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NovaFerm®

Eradicatieve bacteriesporen



Bacteriën
Sporen

BacterieSporeN

 Slapende vorm, inactief

 Bestand tegen UV- en zonnestralen, 
 hitte, koude 

 Resistent tegen koper, zink en zwavel

 Lang houdbaar 

 Groot werkingsbereik

 “Shielded Knight”

oNtStaaN

 Fase 0 - 1
 In fase 0 tot 1 vindt een ongelijke celdeling  
 binnen de vegetatieve cel plaats.

 Fase 2
 Als resultaat van de deling en omsluiting  
 ontstaat in fase 2 de zogenoemde 
 voorspore, die zich binnen het cytoplasma  
 van de moedercel vrij kan bewegen.

 Fase 3
 In fase 3 worden tussen de beide membranen  
 het peptidoglycaan opgenomen en zo wordt  
 de sporeschors (cortex) aangemaakt.

 Fase 4
 In fase 4 rijpt de spore verder door 
 hydratatie en wordt een losse, dwars 
 vertakte sporemantel gevormd.

 Fase 5
 In de vijfde en laatste fase volgt de autolyse  
 van de moedercel, waardoor de dikwandige,  
 rijpe spore wordt vrijgemaakt.
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BacteriecelleN

 Operationeel, actief

 Bestand tegen UV- en zonnestraling,  
 hitte, koude 

 Sterven bij te hoge belasting door 
 koper, zink of zwavel

 Geringe houdbaarheid

 Klein werkingsbereik 

 “Nude Man”

pili/fimbria

kapsel
celwand plasmamembraan

cytoplasma

ribosomen

flagel
nucleoïde 

(ringvormig DNA)

Door de goede resultaten bij de nieuwe verede-
ling van onze bacteriesporen, kunnen we een 
breed werkingsbereik realiseren in vergelijking 
met de traditionele bacteriën. 

Doordat de bacteriesporen hitte en koude goed 
kunnen verdragen, worden ze al bij een lage 
temperatuur actief en blijven ze zelfs bij hoge 
temperaturen werken. 
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plantversterking met bacteriepreparaten

Experts zijn op zoek naar alternatieven voor synthetische plantbeschermingsmiddelen 
in de landbouw, in gespecialiseerde culturen en voor huis-, tuin- en keukengebruik. 
Daarbij komen plantversterkers goed van pas, omdat deze direct inzetbaar zijn en 
het gebruik ervan ongevaarlijk is. 
Er moet rekening mee worden gehouden dat plantversterkende middelen heel anders 
werken dan klassieke plantbeschermingsmiddelen.

Werking

Gewasbeschermingsmiddelen hebben een directe werking tegen schadelijke insecten, 
bijvoorbeeld als middel tegen contact of vraat.. Schadeveroorzakers worden zo 
snel gedood of in hun ontwikkeling gehinderd. Plantversterkers werken anders. 
Met behulp van complexe mechanismen wordt de groei van de planten gestimuleerd 
en tegelijkertijd de weerstand tegen schadeveroorzakers opgebouwd. 
De natuurlijke mix van sporenvormende bacteriën in NovaFerm Viva heeft een 
positieve invloed op de bodem en de natuurlijke processen in het wortelbereik van 
de planten en verlaagt de kwetsbaarheid tegen schadelijke insecten.

algemene werking:

 Vorming van organische zuren, bioactieve, oppervlakte-actieve stoffen
 Vorming van sideroforen (ijzerbindende moleculen)
 Vorming van cellulase / hemicellulose enzymen
 Vorming van een groot aantal van protease en chitinase.

voordelen
 Bacteriesporen die pas na toediening actief worden
 UV-resistent en ongevoelig voor licht
 Resistent tegen koper, zink en zwavel*
 Hitte- en koudetolerant
 Kan met herbiciden worden gemengd
 Tot 100% bijvriendelijk
 Geen wachttijd
 Geen risico op resistentie
 Brede werking

NovaFerm® viva

voor bewerking van de bodem.

Biologische antagonist tegen schadelijke insecten

pH-waarde 6,5 - 7,5
Dichtheid 1,02

toegelaten als
biologische plantenversterker 

Werkzame stof
2 Bacillus thuringiensis (cfu 109)
2 Photorhabdus luminescens (cfu 109)

culturen
voor alle culturen (Akkerbouw, 
gespecialiseerde teelt en wijnbouw)

te gebruiken hoeveelheid
10 liter/hectare per behandeling
300 liter water

Mengbaarheid:
In principe mengbaar met alle traditio-
nele plantbeschermingsmiddelen. 
Niet mengbaar met antibacteriële 
middelen, behalve* 

tijdstip van gebruik
Voor het uitzaaien over het gehele 
perceel aanbrengen

verpakkingsgrootte
20 liter jerrycan



voordelen

pH-waarde 6,5 - 7,5
Dichtheid 1,02

toegelaten als
biologische plantenversterker

Werkzame stof:
2 Bacillus thuringiensis (cfu 109)
2 Photorhabdus luminescens (cfu 109)

culturen
voor alle culturen (Akkerbouw, 
gespecialiseerde teelt en wijnbouw)

plantversterking met bacteriepreparaten

Experts zijn op zoek naar alternatieven voor synthetische plantbeschermingsmiddelen 
in de landbouw, in gespecialiseerde culturen en voor huis-, tuin- en keukengebruik. 
Daarbij komen plantversterkers goed van pas, omdat deze direct inzetbaar zijn en 
het gebruik ervan ongevaarlijk is. 
Er moet rekening mee worden gehouden dat plantversterkende middelen heel anders 
werken dan klassieke plantbeschermingsmiddelen.

Werking
Gewasbeschermingsmiddelen hebben een directe werking tegen schadelijke insecten, 
bijvoorbeeld als middel tegen contact of vraat. Schadeveroorzakers worden zo snel 
gedood of in hun ontwikkeling gehinderd. Plantversterkers werken anders. 
Met behulp van complexe mechanismen wordt de groei van de planten gestimuleerd 
en tegelijkertijd de weerstand tegen schadeveroorzakers opgebouwd. 
De natuurlijke mix van sporenvormende bacteriën in NovaFerm Orion heeft een 
positieve invloed op het bladoppervlak en de biologische processen van de bladeren 
van de plant en het vermindert de kwetsbaarheid tegen schadelijke insecten.

algemene werking:

 Vorming van organische zuren, bioactieve chelaten, oppervlakte-actieve stoffen
 Vorming van sideroforen (ijzerbindende moleculen)
 Vorming van cellulase / hemicellulose enzymen
 Vorming van een groot aantal van protease en chitinase.

te gebruiken hoeveelheid
5 - 8 liter/hectare per behandeling
300 liter water

Mengbaarheid
In principe mengbaar met alle traditio-
nele plantbeschermingsmiddelen. 
Niet met antibacteriële middelen 
mengen, behalve*

 Bacteriesporen die pas na toediening actief worden
 UV-resistent en ongevoelig voor licht
 Resistent tegen koper, zink en zwavel*
 Hitte- en koudetolerant
 Kan met herbiciden worden gemengd
 Tot 100% bijvriendelijk
 Geen wachttijd
 Geen risico op resistentie
 Brede werking

NovaFerm® orion
Biologische antagonist tegen schadelijke insecten

voor toediening op het blad

tijdstip van gebruik
Preventief aanbrengen vanaf 
BBCH-schaal 13 of bij acute besmetting

verpakkingsgrootte
20 liter jerrycan



pH-waarde 6,5 - 7,0
Dichtheid 1,02

toegelaten als 
biologische plantversterker

Werkzame stof
Bacillus licheniformis (cfu 109)

culturen
voor alle culturen (akkerbouw, 
gespecialiseerde teelt en wijnbouw)

plantversterking met bacteriepreparaten

Experts zijn op zoek naar alternatieven voor synthetische plantbeschermingsmiddelen 
voor de landbouw, gespecialiseerde culturen en huis-, tuin- en keukengebruik. 
Daarbij komen plantversterkers goed van pas, omdat deze direct inzetbaar zijn en 
het gebruik ervan ongevaarlijk is. 
Er moet rekening mee worden gehouden dat plantversterkende middelen heel anders 
werken dan klassieke plantbeschermingsmiddelen.

Werking

De goede werking is te verklaren, doordat resistentie tegen phytopathogene schim-
melziekten wordt verkregen door middel van het activeren van natuurlijke sporen- en 
cystenvormende bacteriën (Bacillus licheniformisstammen). 
Deze natuurlijke mix heeft een positieve invloed op het bladoppervlak en de om-
geving van de plant en zorgt bovendien voor een goede weerstand tegen ziekten. 

algemene werking:

 Plantbrede werking
 Vorming van enzymen om voedingsstoffen vrij te maken 

 (hierdoor ontstaat concurrentie met schadeverwekkers op het plantoppervlak,  
 waardoor de ontwikkeling van ziekteverwekkers wordt geremd)
 Vorming van phytohormoonachtige substanties die een gunstig effect op de  

 groei hebben
 Versterking van de afweer (resistentievorming)

te gebruiken hoeveelheid
5-7 liter/hectare per behandeling
300 liter water

Mengbaarheid
In principe mengbaar met alle 
traditionele plantbeschermingsmiddelen. 
Niet mengbaar met antibacteriële 
middelen, behalve*

tijdstip van gebruik
Preventief vanaf BBCH-schaal 13 
of bij acute besmetting

verpakkingsinhoud
20 liter jerrycan

voordelen
 Bacteriesporen die pas na toediening actief worden
 UV-resistent en ongevoelig voor licht
 Resistent tegen koper, zink en zwavel*
 Tolerant voor kou en warmte
 Kan met herbiciden worden gemengd
 100 % bijvriendelijk
 Geen wachttijd
 Geen risico op resistentie
 Brede werking

NovaFerm® Sirius
Biologische bacteriesporen met schimmelremmende en

verdelgende eigenschappen voor toepassing op het blad 
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Groei van B. licheniformis 
na UV-bestraling 



aantekeningen



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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