
 

 

 

 

Kære kartoffelavler 

 

De sidste måneder har været meget våde, men nu håber vi, at det snart bliver tid til 

at komme i marken. Til kommende kartoffelsæson kan vi tilbyde et par meget interes-
sante biostimulanter.  

 

Vi har flere års erfaring med biostimulanter til prydplanter, frugt- og bærproduktion.  I 

år vil vi gerne gøre opmærksom på biostimulanterne Nov@ og Solavit til kartoffel-

produktion, som vores handelspartner Biolchim i Tyskland allerede har stor succes 

med. 
 

Biolchim har ved forsøg og praktisk arbejde i marken erfaret, at en kombination af 

disse to biostimulanter hjælper kartoflerne godt i gang i det tidlige forår. Dette skyl-

des tangekstrakter, humin- og fulvinsyrerne i Nov@, kombineret med højt fosfor og 

mangan indhold i Solavit. Kartoflernes stofskifte sættes så hurtigt i gang, at knolddan-

nelsen øges signifikant. 

 
Ved fortsat anvendelse af Solavit i kombination med fungicider i løbet af vækstperio-

den bliver sorteringen meget mere ensartet og knoldene bliver større.   

  

Solavit er en gødning udviklet specielt til kartofler og øger plantens modstandskraft i 

forhold til en del betydelige plantesygdomme i kartofler.  

 
Nov@ fremmer hurtig rodvækst og styrker også plantens sundhed og modstandskraft.  

 

 

Indholdsstoffer i Nov@: 
- Huminsyrer: forbedre jordstrukturen og næringsstofforsyningen 

- Fulvinsyrer: forbedre næringsstofforsyningen og næringsstofoptagelsen 

- Aminosyrer: forbedrer plantevæksten  

- Glycine betaine: forbedrer osmoreguleringen af planten 

- Tangekstrakt (Ascophyllum nodosum og Ecklonia maxima): tilfører næ-

ringsstoffer, styrker planterne og indeholder naturlige phytohormoner, 

der øger og regulerer planternes stofskifte og roddannelse. Fremmer 

den biologiske aktivitet i jorden.  

- Chelaterede mikronæringsstoffer  

- Vitaminer 

Indholdsstoffer i Solavit: 

- N :     2 % (total kvælstof som carbamidkvælstof) 

- P2O5 :   30 % (vandopløseligt phosphorpentoxid) 

- K2O :     3 %  (vandopløseligt kaliumoxid) 

- B : 0,01 %  (vandopløseligt bor) 

- Cu : 0,02 %  (vandopløseligt kobber som EDTA-chelat) 

- Fe : 0,02 %  (vandopløseligt jern som EDTA-chelat) 

- Mn :      4 % (vandopløseligt mangan) 

- Mo : 0,001 % (vandopløseligt molybden) 

- Zn : 0,01% (vandopløseligt zink som EDTA-chelat) 



 

Anvendelse: 

- Ved bejdsning 4 l Nov@/ha og 2 l Solavit/ha 

- Sammen med fungicider 2 l Solavit/ha med 7-10 dages mellemrum 

 

 
Tyske forsøg:  

Der findes desværre ingen danske forsøg med biostimulanter til kartofler, men der fin-

des flere tyske forsøg.  Nedenfor ses et tysk forsøg, hvor det fremgår, at anvendelse 

af Biochim (Nov@ og Solavit) har givet et signifikant højere merudbytte. 52dt/ha sva-

rer til et merudbytte på 5,2 t/ha. Bejdsning er foretaget med 4 l Nov@/ha og 2 l 

Solavit/ha den 22. april. Herefter er behandlet med 2 l Solavit/ha den 1. juni, 8. juni, 

15 juni og 24. juni.   
 

 
 

 
 

Tanggaard A/S er forhandler af Solavit og Nov@ i Skandinavien 

Pakning Nov@: 5 l, 20 l  

Pakning Solavit: 10 l, 200 l, 1000 l 

 

Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere information 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Ibsen 


