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Virkning og udbyttemæssige/produktionsmæssige/økonomiske 
gevinster ved anvendelse af biostimulanter i landbruget 

 
Besvarelse ved lektor Lars Elsgaard, Institut for Agroøkologi, AU 

 
Baggrund: Med EU’s nye gødningsforordning, som i øjeblikket er under forhandling, foreslås 
biostimulanter for første gang at blive inkluderet i EU-reguleringen. Biostimulanter har bl.a. 
til formål at øge afgrøders næringsoptag og tolerance, og der forventes at være et stort 
potentiale i at anvende biostimulanter i landbruget. Der er derfor stor interesse på området, og 
flere virksomheder ønsker at markedsføre biostimulanter i Danmark. Landbrug- og 
Fiskeristyrelsen ønsker at få et overblik over den nuværende viden om biostimulanters 
dokumenterede virkning og udbyttemæssige/produktionsmæssige/økonomiske gevinster ved 
anvendelse. I denne bestilling forstås ved biostimulanter: produkter, der indeholder stoffer 
og/eller mikroorganismer, som tilføres planter eller planters rodzoner med det formål at 
stimulere naturlige processer for at optimere/understøtte næringsoptag, næringseffektivitet, 
afgrødekvalitet og plantens tolerance mod abiotisk stress 
 
Biostimulanter – definition og omfang 
 
Biostimulanter defineres af European Biostimulants Industry Council (EBIC) som et produkt, 
der indeholder stoffer og/eller mikroorganismer som, når de tilsættes til planter eller 
rhizosfæren, fungerer på en måde, der stimulerer naturlige processer i forhold til at 
øge/forbedre optagelse og udnyttelse af nærringsstoffer, tolerance til abiotisk stress og 
afgrødekvalitet (oversat fra EBIC, 2012). Denne definition ligger til grund for nærværnede 
bestilling, men er ikke en universel definition. Andre definitioner er mere simplistiske og 
refererer til biostimulanter som produkter, der ikke gødningsstoffer og pesticider, men som 
stimulerer plantevækst, når de tilsættes i små doser (du Jardin, 2015). I andre sammenhænge 
skelnes mere stringent mellem biostimulanter og biofertilizers, hvor sidstnævnte kan omfatte 
fx kvælstof-fixerende mikroorganismer eller fosforopløsende bakterier (Yakhin et al., 2017). 
Begrebet biostimulanter er under alle omstændigheder generisk og dækker over produkter 
med stærkt forskellig oprindelse og egenskaber. 
 
Brugen af biostimulanter i landbruget er steget markant gennem de seneste årtier, og det 
anslås, at der på europæisk og globalt plan i 2018 vil omsættes biostimulanter for, hvad der 
svarer til henholdsvis 6 og 13 milliarder kroner (EBIC, 2012; Calvo et al., 2014). Under 
danske forhold er der dog begrænset erfaring med brug af biostimulanter i landbruget. Ved en 
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opgørelse i 2014 blev det anslået, at kun omkring 15 produkter var registrerede som 
biostimulanter (Traon et al., 2014). 
 
Biostimulanters virkning 
 
Biostimulanter omfatter produkter med stærkt forskellig oprindelse og egenskaber. Derfor 
kan der ikke peges på en enkelt virkningsmekanisme, men derimod må egenskaber ved 
enkelte produkttyper vurderes separat. En kategorisering af biostimulanter er foreslået af du 
Jardin (2015), der opstiller følgende grupper: (1) humus og fulvus syrer; (2) protein 
hydrolysater og andre N-holdige forbindelser; (3) ekstrakter fra marine alger og fra planter 
der benyttes i farmaceutiske og kosmetiske produkter; (4) chitosan og andre biopolymerer; 
(5) uorganiske forbindelser; (6) gavnlige svampe; (7) gavnlige bakterier. Andre tilsvarende 
forsøg på kategorisering er sammenfattet af Yakhin et al. (2017). 
 
Det er beskrevet, at egentlige biostimulanter primært virker ved at begrænse effekten af 
naturlige stress-mekanismer, der rammer alle planter og medfører tab af biomasse idet 
planterne bruger en del af de assimilerede fotosyntese produkter på at bekæmpe stress (Calvo 
et al., 2014), Det antages generelt, at biostimulanter kan virke ved at interagere med plante-
signalstoffer og derigennem reducere den negative effekt af stress på udbyttet (Brown and 
Saa, 2015). Hertil kommer den række af mikroorganismer, der kategoriseret som 
biostimulanter, virker ved at tilvejebringe en øget nærringsstof forsyning fx i form af N og P. 
 
Specifikke virkningsmekanismer kendes ikke for de fleste biostimulanter i den forstand, at 
der kan peges på en enkelt veldefineret proces, som den pågældende biostimulant påvirker. 
Kun for nogle få biostimulanter er der påvist en direkte biokemisk eller molekylær 
mekanisme fx i relation til at stimulere fotosyntese eller nedregulere signalstoffer knyttet til 
plant stress (Yakhin et al., 2017). Mange plante biostimulanter er sammensat af forskellige 
indholdsstoffer, hvilket yderligere komplicerer en præcis forståelse af virkningsmekanismer.  
 
Biostimulanters virkning i høj grad knyttet til de særlige og specifikke produkter, selvom 
virkningsmekanismerne ikke er velbeskrevne eller alene-stående. For de typer af 
biostimulanter, der er kategoriseret ovenfor, finder der både indenfor og mellem grupperne 
flere forskellige virkningsmekanismer, der kort er summeret nedenfor (du Jardin, 2015). 
 
For plante biostimulanter i gruppen humus og fulvus syrer, der fx udvindes af kompost eller 
humificerede organiske jorder som tørv, er den mest betydende virkning sandsynligvis 
knyttet til forbedring af røddernes optag af mikro- og makro-nærringsstoffer. Dette kan ske 
gennem forskelige mekanismer herunder øget kations-ombytningskapacitet, men også 
relateret til øget tilgængelighed af fosfor som følge af effekten humus syrer på P-holdige 
mineraler. Hertil kommer at humussyrer kan påvirke planterøddernes ATPase aktivitet, der 
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stimulerer optaget af nærringsstoffer, men også øger rodcellernes mulighed for vækst. Den 
forbedrede rodvækst og biomasse kan derefter resulteret i øget overjordisk udbytte: 
 
I gruppen protein hydrolysater og andre N-holdige forbindelser findes forskelligartede 
virkningsmekanismer, herunder interaktioner med signalstoffer, der styrer røddernes N 
optagelse. Andre direkte virkemåder er knyttet til hormonelle effekter eller til øgning af 
mobiliteten af mikro-nærringsstoffer. Indirekte effekter af protein hydrolysater og N-holdige 
forbindelser består i, at disse stoffer kan stimulere den mikrobielle biomasse og aktivitet, der 
er betydende for jordens frugtbarhed.  
 
Ekstrakter fra marine alger er en omfattende gruppe af biostimulanter, der ligesom alger i det 
hele taget har en længere tradition for anvendelse til jordforbedring. Alger indeholder blandt 
andet polyvalente anioniske forbindelser, der kan facilitere cation ombytning, ligesom der 
kan være en indirekte effekt via generel stimulering af jordens mikroorganismer. Effekter på 
frøspiring, etablering og vækst forbindes med hormonelle interaktioner, der anses for at være 
blandt de mest betydende for biostimulering via alger. Dette kan udløses indirekte gennem 
påvirkning (op- eller nedregulering) af planternes egen hormon biosyntese.  
 
Chitosan og andre biopolymerer kan binde sig til forskellige receptorer i planteceller og 
udløse planterespons gennem aktivering af forsvarsgener. Dette kan modvirke skadevirkning 
af patogener, men der kan også være tale om mere generelle forsvarsmekanismer til at 
imødegå stress i form af fx tørke eller kulde.  
 
Uorganiske forbindelser (ikke-essentielle mineraler) kan virke fx ved at styrke planternes 
cellevægge, stimulere enzymaktivitet (som co-faktorer) og kan fungere som antioxidanter.  
 
Gavnlige svampe inkluderer velkendte grupper som mycorrhiza svampe, hvis virkninger og 
samliv med planter er veldokumenterede. Svampe-baserede biostimulanter kan øge 
nærringsstofoptagelse, men kan også virke ved at øge stress tolerance. Gavnlige effekter via 
svampe der ikke indgår mycorrhiza kendes også fra en række arter. Der arbejdes bl.a. med 
fosforopløsende penicillium svampe, der blandt andet indgår fra produktet JumpStart® 
(Novozymes). Her relaterer virkningsmekanismen sig til svampenes evne til at kolonisere 
planterødder og udskille stoffer, der medvirker til at opløse mineralsk bundet fosfor (P) i 
jorden, så det bliver plantetilgængeligt. Danske projekter, der dokumenterer sådanne effekter 
af biostimulanter udføres pt af Københavns Universitet i samarbejde med Novozymes og 
SEGES i projekterne MiCroP og Future Cropping, men detaljerede forsøgsresultater fra 
markforsøg er endnu ikke tilgængelige (Ole Nybroe, KU, pers. komm.).  
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Gavnlige bakterier kan opdeles i to hovedgrupper, der omfatter endosymbiotiske Rhizobium 
bakterier og bakterier, der lever i rhizosfæren. Sidstnævnte gruppe defineres også som plante-
vækstfremmende rhizobakterier (på engelsk plant growth-promoting rhizobacteria, PGPR).  
Præparater med Rhizobium bakterier er kendte (og længe markedsførte) inokulanter, der 
fremmer planters kvælstof forsyning. PGPRs har et bredere spekter af mulige effekter og 
virkninger, der kan influere plantelivet i forskellige faser så som vækst og respons til stress. 
 
Sammenfattende findes der en række dokumenterede virkningsmekanismer for 
biostimulanter, men ofte på en måde, hvor det er virkningen mere end den specifikke 
underliggende mekanistiske kausalitet, der er dokumenteret. Dette skyldes også at en række 
biostimulanter kan virke på flere måder samt at biostimulanter som præparater ofte består af 
blandinger af stoffer med forskellige virkninger.   
 
Udbyttemæssige og økonomiske gevinster 
 
På trods af den markante vækst i industrien omkring brug af biostimulanter i landbruget er 
der relativt få veldokumenterede studier af udbyttemæssige og økonomiske gevinster ved 
brugen af biostimulanter (Yakhin et al., 2017). Ofte kan der være tale om begrænsede 
udbytte-effekter, måske i størrelsesordenen 5%, hvilket i sig selv kan være økonomisk 
interessant, men som kan være svære at dokumentere statistisk i markforsøg.  
 
Et nyttigt review er Storer et al. (2016), der sammenfatter effekterne af studier med 
forskellige biostimulanter og cerealier/raps. Dette giver et oveblik over dokumenterede 
effekter. Nedenfor gengives spændvidden i de udbytte-stimuleringer, der er rapporteret af 
Storer et al. (2016), men det må bemærkes, at der også forekommer ikke-signifikante effekter 
ligesom reduceret udbytte har også været observeret i nogle studier (Storer et al., 2016). 
 
For humussyrer er udbytter stigende til 101-139% rapporteret for hvede, mens stigninger til 
109-119% er rapporteret for majs (hvor 100% er udbyttet i reference behandlinger uden 
biostimulanter). Effekter af protein hydrolysater er rapporteret til 104-177% for biomasse 
(ikke for udbytte) af for majs. For algeekstrakter har studier med hvede og byg vist mulige 
udbyttestigninger til henholdsvis 116-134% og 109-131%. Chitosan er i studier med hvede 
rapporteret til at have resulteret i udbytter på 110-134%. Uorganiske forbindelser er sjældent 
dokumenteret som biostimulanter. For gavnlige svampe (ikke mycorrhiza) er 
udbyttestigninger til 107% dokumenterede for hvede og til 106-111% for byg. Mycorrhiza 
svampe har i forsøg givet udbytter på 117-141% for hvede, 118% for majs of optil 233% for 
byg. Effekter på udbytte af plante-vækstfremmende rhizobakterier (PGPR) er fundet til 108-
167% for byg, 103-150% for hvede og op til 157% for raps.  
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For en række biostimulanter og afgrødetyper finders der således et dokumenteret belæg for 
mulige udbytteeffekter. De oplyste effekter dækker dog over forsøg udført under en række 
forskellige jordbunds og klimatiske forhold. En systematisk oversigt er ikke fundet i forhold 
til egentlige økonomiske beregninger over gevinster ved anvendelse af de forskellige grupper 
af biostimulanter.  
 
En sammenfattende oversigt gengives afslutningsvis over dokumentationen af positive 
effekter af biostimulanter på planters optag af nærringsstoffer, udbytter samt vækst og stress 
tolerance (sammenfattet for cerealier og raps). Tabellen gengives fra Tabel 20 i Storer et al. 
(2016) og indikerer styrken af dokumentation for hver enkelt kombination af biostimulanter 
og virkningsområde. Én stjerne (*) angiver svagt niveau af dokumentation primært fra 
laboratoriestudier; to stjerner (**) angiver middel niveau af dokumentation, hvoraf i al fald 
nogle studier stammer fra markforsøg; tre stjerner (***) det bedste niveau af dokumentation 
med undersøgelser baseret på flere marforsøg med cerealier og raps.    
 
Tabel 1. Overigt over effekter af biostimulanter på cerealier og raps. Stjerner markerer 
styrken af den tilgængelige dokumentation (se ovenfor). Fra Storer et al. (2016).  
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