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Definition - biostimulanter
Forordningen om EU-gødningsprodukter
Giver et overblik over hvordan plante biostimulanter skal kategoriseres fremover
Fjerner plante biostimulanter fra forordningen om plantebeskyttelsesmidler (Forordning (EF) 1107/2009)
Differentierer plante biostimulanter fra gødning
Plante biostimulanter tilhører Product Function Category (PFC) 6:
PFC 6(A): MIKROBIEL BIOSTIMULANT TIL PLANTER
PFC 6(B): IKKEMIKROBIEL BIOSTIMULANT TIL PLANTER
Biostimulant til planter«: et produkt, der stimulerer planters næringsstofprocesser uafhængigt af
produktets næringsstofindhold med det ene formål at forbedre et eller flere af følgende kendetegn ved
planten eller dens rhizosfære:
a) næringsstofudnyttelse
b) tolerance over for abiotisk stress
c) kvalitetsegenskaber

d) tilgængelighed af afgrænsede næringsstoffer i jorden eller rhizosfæren

Novozymes BioAg| Hjælper landmænd med at mindske risikoen og
maksimere udbytte med løsninger til bæredygtig planteernæring og
plantebeskyttelse
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Biofertilizers/Biostimulants | Udnyttelse af mikrobers potentiale for at
sikre optimal planteernæring og levere bæredygtige
gødningsalternativer
Forsknings og udviklingsmodel baseret på at
Liebig’s Law of Minimum

udforske mikrobers gødningspotentiale
•

Gavnlige planteassocierede mikrober har mange virkemekamisner,
der kan påvirke planteernæring, herunder N,P,K; Mikrober udøver i
mange tilfælde deres påvirkning via enzymer og andre metabolitter,
der frigives i jorden.

•

Mikrober såsom Rhizobia danner et symbiotisk forhold med
bælgplanter og fikserer atmosfærens N, så der leveres N direkte til
planten - op til 100 kg N / ha - Novozymes ambitiøse mål er at
udvide kvælstoffiksering fra bælgplanter til andre afgrøder som f.eks.
majs og hvede

•

Mikrober kan frigive næringsstoffer, der er bundet i jorden, i former,
der ellers ikke er let tilgængelig for planten. Eksempelvis ved at
omdanne den uopløselige form af et næringsstof (f.eks. fosfat) til
mere opløselige former, der så bliver tilgængelige for planten

Vækst er ikke defineret af den samlede
mængde tilgængelige ressourcer, men af •
den knappeste ressource (begrænsende

Mikroorganismer kan derfor spille en rolle ved både at
forbedre/fastholde udbytte, sikre optimal planteernæring,
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JumpStart® phosphate
solubilizer

Hvad er JumpStart® og hvordan virker det?
•

JumpStarts aktiv Penicillium bilaii* opløser jordens bundne fosfor ved at frigive organiske
syrer (oxalsyre og citronsyre). Synergieffekt – består af to Penicillium-stammer, der hver
har forskellig præference for pH og temperatur

•

JumpStart genererer udbytteresponser ved at øge tilførslen af fosfat til afgrøden. Vokser
på planterødder og gør mindre tilgængeligt fosfat tilgængeligt for afgrøden. Mest effektivt I
fosfatfølsomme jorde

•

Opdaget i 1983 og er bredt testet på hvede, byg, raps, majs og andre afgrøder



Fås I 2 formuleringer – flydende og pulver og sælges i EU

•

Brug af JumpStart har særligt givet gode resultater i livscyklusanalyse for majs

P. bilaii (Pb) opløser fosfat bundet I jorden
Med P. bilaii

Uden P. bilaii

Source: T. Repas, University of Saskatchewan

Note: *Bilaii kendes også som “bilaji ”or ”bilaiae”

Udbytteresponser er varierende mellem år og lokaliteter,
men i Majs ses gennemsnitsudbytter der er 4% højere end
kontrol
Effekt af P. bilaii på udbytte og P-indhold i korn (år og lokalitet)
Novozymes forsøg I majs I små
parceller (n=92) og I stor skala
(n=369, up til 20 ha) plots.
Frøbehandling øgede majsudbyttet i
66 af de 92 små parceller og i 295 af
de 369 store markforsøg.
Udbytteresponsen var større under
reduceret tilgængelighed af P, og når
vandtilførslen var mere gunstig for
afgrødevækst.

Leggett et al. (2015) Journal of Agricultural Science. doi: 10.1017/S0021859614001166

QuickRoots®
 Dobbelt-stamme produkt (Bacillus amyloliquefaciens og
Trichoderma virens) anvendes som frøbehandling. Forbedrer
tilgængeligheden af fosfat i jorden såvel som nitrogen og kalium ved
at frigive næringsstoffer fra jorden
 Mikrobernes evne til at frigive næringsstoffer fra jorden hjælper med:
 Forbedret næringsoptagelse, herunder nitrogen, fosfat og kalium
 Forbedret næringsstofevne til at understøtte rod- og skudvækst
 Øget udbytte
 Virker ved en række forskellige jordbundsforhold og typer
 Anvendes til raps, majs, ærter, linser, korn og sojabønner
 Tilgængelig i Nordamerika – forsøg udført i Europa
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BioniQ® biofertility solution

Hvad er BioniQ® og hvordan virker det?
Frøbehandling til korn og raps - et kombinationsprodukt af
Jumpstart®- og QuickRoots®-teknologierne

BioniQ® virker ved at øge tilførslen af næringsstoffer I jord og
understøtter en øget rod og skududvikling. Forbedret
næringsstofoptagelse, herunder tilgængelighed af P samt
tilgængelighed af N og K.
BioniQ® indeholder 3 forskellige stammer:
• Penicillium bilaii,
• Bacillus amyloliquefaciens, og
• Trichoderma virens
Penicillium bilaii hjælper med at frigive bundne mineralske former
af fosfat i jord
Bacillus amyloliquefaciens og Trichoderma virens hjælper med
at øge tilgængelighed og optagelse af nitrogen, fosfat og kalium.

Øger udbyttepotentialet ved gavnlige plante/mikrobe-interaktioner Viser en udbyttegevinst på 250 kg/ha i hvede og 160 kg/ ha i raps.
For nuværende kun tilgængeligt I NordAmerika

Næste generation

Phosphate Solubilization | Næste generation
Novozymes nye løsning, der blandt andet øger fosfor
tilgængeligheden
 Virkemekanismen er jord ‘rhizosfæreforsuring’/forbedret tilgængelighed af
næringsstoffer - ved at opløse næringsstoffer gennem produktion af
eksempelvis organiske syrer (gør mineralerne mere tilgængelige for planten)
 Litteratur støtter om at rhizofærens forsuring (gennem produktion af
organisk syre), spiller en rolle i øget tilgængelighed af fosfat og
mikronæringsstoffer.
 Silico-analyser understøtter tilstedeværelsen af gener involveret i
forsuring, nitrat assimilering og mikronæringsstof transport
 In vitro-analyser har vist aktivitet vedr. fosforopløsning - forsuring af
vækstmedier gennem produktion af organisk syre
 Forsøg med planter har resulteret i en generel stigning i næringsstoffer i
planterne - især jern, zink og bor
 Produktion og formulering er afsluttet - god holdbarhed af produktet – kan
modstå udfordringer i forbindelse med lagring og transport
 Der er en mere eller mindre ‘Velkendt’ regulatorisk vej til markedet afhængigt
af hvilken region vi ønsker at registrere produktet i.
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Phosphate Solubilization | Næste generation
•

Flerårige forsøg med majs i EU giver
merudbytter på ~330 kg/ha

•

Særlig stærk ydeevne under suboptimale
udbytteforhold

•

Forbedrer fosforoptagelse fra jord og gødninger,
men påvirker også optagelse af jern, bor og zink

•

Novozymes går nu videre til nu at teste mere
målrettet i udvalgte områder

•

Potentiel udvidelse til andre afgrøder – fx hvede
og raps

.
.
.

Udfordringer (og muligheder)

Udfordringer med implementeringen af den nye EUgødningsforordning

Tabellen er begrænset - hvordan får man tilføjet nye
mikroorganismer?
Terminology – navngivning af mikroorganismer ikke
statisk
Er reguleringen klar til den 16. July 2022?

Og hvad gør man hvis mikroorganismen også
anvendes til plantebeskyttelse?

