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Biostimulanter –  
hjelp til å tåle kulde 
 Beskytter planten og hjelper den videre i forbindelse med kuldestress

Frostskade i planter oppstår på grunn av is-danning og akutt uttørking av deler 

av cellene. Som reaksjon på kuldestress dannes skadelige stoffer, som f.eks. 

hydrogenperoksid (H2O2), som ødelegger cellene. Plantenes måte å tåle frost 

er at de danner ulike sukkerstoffer, aminosyrer og proteiner, men dette må 

skje som en tilpasning over tid.  

Jo raskere frosten kommer, jo større blir gjerne skaden. Tilføring av 

sukkerstoffer og aminosyrer via biostimulanter kan hjelpe plantene med å tåle 

frost noe bedre. Biostimulanter kan også hjelpe plantene med å komme seg 

raskere etter en endring i klimaforholdene, f.eks. etter fjerning av klimaduk/Agryl.  

 

SalicylPure 
Er et uttrekk av pilebark, som inneholder salisylsyre (SA). Forsøk har vist, at SA stimulerer produksjonen av 

antioksidanter ved kuldestress og dermed kan beskytte cellene mot skadelige stoffer som bl.a. hydrogenperoksid.  

dessuten stimulerer SA planten til å produsere proteiner, som virker som ’antifrost’ i cellene. 

Acadian tangekstrakt  
Acadian tangekstrakt inneholder  naturlige sukkerstoffer og aminosyrer. 

I forsøk har en behandling med Acadian gitt 30-40% mindre areal med 

bladskader og 70% mindre skade av klorofyllet i bladene enn kontrollen. 

Se under. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur a og b viser, hvordan Acadian tangekstrakt (ANE) kan redusere 

skader av kulde i Arabidopsis. Jo mer blått i bladet og jo højere søylen i 

diagrammet er, jo mere skade.           Kontroll            ANE (Acadian) 

(Rayirath, P. et al., 2009).  

 

 

 

 

Acadian hjelper til å 

opprettholde funksjoner 

i cellen under 

kuldestress og trigger 

gener, som beskytter 

planten mot stress  
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Aminosol 
Aminosol er hydrolysert protein fra animalsk eller vegetativ kilde (Aminosol PS). Tilføres aminosyrer til planten kan 

dannelse av viktige proteiner skje raskt og medvirke til økt frostbeskyttelse. Det er vist i jordbær, at tilførsel av 

aminosyrer før frost har positiv effekt på frostfølsomhet (Bogunovic, I. et al 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anbefalinger 
Frilandsgrønnsaker   

Hjelper planten med å akklimatisere seg etter fjerning av fiberduk 

2-3 dl Aminosol/daa  

3-4 dl Acadian pr. daa  

1 dl SalicylPure/daa 
 

Frukttrær  

2-3 dl Aminosol/daa – ikke anbefalt i åpen blomst, og heller ikke 

de 5-6 første ukene etter blomstring i eple  

2 dl Acadian pr. daa – Ukentlig i forkant av frost. Kan brukes i 

åpen blomst 

1 dl SalicylPure/daa 

Produktene kan gjerne kombineres med urea som frostbeskyttelse 
  

Bær 

2-3 dl Aminosol/daa - Hjelper planten å akklimatisere etter fjerning av fiberduk 

4 dl Acadian/daa - Vannes ut hvis det er dryppvanning, ellers som bladgjødsel 

1 dl SalicylPure/daa 
 

Generelt 
Både Aminosol, Acadian og SalicylPure kan med fordel blandes med plantevern eller 

bladgjødsel. Acadian og SalicylPure kan med fordel blandes. 

Biostimulantene bør brukes forebyggende, men kan også ha effekt i etterkant av kuldestress.  

NB! Sprøytevæsken må være tørr før eventuell frost inntrer. 

Biostimulanter 

kan beskytte 

mot kulde 
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Uten Aminosol® m/3 dl/daa 
Aminosol® 

Uten Aminosol® m/3 dl/daa 
Aminosol® 

Tilsetting av Aminosol® til den første phytophthora-sprøytingen etter fjerning av fiberduk, gav mer grønne og vitale planter.   

På bildet, som er tatt 10 dager etter sprøytingen, ses effekten tydelig: Aminosol® ‘støtter’ planten, når den skal komme seg 

over kuldestress. Samtidig øker Aminosol® effekten av soppbehandlingen. 
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