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Biostimulantiksi voidaan lukea tuote tai valmiste, 
jolla on kasvin kasvuun vaikuttavaa merkitystä 

joko suoraan tai välillisesti

- Aminohapot
- Sokerit
- Fulvo- ja huminohapot, humiinit
- Merilevät
- Mikrobituotteet
- Väriaineet
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Lähde:Beard J.B. Turfgrass: Science and Culture



STRESSITEKIJÄT

ABIOOTTISET TEKIJÄT

Fysiologiset

• Kuivuus

• Märkyys

• Kuumuus

• Kylmä

• Varjo

ABIOOTTISET TEKIJÄT

Kemialliset

 Ravinteet

 Suolaisuus

 pH

Mekaaniset

 Hoitotyöt

 Kulutus

BIOTTISET TEKIJÄT
• Taudit
• Tuhohyönteiset
• Rikkakasvit

 Kasvin signaalimolekyylit aistivat stressitekijöitä 

 Stressitekijän havaittuaan kasvi mukautuu stressiin 

‒ Erilaisia selviytymismekanismeja



AMINOHAPOT

 Kasvi tarvitsee 20 erilaista aminohappoa ja kykenee valmistamaan nämä itse. Kasvi 
kykenee ottamaan näitä aminohappoja myös lehtien ja juurien kautta ja kuljettamaan niitä 
kasvissa tarvittaviin osiin. 

‒ Aminohapot ovat yksinkertaisia yhdisteitä, jotka hajotetaan maaperässä nopeasti

‒ Toimivat rakenteensa puolesta erinomaisina kelatoivina yhdisteinä, jotka auttavat 
pitämään hivenaineet kasville saatavana

Alaniini Arginiini Asparagiini Asparagiinihappo Kysteiini

Glutamiini Glutamiinihappo Glysiini Histidiini Isoleusiini

Leusiini Lysiini Metioniini Fenyylialaniini Proliini

Seriini Treoniini Tryptofaani Tyrosiini Valiini



AMINOHAPOT

 Peptidit on ”pieniä proteiineja”

‒ Hormonit, välittäjäaineet, antioksidantit

 Proteiinit osallistuvat ja suorittavat lähes kaikki solun toiminnot

‒ Solun rakenteet, säätelevät geenien toimintaa

Aminohapot

Peptidit

Proteiinit



AMINOHAPPOJEN VAIKUTUS KASVISSA

Muutama esimerkki aminohappojen rooleista

 Glutamiinihappo -> Muiden aminohappojen esiaste, stimuloi kasvua, puolustusmekanismi

 Proliini -> Nestetasapaino, soluseinien muodostus, stomata avautuminen, Gibberilliinin toiminta

 Glysiini -> Kelatoiva, Klorofyllin esiaste, lehtien kasvu, puolustusmekanismi

 Alaniini -> Klorofyllisynteesi, hormonimetabolia, virusresistenssi

 Leusiini -> Gibberilliinisynteesi

 Fenyylialaniini ->Lingiinin muodostus

 Metioniini -> Etyleenin muodostus, juurten kasvu

 Arganiini -> Juurten kasvu, klorofyllisynteesi, solujen uusiutuminen ja jakautuminen, kuljettaja-
aine

 Seriini -> Nestetasapaino, klorofyllisynteesi

 Tryptofaani -> Auksiinin esiaste



AMINOHAPPOJEN KÄYTTÖ KÄYTÄNNÖSSÄ

 Aminohapot tulisi ensisijaisesti antaa lehtiruiskutuksena 

‒ Ruiskutusolosuhteet niin, että kasvi on vastaanottavainen.

 Stressaantunut kasvi ottaa huonosti ravinteita sekä muita yhdisteitä

 Mikäli käytetään ohjelmana

‒ Pienempi kerta-annos useasti

‒ Helposti yhdistettävissä muihin ruiskutuksiin

‒ Soveltuu, mikäli on useita peräkkäisiä stressejä tai pysyvä stressitekijä

 Mikäli käytetään vain satunnaisesti

‒ Kerta-annoksen on oltava riittävä

‒ Ajoituksen kanssa oltava tarkka (vaikutus tunneista viikkoon)

‒ Soveltuu, jos perusolosuhteet ovat stabiilit. Eli pyritään antamaan lisäapua helposti ennustettaviin 
stresseihin





SOKERIT

 Kasvi tuottaa sokereita, joita käyttää energian lähteenä

‒ Kasvin kyvystä ottaa sokereita lehden tai juuren kautta on epäselvyyttä

 Tutkimuksissa on todettu monilla kasvilajeilla, että sokerien molekyylikoko on liian 
suuri, jotta se pystyisi liikkumaan lehdeltä kasvin solukkoon

 Juuren kautta pienten sokerimolekyylien otto on teoriassa mahdollista, mutta 
todellisuudessa mikrobit käyttävät sokerit ennen kuin kasvi ehtii ne passiivisesti ottaa



SOKERIT

 Sokerit ovat maan mikrobeille helppoa ja tarpeellista ravintoa
‒ Kasvin juuresta tihkuvat nesteet sisältävät paljon sokereita, siksi juuriston ympärys on hyvin 

aktiivista mikrobitoiminnaltaan
 Mikrobit tuottavat entsyymeitä -> hiilihydraattien pilkkominen pienemmiksi sokereiksi ja 

orgaanisiksi hapoiksi
-> orgaaniset hapot edistävät hivenravinteiden liikkumista kasviin
‒ Ravinteiden saatavuus ja liikkuvuus kasviin paranee
 Erityisesti vaikutusta Zn, Cu, Fe ja Mn

 Myös patogeenit käyttävät sokereita ravintonaan
‒ Käyttöajankohtaa kannattaa siis harkita, jottei tule ruokkineeksi patogeeneja pahimmman

tautipaineen aikaan



SOKERIT

 Optimaalisin aika käyttää sokereita on keväällä ja alkukesästä, kun mikrobit alkavat palata 
aktiivisiksi

‒ Ajankohta riippuu eri mikrobiryhmien välillä

‒ Sokereiden käytöllä on myös havaittu olevan paljon positiivisia vaikutuksia varjossa tai 
osittaisessa varjossa kasvavalle ruoholle



HUMUSAINEET

 Orgaanisia yhdisteitä, joiden perusluonteeseen kuuluu monimutkainen hajotuksenkestävä 
rakenne ja korkea molekyylipaino. Syntyy ja esiintyy luonnollisesti orgaanisen aineksen 
osana

 Voidaan jakaa kolmeen joukkoon

liukoisuuden mukaan:

‒ Fulvohapot

‒ Humushapot

‒ Humiinit



HUMUSAINEET

Vaikutukset maaperässä
 Kationinvaihtokapasiteetti

Ravinteiden saatavuus
pH puskurointi

 Maan rakenteen ylläpitäjä ja parantaja
‒ Mikrobipopulaatioiden aktiivisuus
‒ Vedenpidätyskapasiteetti

 Hyötyjä on raportoitu erityisesti hiekkaisilla kasvualustoilla, joissa orgaanisen aineksen osuus on 
pieni



MERILEVÄT

 Maailmanlaajuisesti eniten käytetty biostimulantti humus- ja fulvohappojen lisäksi

 Viileässä merivedessä kasvaneista merilevistä on osoitettu saatavan tasalaatuisimmat ja tehokkaimmat 
lopputuotteet

 Merileväuutteet sisältävät:

‒ Makro- ja hivenravinteita

‒ Vitamiineja

‒ Aminohappoja

‒ Kasvihormoneja

‒ Algiinihappo

 Ravinteita on suhteellisen pieni määrä ja niillä ei yleensä tuotteissa ole suurta kasvinravitsemuksellista merkitystä

‒ Muut yhdisteet merilevätuotteissa tosin auttavat erilaisin mekanismein ravinteiden liikkuvuutta ja saatavuutta 
kasville ja kasvissa

‒ Tuotteiden koostumukset ja sisältö vaihtelee tuotantomenetelmien vuoksi



MERILEVÄT
STRESSI

 Merilevän sisältämät sytokiniinit nostavat kasvin stressinsietokykyä

‒ Hormoni, joka kasvissa edistää solunjakautumista ja estää lehtien kellastumista 

‒ Sytokiniini ja auksiinin suhde solukoissa määrittelee mihin kasvin kasvu määräytyy

 Kasvihormonit nostavat kasvin vastustuskykyä kasvitauteja ja tuholaisia vastaan

Vastustuskyvyn kasvun mekanismi on epäselvä, mutta on ehdotettu, että maan 
hyödyllisten mikrobien erittämät yhdisteet hidastaisivat taudinaiheuttajien kasvua ja 
kehitystä. 

Lisäksi kasvihormoni voi pitää kasvin metaboliaa käynnissä stressin ajan, jolloin kasvi ei 
ole yhtä haavoittuvainen kasvitaudille ja kykenee korjaamaan vauriot



MERILEVÄ JA HUMUSHAPOT
ANNOSTELU

 Lukuisissa tutkimuksissa on esitetty, että merilevän hyödyt tulevat esille erityisesti, kun niitä käytetään säännöllisesti joko 
kerran kuukaudessa tai joka toinen viikko läpi kauden.

‒ Yhteiskäyttö fulvo- ja humushappojen kanssa

Biostimulanteilla voi parantaa kasvinsuojeluaineiden tehoa ja jopa vähentää käyttömääriä!

 Merilevän ja Primon yhteiskäytöllä ollaan saavutettu juuriston kehityksessä ja kasvussa paremmat tulokset, kuin vain toisen 
tuotteen käytöllä

 Rikkakasvitorjunnoissa on saatu hyviä tuloksia, kun niihin on yhdistetty merilevä tai/sekä humus- ja fulvohappo tuotteita

‒ Rikkakasviaineen teho on parantunut

‒ Ruohon phytotoksisuus oireet ovat pienentyneet

 Fungisidien, erityisesti triatsolien, teho on parantunut yhteiskäytössä merilevä, fulvo- ja humushappojen kanssa

Lähteet:Virginia Polytechnic Institute and State University



BIOSTIMULANTIT TUTKIMUKSISSA

 Lannoitusmääriä, erityisesti hivenravinteissa, on voitu pienentää, kun biostimulantteja on 
käytetty säännöllisesti

 Säännöllisesti käytettynä biostimulanteista on saatu hyötyjä jo ensimmäisenä vuotena, 
mutta toisena vuotena hyödyt ovat olleet vielä selvemmät

 Nurmikoilla tehdyistä tutkimuksissa, kaikista selviten ja yleisemmin biostimulantit ovat 
auttaneet tilanteissa, jolloin maan kosteus on alhainen.

‒ Yleisin laatuun vaikuttava stressi -> tutkituin



 Tutkimuksissa kasvin kasvua lisääviä 
ominaisuuksia on osoittanut 
merilevä sekä humus- ja fulvohappo
tuotteet. Erityisesti näiden käyttö 
yhdessä ohjelmana on antanut 
tuloksia.

9.3.2021



 Ennen biostimulantin valintaa

‒ Mieti mihin haluat vaikuttaa

‒ Millaista tankkiseosta olet tekemässä

‒ Mikä on ajankohta

 Koska biostimulantit ovat luonnollisia yhdisteitä ja niillä on monia erilaisia 
vaikutusmekanismeja saattavat tulokset olla pitkään ”näkymättömiä”. Parhaimmillaan 
kasvi kasvaa normaalisti ja stressitekijät eivät näy päällepäin. 



Kiitos!
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