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Biostimulanter

• Biostimulanter är ett samlingsbegrepp för olika beståndsdelar och 
substanser som tillförs växter eller jord för att reglera och förbättra 
grödors fysiologiska processer och göra dem mer effektiva.

• Biostimulerande medel främjar tillväxt och utveckling hos plantor 
under hela livscykeln från groning till avmognad på olika sätt;
• Förbättrar effektiviteten hos växtens metabolism för att öka avkastning och   

kvalitet
• Ökar plantans tolerans och återhämtning från abiotiska/klimatiska 

påfrestningar
• Underlättar näringsämnens assimilattransport, translokation och 

nyttjandegrad
• Reglerar och förbättrar vätskebalansen i plantors celler
• Förbättrar kvalitetsegenskaper hos produkter t.ex. sockerhalt och färg.
• Förbättrar vissa fysikaliska/kemiska egenskaper hos jorden och främjar 

utvecklingen av jordmikroorganismer.



Biostimulanter

• Växtbiostimulanter används för att förbättra grödans tillväxt, 
men kan varken klassas som gödselmedel eller 
växtskyddsmedel.

• Växtbiostimulanter klassificeras som ämnen 
innehållande produkter eller mikroorganismer 
som vid tillförsel till rötterna eller på plantorna 
stimulerar växtnäringsupptag. De höjer 
växtnäringsutnyttjandet samt motverkar stress 
och påverkar kvaliteten positivt. 

• För ekologisk produktion marknadsförs produkter 
som innehåller bland annat humussyror, 
komplexa organiska material, kemiska 
grundämnen, algextrakt och kitin.



• Biokol fås då biomassa värms till omkring 500 °C med liten eller ingen 
tillförsel av syre. Vid processen bildas kol, tjära och pyrolysgas. Denna metod 
kallas för torrdestillation dvs. pyrolys. 

• Kol uppstår vid s.k. gasningsanläggningar där biomassa från skogsbruket, 
lantbruket och livsmedelsindustrin destilleras med pyrolys. Genom olika 
grader av torrefiering kan man skapa biokolprodukter med olika halter av kol 
från biomassans relativt låga kolhalt upp mot höga kolhalter såsom i träkol. 

• Biokolet tål bättre nedbrytningen av mikrober och hålls längre tider kvar i 
marken än normalt organsikt material. Kol som tillsatts i jordmånen är till sin 
struktur mycket porös och kan därmed erbjuda ett bra växtunderlag för 
jordmånens mikrober. Ökad mikrobväxtlighet bidrar till uppkomsten av 
markens smulstruktur. Kolet absorberar också vatten samt vattenlösliga 
näringsämnen och minskar därmed urlkaningen av näringsämnen.

• Ibland används termen biokol specifikt för material som används som 
markförbättring i växtbäddar och/eller som deponeras för lång tid för att minska 
koldioxidutsläpp i atmosfären i syfte att mildra klimatförändringar till följd av global 
uppvärmning. 

(Källa: Observationsförsök, RaHa 2010)

Biokol



Biostimulantförsök med biokol- och 
jordförbättringsmedel (”svampgödsel”) i ekologisk 
odling, Västnyland 2020-2021

• Våren 2020 anlades ett observationsförsök 
med biokol och jordförbättringsmedlet –
Sobac Quaterna® Terra UAB hos ekoodlare 
Nina Långstedt på Krämars Gård i Svartå, Ingå.

• Ett demoförsök i syfte att observera och väcka 
intresse för biostimulanter som främjar 
markhälsa. 

• Ett samarbete mellan EkoNu 3.0. och Nina



Fakta om de biostimulanter som använts:

• Biokol – Carbofex Biohiili, 
spreds 10 ton/ha(torrt). 
http://www.carbofex.fi/

• Biokolen ska ”laddas” innan den sätts i 
jorden, endera med vatten eller t.ex. 
kompostvatten 
(går också att blanda ner direkt i 
flytgödselbrunnen). 

http://www.carbofex.fi/


Fakta om de biostimulanter som använts:

• ”Svampgödsel” – Sobac Quaterna® Terra 
UAB
spreds 100 kg/ha 

• Det är en form av jordförbättringsmedel. 
Pelletsen innehåller olika former av 
svampsporer/mikroorganismer och 
melass som ska gynna mikrolivet i marken 
och hjälpa plantorna att ta upp 
näring/förvandla näringen till 
växttillgänglig form. 

• Det heter Quaterna® Terra UAB och det 
går att läsa mera om det här: 
https://sobac.de/quaterna-terra-
uab/?lang=en&cn-reloaded=1

https://sobac.de/quaterna-terra-uab/?lang=en&cn-reloaded=1


Försöksskiftet
• Försöksvärd: ekoproducent Nina Långstedt, Ingå

• Start: våren 2020 

• Demoförsökets målsättningar: Informera och 
följa med hur odlingsväxten ”gödslad” med 
biokol och ”svampgödsel” skiljer sig till 0-rutan 
och till varandra. Samt informera om olika övriga 
skörderesultatet.

• Försöksplats: Krämars Gård, Svartå. Basskiftet 
Sandarna.

• Odlingshistoria: 2018 – bovete, 2019 –
spannmål, 2020 – ärter 



Upplägg

• Försöksrutornas storlek:  5×5 m, 
OBS endast 1 ruta/försöksled!

• Försöksled:
1. 0-ruta
2. Biokol 10 ton/ha, laddad med vatten
3. Biokol 10 ton/ha, laddad med 

kompostvatten
4. Biokol 10 ton/ha, laddad med 

kompostvatten + Sobac Quaterna 100 
kg/ha (pelleterad ”svampgödsel”)

5. Sobac Quaterna 100 kg/ha (resten av 
fältet)



Bilder från spridningen av biokol (Foto, Nina Långstedt).
Biokolen spreds den 3.5. på ytan(på plogtiltorna), för att sedan harvas ner.
Ärter Hulda såddes den 5.5. på hela skiftet.







EkoNu besökte fältet 9.6. och då såg det ut såhär.
Sedan sådden är ärterna ogräsharvade 2 gg och andra gången såddes det in en mångsidig 
fånggröda i ärterna (alla rutor, hela skiftet behandlades likadant). 





Jordprover hösten 2020

• Några dagar efter att Nina hade skördat sina 
ärter från biokol-observationsfältet i Svartå togs 
jordprover från de 5 olika behandlingarna:

Försöksled: 

1. 0-ruta

2. Biokol 10 ton/ha, laddad med vatten

3. Biokol 10 ton/ha, laddad med kompostvatten

4. Biokol 10 ton/ha, laddad med kompostvatten + 
Sobac Quaterna 100 kg/ha (pelleterad 
”svampgödsel”)

5. Sobac Quaterna 100 kg/ha (observera att 
Sobac-jordprovet inte togs riktigt fast i de andra, 
vilket också syns på jordprovernas resultat)



Jordprover hösten 2020

• Jordproverna togs 2.9.2020 och skickades för analys till Eurofins, 
analyspaketen som användes var ProAgria Näringstillståndanalys(NIR-
analys) + grundanalys (för nollrutan togs oljeväxtpaket).

• Det är svårt att dra några slutsatser av jordanalyserna (eftersom det 
är bara en ruta/behandling och ännu bara ett års resultat)

• Hela analysrapporterna finns på EkoNu’s hemsida:
https://www.ekonu.fi/resultat-fran-jordprover-biokol-
observationsskifte-i-svarta-2020/

https://www.ekonu.fi/resultat-fran-jordprover-biokol-observationsskifte-i-svarta-2020/


Jordprover hösten 2020









Vattenbindningskurvan kallas även pF-kurva



Uppföljning ännu under nästa år; nya jordprover 
och analys av skörd.
Höstsäd växer nu på fältet (bild 2.12.2020)


