
NovaOptimizer
B Ú F J Á R Á B U R Ð A R B Æ T I R

Kostir:

* Minni lykt
* Meiri áburðarverkun
* Vinnusparnaður
* Leysir upp fastan skít í gripahúsum



NovaOptimizer er náttúruafurð

NovaOptimizer er náttúruafurð sem samanstendur af 
sérstökum steinefnum sem skila mjög öflugum jóna-
skiptum.

Varan getur sogað í sig áburð og vatn. Vegna þessa ferlis 
virkar NovaOptimizer sem dempari, bæði fyrir áburð og 
vatn, og dregur því úr útskolun áburðar í grunnvatn.

Jónaskiptin draga einnig úr loftborinni mengun á borð 
við lykt eða gufur sem innihalda ammoníak, en hvort 
tveggja getur verið til mikils ama.

Ástæða þess hve vel steinefnin virka er að neikvæðum 
jónum er breytt í jákvæðar. Við það binst ammoníakið 
í skítnum sem dregur mjög úr ammoníakgufum. Varan 
hefur einnig góð áhrif á áburðinn og skilar jafnari massa.

NovaOptimizer er gott fyrir umhverfið og ekki síður fyrir 
fjárhag bóndans sem fær meira út úr áburðinum sínum.

Svona er varan notuð

Fjós og svínahús

Tæmið flórinn.

Bætið við 20 gr af NovaOptimizer fyrir hvern rúmmetra 
af skít sem reikna má með við næstu tæmingu.

Varan verkar nú fram að næstu tæmingu.

Stráið NovaOptimizer á gólfið eða blandið því við vatn 
og hellið yfir gólfið í hvert sinn sem flórinn er tæmdur.

Minkahús

Bætið við 20 gr af NovaOptimizer fyrir hvern rúmmetra 
af skít sem er í tanknum/þrónni.

Munið að hræra verður vel í skít með viðbættu NovaOp-
timizer áður en hann er borinn á. Sé það ekki gert næst 
ekki hámarksárangur.

Mælt er með því að hrært sé í áburðinum á fimm mis-
munandi stöðum í tanknum til að tryggja að allt botnfall 
blandist vel við massann.



Aukið virði

NovaOptimizer er virðisaukandi að því leyti að lykt min-
nkar, meðhöndlun áburðarins verður léttari, gróðurinn 
fær jafnari áburð og bóndinn nær aukinni skilvirkni.

Dregur úr ammoníakslykt

NovaOptimizer hefur verið prófað með mjög góðum ár-
angri í mörgum Evrópulöndum. 

Varan getur dregið úr lykt og ammoníakslosun um meira 
en 30 prósent.

Reynsla

Þetta segja kúabændur

Mjólkurbændur fá 1 kg meira af nitri út úr hverju tonni 
af áburði auk betri dreifingar. Rannsóknir hafa sýnt að 
það fæst betri nýting á áburðinum þar sem varan bin-
dur 1 kg meira af nitri fyrir hvert tonn og meðhöndlun 
áburðarins verður léttari.

Þetta segja svínabændur

Við notum hálm í stíurnar en það olli okkur áður van-
dræðum við að ná áburðinum út. Það vandamál er úr 
sögunni eftir að við fórum að nota NovaOptimizer. Í 
hvert sinn sem stían er þrifin stráum við efninu á gólfið 
og spúlum það svo með vatni. Áburðarbætirinn blan-
dast við vatnið og rennur ofan í flórinn.

Þetta segja minkabændur

Eftir að við fórum að nota NovaOptimizer höfum við te-
kið eftir því að dregið hefur úr lykt. Auk þess er ekki eins 
mikið um sýkingar og áður vegna þess að brennisteins-
gufur hafa minnkað.
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