
neOsol is een geconcentreerde korrelvormige bodemverbeteraar van een uitstekende 
kwaliteit. Dankzij de MIP soil activerende ingrediënten, stimuleert neOsol de biologische 
activiteit in de bodem en verbeterd zo de bodemvruchtbaarheid.

ACTIVEERT DE 
BODEMVRUCHTBAARHEID
Efficiënt concentraat

Dankzij de ontwikkeling van de biologische 
activiteit, verbeterd de bodemstructuur: goede 

drainage en makkelijkere bodembewerking

In verdichte bodems: 
slechte doorlaatbaarheid 

van water en lucht

Stimuleert de biologische activiteit:
Verbeterde drainage - Minder erosie - Makkelijkere bodembewerking

Katalysator 
voor enzymatische 

processen

Bindmiddel en voeding 
voor de microflora 

van de bodem

Stimuleert de bodem 
microflora

Bufferend vermogen 
van bodemoplossingen

Plantaardige
biopolymeren

Polysachariden
uit algen

Carbonaat
drager

MIP soil 
activerende 
ingrediënten



Het activerend effect 
van neOsol

…voor de verbetering van de bodemvruchtbaarheid

MIP technologie: een unieke werkwijze...

Het Mineral Inducer Process (MIP) maakt gebruik van specifieke 
mineralen. Deze zijn samengesteld voor de toepassing op bodems, 

zodat de MIP soil activerende ingrediënten die neOsol bevat 
enzymatische processen van bodem micro organismen stimuleren.

Opbouw van het 
Klei-Humus Complex Verbeterde porositeit

Omzetting van 
organisch materiaal

Betere balans van 
microflora en - fauna

Stimuleert de biologische activiteit

Verbeterde drainage - Minder erosie - Makkelijkere bodembewerking

Verbeterde structuur, lucht-water huishouding en CEC complex

MIP soil, 
activerende ingrediënten van 

de Mineral Inducer technologie
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Betere structuur, binding 
van minerale voedingsstoffen

Opbouw van het 
Klei-Humus Complex

Betere lucht-water 
huishouding

Toename van micro en macro 
porositeit

Efficiëntere omzetting van 
het organisch materiaal

Verhoogde activiteit van 
regenwormen en micro organismen



Zichtbare fauna
(bouwvoor)

+ 55,5 %

Microbiologische
massa
+ 13,5 %

Index
biologische activiteit 

(onder bouwvoor)
+ 20,0 %

Regenwormgangen
+ 24,4 % (ondergrond)

+ 20,4 %

Index
biologische activiteit 

Porositeit
(bouwvoor)

+ 35,2 %

Lucht
(bouwvoor)

+ 25,4 %

Porositeit
(ploegzool)

+ 30,1 %

 Organische materialen
(van 1 meter diep)

+ 5,5 %

Porositeit
(ondergrond)

+ 14,9 %

De Soil Quality Database is een experimentele 
meetmethode die de effecten van de MIP soil 
activerende elementen in verschillende 
teelten en klimatologische omstandigheden 
aantoond.

De voordelen 
van neOsol

Efficiëntere omzetting van organisch materiaal

Een levende aarde Een betere bodemstructuur

Telen met minder energie Een verhoogde bodemkwaliteit

(Bron Proefcentrum voor de Groenteteelt - België)

Onbehandeld

neOsol + 22 %

Brandstofverbruik tijdens 
bodembewerking

(Bron PRP Technologies)

Volume bodem erosie

(Bron French Public Works Research Laboratory - Frankrijk)

Onbehandeld

neOsol - 20 %

 Onbehandeld 
 neOsol

Activiteit van enzymen 
die organisch materiaal 
omzetten 
(Glucosidase, xylosidase
Bron Laboratorium Bioemco - 
Frankrijk)

ONAFHANKELIJKE 
LABORATORIA

METINGEN

Trekweerstand: - 5 %
(Bron Irstea, ex Cemagref - Frankrijk)

Behoud van 
de bodemorganische stof
(Bron Soil QUAlity Database Study)

Activiteit  
x 2,5 tot 6

Organische
stof

+ 8 T/ha

Brandstof-
verbruik 
- 20 %

BODEM-
PROFIELEN

672

Water doorlaatbaarheid



Eigenschappen 
neOsol

Fi
ch

e 
pr

od
ui

t n
eO

so
l /

 B
E-

N
L 

/ 
23

-0
2-

20
16

PRP Benelux – Burgmeester Stephen Demunterlaan 5, Bus 10 – 1090 JETTE – België
Tel : +32 (0) 11 22 99 61 - Fax : +32 (0) 11 22 99 62
Mail : contact@prp-technologies.be - www.prp-technologies.eu

neOsol is een hoogwaardige korrelvormige bodemverbeteraar met 
een diameter tussen de 2,5 en 4 mm.

Samenstelling 

 

Technische gegevens

Indelingskategorie: EG meststof - Kalkmeststoffen.

Korrelkwaliteit
De productie van de korrels en het droogproces zijn uniek ontworpen 
door PRP Technologies en worden beschermd door 2 Europese 
patenten. neOsol is een hoogwaardige korrel: 
• nagenoeg stofvrij,
• homogene korrelgrootte,
• uitstekende strooieigenschappen.

Toepassing
neOsol is voor alle grondsoorten geschikt.
Aanbevolen dosis : 120 tot 400 kg/ha/jaar.
De dosis varieert naargelang het bodemtype, bodemkwaliteit, het 
teeltschema en de intensiviteit van de bodembewerkingen.
Voor het beste resultaat adviseren we een jaarlijks gebruik van neOsol.

Biologische landbouw
neOsol kan worden gebruikt in de biologische landbouw overeen- 
stemmend met de EG-verordening 834/2007 en 889/2008 en de 
Amerikaanse NOP regeling (National Organic Program).

Verpakking  
25 kg zakgoed (per pallet 1250 kg) / 600 kg big bag

MIP soil activerende ingrediënten (Fe, Mn, Cu, B...)
Polysacchariden uit algen
Plantaardige biopolymeren
CaO 28 %
MgO 17 %

Neutraliserende waarde 50
Vochtigheid < 1 %
pH water 9

Strooikwaliteit

Gepatenteerd 
Proces


