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Biostimulanter – mere end bare tang
Der er for tiden meget fokus på biostimulanter. Flere større producenter 
og distributører satser nu langt mere på biostimulanter, og produkterne 
går fra at være en absolut niche til mere bred og almen interesse.

Af Jesper Ulnitz, Yara

Yaras biostimulanter er base-
ret på tangekstrakt fra plan-
ten ascophyllum nodosum. 

Den kemiske sammensætning af 
alge- og tangekstrakter er et udtryk 
for det klima, algerne har levet i. 

De er robuste overfor saltstress, 
skiftende lysindstråling og for nog-
les vedkommende også overfor 
skiftende udtørring og oversvøm-
melse. 

Ved ekstraktion af ascophyllum 
nodosum får man formuleret en del 
af stofferne og dermed egenskaber-
ne ind i et produkt, der kan udnyt-
tes af kulturplanter. 

Herved kan robustheden overfø-
res, og kulturplanterne får forbed-
ret nogle egenskaber, der før var 
udbyttebegrænsende. 

De eksakte virkemekanismer er 
undersøgt grundigt og afrappor-
teret i et væld af faglige tidsskif-
ter. For eksempels er det påvist, at 
ascophyllum nodosum-ekstrakter 
har øget optagelsen af både kvæl-
stof og svovl i raps samt øget tørke-
tolerance i spinat, tomater og soja-
bønner.

Erfaringer med YaraVita 
SEEDLIFT
YaraVita SEEDLIFT er et bejdsemid-

del bestående af tangekstrakter, 
kvælstof, fosfor og zink. Produktet 
er blevet anvendt af landmænd 
over hele verden i en lang årrække 
og har gentagne gange vist sit værd 
i forsøg og afprøvninger i udlandet.

I 2021 har Yara i samarbejde med 
Nordic Seed A/S afprøvet produktet 
under danske forhold i vårbyg, vår-
hvede og hestebønner. Ved besigti-
gelse af forsøgene lige før høst var 
det visuelle indtryk ved opgravning 
af planter forbløffende. 

Behandlingen med YaraVita SE-
EDLIFT havde tydelig positiv effekt 
på roddannelsen og havde medført 
en større rodvolumen.

YaraVita BIOTRAC 
YaraVita BIOTRAC er et middel til 
udsprøjtning, der bruges to til tre 
gange i vækstsæsonen. YaraVi-
ta BIOTRAC består blandt andet af 
kulhydrater, aminosyrer, vitami-
ner og antioxidanter fra ekstrakt 
af tangplanten ascophyllum no-
dosum samt næringsstofferne bor, 
zink, kalium og kvælstof. 

YaraVita BIOTRAC er afprøvet i 
243 forsøg fordelt over 24 afgrøder 
i 17 lande. I Finland har det været 
markedsført siden 2018, og der er 
en lang række finske forsøg, som 

påviser udbyttefremgang i flere af-
grøder.

Fremtiden for biostimulanter
I en tid med stort fokus på landbru-
gets anvendelse af forskellige hjæl-
pestoffer udgør de et naturligt og 
politisk gangbart supplement til de 
velkendte pesticider og gødninger. 

De bliver dog aldrig en erstat-
ning for disse, men vil indgå som 
endnu et led i landmandens be-
stræbelser på at frembringe flest 
mulige fødevarer og foder af højest 
mulig kvalitet. Desuden vil de, i en 
fremtid med mere varierende og til 
tider ekstremt klima, kunne bidra-
ge med robusthed og dermed beva-
re et udbyttepotentiale gennem ek-
sempelvis en tør sommer. 

Til venstre er to vårbygplanter 
behandlet med YaraVita SEEDLIFT. 
Til højre to ubehandlede planter.

Danske forsøg med biostimultanter

Den megen fokus på biostimulanter betyder, at der nu 
også udføres et væld af forsøg med dem i Danmark. 
Det gælder naturligvis også Yaras produkter, der i 
2022 afprøves i en række landsforsøg og demoer lan-
det over. 

Blandt andet undersøges effekten af både YaraVi-
ta SEEDLIFT og YaraVita BIOTRAC i kartofler. Vi ven-
ter os meget af disse forsøg og ser frem til at dele re-
sultaterne med jer.

Læs mere om biostimulanter på Yara.dk

Der har været 
lavet udbyt-
teforsøg med 
YaraVita BIO-
TRAC i vår-
hvede i Fin-
land. Tre års 
forsøg viser 
stabil effekt, 
og nu laves 
der også dan-
ske forsøg.
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