
A készítmény összetétele természetes alapanya-
gokon alapul: fulvo- és huminsavak, glicinbetain, 
fitoszaponinok, poliszaharidok, aminosavak...

A termék kijuttatása szántóföldi kultúrák eseté-
ben lombkezeléssel, intenzív zöldség és gyümölcs 
kultúráknál a csepegtető rendszeren keresztül ja-
vasolt.
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A talaj termékenység alapja!

GEP kísérlet Környe 2016 kukorica szemtermés t /ha

Kezelés Dózis
6 ismétlés 

átlagában a 
szemtermés t/ha

Kontroll 
%-ában

Kezeletlen 8,03 100
Konkurens 
piacvezető 4 l/ha 9,19 114,4

Nov@ 4 l/ha 10.11 125,8

Szarvas 2016 kukorica szemtermés t /ha 

Kezelés Dózis
4 ismétlés 

átlagában a 
szemtermés t/ha

Kontroll 
%-ában

Kezeletlen 7,88 100
Konkurens 
piacvezető 4 l/ha 8,69 110,2

Nov@ 4 l/ha 9,65 122,4

Következtetések, 
eredmények:

Mindkét esteben a 
lombkezelés 20% 
feletti többlettermést 
eredményezett.

Az átlagosan 
~2 t termésnövekedés 
2016/17-es árakon 
~80.000 Ft/ha extra 
árbevételt jelentett.

Nov@Nov@



Használata:

Szőlő-gyümölcs kultúrákban:
• Telepítés után beiszapoló öntözéssel 20-30 l/ha.
• Állományban kicsepegtetve 20 l/ha az intenzív 

növekedési időszak előtt. 
• Lombkezeléssel: akár több alkalommal is 4 l/ha 

Zöldség kultúrákban:
• Beöntözéssel 20 l/ha, homoktalajok esetén 

2x10 l/ha 10 napos eltéréssel az intenzív nö-
vekedési időszak előtt, vagy a várható gyökér-
vesztés mérséklésére (erős lehűlés).     

Szántóföld:
• Lombkezeléssel: 4 l /ha   
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A készítmény a 889/2008 EK rendelet alapján valamint 
a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. megállapítása szerint

 az ökológiai gazdálkodásban felhasználható!
Egyik partnerünk szavaival élve: 

a Nov@ a szerves trágya kibővített aktív része.

A készítmény hatására jelentősen nő a tá-
panyagfelvétel, mert a fulvosavak segítik az 
ionokat bejuttatni a gyökérbe, a huminsavak 
javítják a talajszerkezetet, és reverzibilisen 
megkötik a vizet és a tápanyagokat, ezzel je-
lentősen segítve a tápanyag hasznosulását. A 
glicinbetain stresszoldóként segíti a gyökér-
növekedést, és ehhez a termékben lévő ami-
nosavak biztosítják az energiát. A készítmény 
hatására javul a talajszerkezet, jelentősen nő 
a tápanyag hasznosulás, tápanyag feltáródás, 
illetve a gyökérnövekedés beindul. Lombon 
keresztül kijuttatva serkenti a sejtlégzést,fo-
kozza az enzimaktivitást, hatékony stresszol-
dó, serkenti az aminosavak szintézisét.

Összefoglalva a termék előnyeit:
• A kicsepegtetett műtrágya kimosódását 

mérsékli 
• Javítja a talajszerkezetet (a levegő- és víz-

háztartás javul)
• Gyökérnövekedést serkenti 
• Stresszhelyzeteket mérsékli 
• Növeli a termés mennyiségét, minőségét, 

biztonságát

kezeletlen kezelt 20 l beöntözés


