
Novarbo Oy is an expert in substrates and greenhouse technology for 
professional use. We are part of the Finnish Biolan group.
 
SUBSTRATES
We have a large selection of substrates for professional use. We produce 
screened, fertilised and limed substrates for traditional and organic 
cultivation. We also produce Mosswool®-slabs for hydroponic cultivation of 
greenhouse vegetables.

GREENHOUSE TECHNOLOGY
Our resource-efficient Vertical Farm concept transforms vertical farming 
from energy eater into energy creator. 
Heat Reuse is a system that makes your greenhouse energy-efficient and 
environmentally friendly. The system will take care of your greenhouse’s 
heat recovery, climate control, moisture removal and cooling.

FERTILISERS
Novarbo’s organic Aino and Arvo fertilisers have been developed for the 
organic cultivation and management of plants. Our liquid and granulated 
fertilisers are suitable for use in fields, gardens and greenhouses.
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Novarbo Oy maakt deel uit van de Finse Biolan groep. Wij zijn een expert 
in substraten en organische meststoffen voor zowel de traditionele als de 
biologische teelt en hebben kant- en klare oplossingen in kastechnologie.

SUBSTRATEN
Wij hebben een grote keuze aan substraten voor professioneel
gebruik. Een nieuw milieuvriendelijk en hernieuwbaar substraat is Mosswool®. 
De voordelen van Mosswool® zijn onder andere de uitstekende prestaties 
van mos in een moderne teeltmethode, antiseptische eigenschappen, de 
snel hernieuwbare mosgrondstof en composteerbaarheid na gebruik.

MESTSTOFFEN 
Novarbo’s biologische Aino en Arvo meststoffen zijn organische meststoffen 
die de bodem vruchtbaar en rijk maken.  Het zijn mengsels van pure 
natuurlijke producten. Naast de belangrijkste voedingsstoffen bevatten 
ze micronutriënten. Organische meststoffen zijn geschikt voor zowel het 
openveld als in de bedekte teel.

NOVARBO oplossingen voor de glastuinbouw
Het Novarbo concept omvat kaskoeling, klimaatbeheersing, ontvochtiging 
en hergebruik van warmte. Op het gebied van kastechnologie bieden we 
ook oplossingen voor verticale teelten waarbij de water efficiëntie zeer 
groot is. Samen met Novarbo Heat Reuse ™,  een milieuvriendelijke en 
energiezuinige manier om de energie-efficiëntie van een moderne kas te 
beheren, heeft u alle ingrediënten om uw bedrijf succesvol te maken.
We leveren u een kant-en-klare oplossing van ontwerp tot en met training 

van de gebruikers. 
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