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Til kommende sæson kan vi tilbyde interessante biostimulanter og specialgødning til 
kartofler – Folicist til økologi og Solavit til konventionel dyrkning.  Produkterne kom-

mer fra vores handelspartner Biolchim i Tyskland.  
 
Samtidig tilbydes gratis rådgivning fra Biolchim’s dansktalende konsulent Tobias, som 

har kontor lige syd for grænsen og har stor erfaring inden for grøntsagsproduktion. 
Tobias kan kontaktes direkte på mail: boenisch@biochim.de eller mobil: +49 172 15 

15 340.  
 
Biolchim har ved forsøg og praktisk arbejde i marken erfaret, at brug af biostimulanter 

hjælper kartoflerne godt i gang i det tidlige forår. I Solavit hjælper sammensætningen 
af NPK med højt fosforindhold sammen med mangan og en biostimulativ aktiv sub-

stans med til, at kartoflernes stofskifte sættes så hurtigt i gang, at knolddannelsen 
øges signifikant. 

 
Hos Folicist er det en kompleks sammensætning af biologiske ingredienser som bl.a. 
tangekstrakt, lucerneekstrakt og glycin betain, der giver en øget knolddannelse. Her-

udover forbedrer Folicist kuldetolerancen.  
 

Ved fortsat anvendelse af Solavit i kombination med fungicider i løbet af vækstsæso-
nen bliver sorteringen meget mere ensartet og knoldene bliver større.   
  

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

Folicist reducerer især stress, men fremmer også rodvæksten og har en god effekt på 
plantens sundhed og modstandskraft.  
 

Indholdsstoffer i Folicist: 
- Lucerneekstrakt: starter plantens stofskifte 

- Aminosyrer: forbedrer plantevæksten  

- Glycin betain: forbedrer osmoreguleringen i planten 

- Tangekstrakt: tilfører næringsstoffer, styrker planten og indeholder na-

turlige phytohormoner, der øger og regulerer planternes stofskifte og 

roddannelse. Fremmer den biologiske aktivitet i jorden.  

Indholdsstoffer i Solavit: 

- N :     2 % (totalkvælstof 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) 
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Anvendelse: 

- Ved bejdsning 2 l Solavit/ha 
- Ved bejdsning 1,5 l Folicist/ha  
- Sammen med fungicider 2 l Solavit/ha med 7-10 dages mellemrum 

 
Danske erfaringer:  

Lykkesholm I/S afprøvede Solavit sidste vækstsæson og er meget tilfreds med pro-
duktet, og vil derfor fortsætte med at bruge Solavit til kartofler i kommende vækstsæ-
son.  

 
Tyske forsøg:  

Der findes flere tyske forsøg med biostimulanter. Nedenfor ses et tysk forsøg fra LWK 
Niedersachsen (offentlig institution), hvor det fremgår, at anvendelse af Biochim 
(Solavit) har givet et signifikant højere merudbytte. Forsøgsresultater viser et højere 

udbytte på 4,9% i gennemsnit over 3 år.  
 

 

 
 



 

 
 

 
Tanggaard A/S er forhandler af Solavit og Folicist i Skandinavien 

Pakning Folicist: 5 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 og Tobias Bönisch  

 


