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BIOSTIMULANTER I LANDBRUKET

– Forbedrer 
gjødseleffekten 
med 5-25%

– Forventer en
11% 
markedsvekst/år



HVA ER BIOSTIMULANTER?

– Nytt begrep først introdusert i 1997

– Ingen regulatorisk/juridisk definisjon

– Industrien er nøkkelspiller i definisjon og promotering 
av biostimulantbegrepet

– Naturlig stoff eller mikroorganisme som i små 
mengder forbedrer planteegenskaper som 
næringsopptak, plantevekst eller abiotisk stress 
toleranse (fordelaktige for planter) uten å selv 
inneholde næringsstoffer, være et pesticid eller 
jordforbedringsmiddel

– Klart skille mellom 
– Biostimulanter (næringsopptak/abiotiks stress/kvalitet)

• Gjødselregelverk

– biopesticider (biotisk stress/plantevern)
• Plantevernmiddelregelverk

– Gjødsel

– Forventes at EU-regelverk er på plass inne 2022 med 
krav til dokumentasjon av effekter etc.
– Nasjonale regelverk gjelder fortsatt



HVORDAN VIRKER BIOSTIMULANTER?

– Mange forskjellige typer biostimulanter med forskjellig 
virkningsmekanisme

– Fordelaktige bakterier

– Fordelaktig sopp

– Humusstoffer, humussyrer og fulvinsyrer

– Proteinhydrolysater og andre N-inneholdende stoffer

– Alge og planteekstrakter

– Kitosan og andre biopolymerer

– Uorganiske stoffer



FORDELAKTIGE BAKTERIER

– Kan kolonisere jord, rhizoplane, rhizosfæren og plantecellene

– Biostimulanteffekten avhengig av miljø, andre mikroorganismer, art, 
isolat/stamme, hvilke aktive stoffer som produseres. 

– Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, Azotobacter etc.

– Utfordring mht formulering, ulik effekt på ulike vertsplanter osv

– Har ofte både biostimulant og biokontrollaktivitet

– Markedsført aktivitet avgjørende for regulering (gjødsel/plantevern)
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– Anses som probiotika for planter 

– PGPR stimulerer vekst, utvikling, interaksjon med andre organismer etc

– Forbedret næringsopptak, næringstilgjengelighet (Fosfor f.eks), forbedret abiotisk og biotisk stress 
toleranse

• Elicitoreffekt og biofungicideffekt

• Endrer sammensetningen av celleveggen som beskytter røttene og holder på vann. Beskyttende biofilm

– Saltstress fører til økt etylennivå og redusert rotvekst. PGPR inneholder enzymer som reduserer 
etylennivået i rotsone og røtter

– Produserer auxin som stimulerer rotdannelse, og øker næringsopptak og salttoleranse



EKSEMPLER PÅ BAKTERIER SOM BIOSTIMULANTER

– Hvete inokulert med PGPRen Pantoea dispersa fikk bedre næringsopptak 
og vekst som følge av økt auxin produksjon og oppløsning av fosfor

– Azospirillum brasilense fører til høyere biomasse for hvete utsatt for 
saltstress sannsynligvis pga endret nivå av fosfolipider i røttene som endrer 
beskyttelse og vannopptak

– Større ledningsvev og bedre vanntransport 

– Lignende effekter i paprika og tomat

– I erter og bønner gir ulike bakterieisolater av Rhizobium leguminosarum
med ulike toleranser for salt bedre salttoleranse og økt rotknutedannelse
og nitrogenfiksering

– Azotobacter chrococcum gir større avlinger av poteter, hvete, ris etc i 
saltinnholdig jord, bl,a pga lengre røtter og mer skuddannelse



PROBIOTISKE BAKTERIER GIR ØKT SPIREFREKVENS 
OG BIOMASSE

Probiotisk bakterie stimulerer 
frøspiring
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FORDELAKTIGE SOPPER

– Mycorrhiza lever i symbiose med 90% av alle 
plantearter

– Penetrerer røttenes kortikale celler og danner 
et grenet nettverk av hyfer

– Forbedrer næringsstoffopptak, spesielt P, 
vannbalanse, mikronæringsstoffer, forsvar mot 
biotisk og abiotisk stress, bedre vannbalanse og 
dermed bedre vekst/avling

– Signalisering fra plante til plante via hyfer, og 
plante-sopp-rhizobakterieinteraksjon som er 
relevant i kommersiell/anvendt sammenheng

– Trichoderma er sopp som koloniserer røtter 
(endofytt) og som brukes kommersielt. 
Forbedrer næringsopptak via ukjente 
mekanismer og forbedrer abiotisk stress 
toleranse

– Brukes som biofungicid og inducer av 
sykdomsresistens
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HUMUSSTOFFER, HUMUSSYRER OG FULVINSYRER

• Løselig del av humus (organiske stoffer og 
nedbrytningsstoffer i jord)

– Dannes via samspill mellom røtter, organisk 
materiale i jorden og mikroorganismer

• Avhenger av klimaet og plantene som vokser der.

• Humussyrer gir positiv effekt på plantevekst avhengig 
av klima og andre miljøfaktorer og opphavet til 
humusen (torv, kompost, etc)

• Påvirker jordfertilitet;, jordstruktur og vanninnhold i 
jorda

• Metastudier tyder på at humusstoffer øker tørrvekt 
med 20%
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• Forbedret makro og mikronæringsstoffopptak og frigjøring av fosfor som tilgjengeliggjøres for 
opptak – bedre jordfertilitet

• Stimulering av enzymer i plasmamembranen som frigjør energi for import av nitrat og 
næringsstoffer, oppløsning av cellevegger, celleforstørring og organvekst

• Beskytter mot stress via produksjon av fenoler som er involverte i sekundær metabolisme og 
stress respons

• Huminsyre beskytter mot saltstress ved å redusere membranlekkasje

• Aktivering av antioksidantenzymer og rensing av frie radikaler som produseres ved stress 
(tørke/salt)

• Huminsyre kan føre til rotvekst via stimulering av auxin signalisering
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PROTEIN HYDROLYSATER

– Aminosyrer og peptidmikser som kan 
produseres enzymatisk eller kjemisk 
fra agroindustrielle avfallsprodukter 
fra planter og dyr

– Kommersielle proteinhydrolysater fra 
plante og dyrekilder finnes på 
markedet

– Økende sikkerhets bekymring for 
proteinhydrolysater basert på 
dyreproteiner

– EU-forbud mot bruk på spiselige 
deler av planten

– Virkningsmekanismene lite studert 
og forstått
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– Påvirker opptak og assimilering av nitrogen ved å stimulere enzymaktivitet og 
aktiviteten til gener som koder for disse enzymene

– Påvirker signalveien til Nitrogenopptak i røttene

– Forbedret opptak av mikronæringsstoffer, mikrobiota, jordfertilitet

– Kan binde til toksiske stoffer og tungmetaller for å hindre negative effekter

– Antioksidant effekt: rense frie radikaler. Reduserer effekten av miljøstress

– Aminosyrer øker kuldetoleranse og osmotisk stresstoleranse. Tørkestress 
forbedres av noen produkter
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ALGEEKSTRAKTER (OG PLANTEEKSTRAKTER)

– Polysakkarider som laminarin, karrageenan og alginat, 
og deres nedbrytningsprodukter

– Steroler og nitrogeninneholdende stoffer beatiner og 
hormoner

– Flest fra brunalger, men carrageenan fra rødalger

– Inneholder makro og mikronæringsstoffer

– Minst 47 ulike ekstrakter på markedet internasjonalt

– Komplekse formuleringer som selges kommersielt gjør 
at det er vanskelig å bestemme hvilken komponent som 
gjør hva
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– Forbedrer jordkvalitet ved lufting, vanninnhold, fiksering av tungmetaller

– Stimulerer PGPR og dreper patogener

– Forbedret stressrespons pga beskyttende stoffer som antioksidanter og stimulering av plantenes egne 
stress-responsive gener

– Bedrer spiring, plantevekst og utvikling ved hjelp av hormonlignende stoffer i algene/ekstraktene og 
ved å stimulere/regulere plantenes gener for egen produksjon av hormoner 

– Aktivering av kuldetoleranse-gener

– Spraying med algeekstrakter øker vanninhold og tørrvekt under tørkestress pga bedre regulering av 
stomata

– Fører til akkumulering av K+ som sammen med steroler og fettsyrer beskytter mot osmotisk stress 
(tørke/kulde/salt), og bedre vekst



CHITOSAN OG ANDRE BIOPOLYMERER

– Deacetylert form av chitin som 
produseres naturlig og industrielt

– Binder til mange komponenter i 
plantene både DNA, cellevegger, 
plasmamembran og reseptorer 
involvert i forsvarsgenaktivering
(elicitor)

– Chitosan binding til spesielle 
reseptorer fører til økt H2O2 og Ca2+ 
i cellene, som er viktige signaler i 
stressrespons

– Chitosan mye brukt mot 
soppinfeksjon, men også mot 
tørkestress, saltstress og kuldestress

– Lukking av stomata ved hjelp av en 
ABA-avhengig mekanisme fører til 
stressbeskyttelse
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KOMMERSIELLE PRODUKTER

– Biostimulanter kan være enkeltstoffer, men er ofte komplekse blandinger og 
formuleringer.

– Ikke alltid lett å forstå virkningsmekanisme

– Blandinger/formuleringer av forskjellige typer bakterier

– Forsøk viser at samme algeekstrakt fra forskjellige leverandører kan gi veldig 
forskjellig resultat

– Praktisk bruk av humussyre/stoffer

– Inkonsistente resultater pga forskjellig jord, mikroliv, planter fra sted til sted

– Må optimaliseres fra sted til sted

– God effekt av biostimulanter er avhengig av god innsikt i virkningsmekanisme, 
plantens behov og miljøbetingelser

– Eks frigjøring av fosfat vha fosfataseproduserende PGPR gir ikke bedre vekst om 
ikke uorganisk fosfat er en begrensende faktor i jorda



BIOSTIMULANTER I NORGE

– Selskaper som markedsfører 
biostimulanter i Norge

– Bayer

– Syngenta

– LOG 

– Norgro

– Yara

– Larveriet, Invertapro (larvefrass)

– Azelis

Penicillium bilaiae

JumpStart WT
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