes på jordbunden inden udsåning og nedbringes i jordens øverste lag 
(5-10 cm). Det øger brugens effektivitet i efteråret, navnlig med hensyn til 
planternes udbytte!

Inden hvilke typer afgrøder bruges NovaFerm® Multi?
NovaFerm® Multi bruges inden såning af alle typer afgrøder inkl. specialaf-
grøder. NovaFerm® Multi kan anvendes i konventionelt og økologisk landbrug.

Fordele
 Udbringning af bakteriesporer, der først 

 aktiveres efter nedbringning i jorden 
 UV-resistent og lysufølsom
 Varme- og kuldetolerant
 Kan iblandes plantegifte
 Ikke farlig for bier
 Medregnes ikke i gødningsregnskabet

Resultatet:
God sundhed, 

godt afkast 



NovaFerm® Multi 
påvirker processerne i jord-
bunden positivt ved hjælp af 
bakterier i planternes rødder. 
Det fremmer røddernes 
udvikling og forbedrer forsy-
ningen med næringsstoffer. 
Stabiliseringen af floraen i 
jordbunden øger planternes 
modstandskraft mod svam-
peangreb (navnlig Fusarium) 
og reducerer afgrødernes 
mykotoksinbelastning kraftigt. 
Ved at forbedre forsyningen 
med næringsstoffer i hele 
vækstperioden øges udbyttet, 
kvaliteten og mængden af 
indholdsstoffer 
(f.eks. stivelse, protein)!

pH-værdi: 6,5 - 7,5  
Densitet: 1,02

Sammensætning: 
naturlige bakteriekulturer 
(Azotobacter vinelandii, 
Azospirillum lipoferum, 
Bacillus subtilis, 
Bacillus megaterium)

Resultater 
ved brug af NovaFerm® Multi
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NovaFerm® Viva

skadelige insekter i jordbunden

Biologisk bekæmpelse af

Planteunderstøttelse 
vha. bakteriepræparater

Eksperter søger efter alternativer til syntetiske sprøjtemidler til landbrug, special-
afgrøder og havebrug. Her tilbydes anvendelsen af plantehjælpemidler, idet man 
hverken skal overholde ventetider eller øvrige risikoanvisninger.
Vær opmærksom på, at plantehjælpemidler har et helt andet virkningsprincip end 
plantebeskyttelsesmidler.

Virkemåde

Sprøjtemidler virker direkte mod skadelige insekter, f.eks. ved kontakt eller ved 
indtag.  Derved dræbes skadegørerne som regel hurtigt, eller deres videre udvikling 
hindres. Med plantehjælpemidler stimuleres derimod den samlede plantevækst ved 
hjælp af komplekst virkende mekanismer, og modstandskraften mod skadevoldere 
fremmes. Den naturlige blanding af sporedannende bakterier i NovaFerm® Viva har 
en positiv effekt på jordbunden og processerne i plantens rødder, og den reducerer 
følsomheden overfor skadelige insekter.

Generelt virkningsprincip

 Danner organiske syrer, bioaktive chelater, surfactiner
 Danner sideroforer (binder tungmetaller)
 Danner cellulase / hemicellulase-enzymer
 Danner et omfattende antal proteaser og chitinase-enzymer

Fordele
 Udbringning af bakteriesporer, der først aktiveres efter udbringning
 UV-resistent og lysufølsom
 Resistent overfor kobber, zink og svovl *
 Varme- og kuldetolerant
 Kan iblandes plantegifte
  100 % ufarlig for bier
 Ingen ventetid
 Ingen fare for resistens
 Bredt virkningsområde

pH-værdi 6,5 - 7,5
Densitet 1,02

Tilladt som
Biologisk plantehjælpemiddel

Aktivstoffer
2 Bacillus thuringiensis (cfu 109/ml)
2 Photorhabdus luminescens (cfu 109/ml)

Afgrøder
Egnet til alle typer afgrøder (agerbrug, 
specialafgrøder, vinavl) 

Brugsmængde
10 l/ha pr. behandling / 300 l vand

Blandingsegenskaber
Kan som udgangspunkt blandes med 
alle gængse plantesprøjtemidler. 
Kan ikke blandes med antibakterielle 
midler, bortset fra * 

Brugstidspunkt
Udbringes på hele marken inden såning

Beholderstørrelse
20-liters dunk



Planteunderstøttelse 
vha. bakteriepræparater

Eksperter søger efter alternativer til syntetiske sprøjtemidler til landbrug, special-
afgrøder og havebrug. Her tilbydes anvendelsen af plantehjælpemidler, idet man 
hverken skal overholde ventetider eller øvrige risikoanvisninger.
Vær opmærksom på, at plantehjælpemidler har et helt andet virkningsprincip end 
plantebeskyttelsesmidler.

Virkemåde
Sprøjtemidler virker direkte mod skadelige insekter, f.eks. ved kontakt eller ved 
indtag. Derved dræbes skadegørerne som regel hurtigt, eller deres videre udvikling 
hindres. Med plantehjælpemidler stimuleres derimod den samlede plantevækst ved 
hjælp af komplekst virkende mekanismer, og modstandskraften mod skadevoldere 
fremmes. Den naturlige blanding af sporedannende bakterier i NovaFerm® Orion 
har en positiv effekt på bladmassen og processerne i planternes blade, og den 
reducerer følsomheden overfor skadelige insekter.

Generelt virkningsprincip

 Danner organiske syrer, bioaktive chelater, surfactiner
 Danner sideroforer (binder tungmetaller)
 Danner cellulase / hemicellulase-enzymer
 Danner et omfattende antal proteaser og chitinase-enzymer
 NovaFerm® Orion producerer en tilstrækkelig mængde aktivstoffer 

 inden for op til 72 timer **

Fordele
 Udbringning af bakteriesporer, der først aktiveres efter udbringning
 UV-resistent og lysufølsom
 Resistent overfor kobber, zink og svovl *
 Varme- og kuldetolerant
 Kan iblandes plantegifte
 100 % ufarlig for bier
 Ingen ventetid
 Ingen fare for resistens
 Bredt virkningsområde

NovaFerm® Orion
Biologisk bekæmpelse af skadelige insekter

til brug på bladmassen

pH-værdi 6,5 - 7,5
Densitet 1,02

Tilladt som
Biologisk plantehjælpemiddel

Aktivstoffer
2 Bacillus thuringiensis (cfu 109/ml)
2 Photorhabdus luminescens (cfu 109/ml)

Afgrøder
Egnet til alle typer afgrøder 
(agerbrug, specialafgrøder, vinavl)

Brugsmængde
Min. 8 l/ha pr. behandling (afhængigt 
af bladmassen), min. 300 l vand

Blandingsegenskaber
Kan som udgangspunkt blandes med 
alle gængse plantesprøjtemidler. 
Kan ikke blandes med antibakterielle 
midler, bortset fra * 

Brugstidspunkt
Forebyggende fra BBCH 13 eller ved 
akut angreb ** 

Befugtningsmiddel
anbefales, såfremt ikke til stede i en 
blandingspartner 

Beholderstørrelse
20-liters dunk



NovaFerm® Sirius
Biologiske, fungistatiske sporebakterier

til brug på bladmassen

Planteunderstøttelse 
vha. bakteriepræparater

Eksperter søger efter alternativer til syntetiske sprøjtemidler til landbrug, special-
afgrøder og havebrug. Her tilbydes anvendelsen af plantehjælpemidler, idet man 
hverken skal overholde ventetider eller øvrige risikoanvisninger.
Vær opmærksom på, at plantehjælpemidler har et helt andet virkningsprincip end 
plantebeskyttelsesmidler.

Virkemåde

Den positive effekt skyldes, at resistensen mod phytopatogene svampesygdomme 
aktiveres gennem en fungistatisk virkemåde, der forårsages af naturlige spore- og 
cystedannende bakterier (Bacillus licheniformis). 
Denne naturlige blanding har en positiv effekt på bladmassen og på processerne i 
plantens blade, og således forbedres resistensen mod sygdomme. 

Generelt virkningsprincip

 Kolonisering af hele planten
 Dannelse af enzymer for at gøre næringsstoffer tilgængelige (konkurrence ved  

 kolonisering af planteoverfladen med skadegørere, hvilket hæmmer jordbårne  
 sygdomsfremkaldere)
 Dannelse af plantehormonlignende substanser, der virker vækstfremmende

Fordele
 Udbringning af bakteriesporer, der først aktiveres efter udbringning
 UV-resistent og lysufølsom
 Resistent overfor kobber, zink og svovl *
 Varme- og kuldetolerant
 Kan iblandes plantegifte
 100 % ufarlig for bier
 Ingen ventetid
 Ingen fare for resistens
 Bredt virkningsområde

0t (h) 6 3012 3618 42 54 60 66 7224 48

1,00E+08

 cell nr NS-BL-01  cell nr BL14580

1,00E+06

1,00E+02

1,00E+04

1,00E+00

72; 45500000

72; 11500

Vækst B. licheniformis 
efter UV-bestråling

Brugsmængde
Min. 8 l/ha pr. behandling (afhængigt 
af bladmassen), min. 300 l vand

pH-værdi 6,5 - 7,0
Densitet 1,02

Tilladt som
Biologisk plantehjælpemiddel

Aktivstoffer
Bacillus licheniformis (cfu 109/ml)

Afgrøder
Egnet til alle typer afgrøder 
(agerbrug, specialafgrøder, vinavl)

Blandingsegenskaber
Kan som udgangspunkt blandes med 
alle gængse plantesprøjtemidler. 
Kan ikke blandes med antibakterielle 
midler, bortset fra *

Brugstidspunkt
Forebyggende fra BBCH 13 eller ved 
akut angreb 

Befugtningsmiddel
anbefales, såfremt ikke til stede i en 
blandingspartner 

Beholderstørrelse
20-liters dunk



Generelle oplysninger
om brug af bakterieprodukter

i NovaFerm®-produktfamilien

Overhold minimumsmængden pr. hektar.

Jo større bladmasse, desto større brugsmængde.

Efter kraftig nedbør skal der efterbehandles.

Som udgangspunkt anbefaler vi ved solokørsel brug af et befugtningsmiddel. 
Hvilke befugtningsmidler der er egnede kan du få at vide hos vor forhandlere eller på www.agrosolution.eu

VANDETS HÅRDHEDSGRAD: 
Sporer kræver visse betingelser for at kunne omdannes til bakterier, bl.a. skal vandet have en hårdhedsgrad 
på 20 °dH (grad deutsche Härte). 
Derfor skal vandets hårdhedsgrad kontrolleres inden udbringning og eventuelt sænkes.

LUFTFUGTIGHED: 
En luftfugtighed på > 60 % skaber optimale betingelser for bakterier (Sirius, Orion). 
Hvis luftfugtigheden er < 50 %, producerer bakterierne ingen aktivstoffer (Sirius, Orion). 
De producerede aktivstoffer er ikke berørt heraf.
Ved jordbårne bakterier er en jordfugtighed på 1-2 % tilstrækkelig (Multi, Viva).

pH-VÆRDI: 
pH-værdien i sprøjteblandingen bør være mellem 7,5 og 5,5. Ved en pH-værdi over 8 er toksinerne inaktive.
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Noter



AGROsolution GmbH & CO. KG
Prinz-Eugen-Straße 23, 4020 Linz, Austria, T: +43 732 77 43 66-0, F: +43 732 77 43 66-4

office@agrosolution.eu, www.agrosolution.eu
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