
GRONINGsKAMMARE 
Växthus har hi t tills använts för att optimera groningsmiljön vid täckrots

od l ing . Vid Sveriges lantbruksuniversitet , avdelningen för skogsförnyelse i 

Garpenberg , har förutsättningarna för en speciell "groningskammare" stude

rats . Groningskammaren optimeras vad gäller ljus , temperatur och fuktighet 

för en snabb och jämn groning samt högre plantutbyte • 
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Groningskammare 

UTFORMNING 

För att utnyttja kammarens volym 
effektivt är de frösådda behållarna 
placerade på hyllor i flera plan . 
Tekniskt kan hyllsystemet vara i den
tiskt med plantskolans odlingsramar 
placerade på varandra i en stapel. 
Om det interna transportsystemet i 
plantskolan bygger på sådana stapla
de ramar , kommer groningsrummet att 
utgöra en mellanstation på vägen 
mellan såddhall och växthus. 

Tiden i groningskammaren kan beräk
nas omfatta 10 t ill 15 dygn, mycket 

beroende på trädslag och fröets gro
ningsenergi. En groningskammare kan 
således utnyttjas för ett stort an
tal såddomgångar . Om groningskamma
ren bara utnyttjas fö r groni ngsfas
en , bortfaller behovet av närings
tillförsel under tiden i kammaren . 
Är den relativa fuktigheten hög , 
behövs inte heller någon vattning 
under förutsättning att substratet 
är väl uppvattnat, innan behål larna 
sät ts in i groningskammaren . Under 
groningsfasens senare del kräver 
plantorna tillgång till ljus . Hyll
sys temet placeras mellan fast monte
rade , vertikala lysrörsramper . 
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Den genomförda studien har i nriktats 
pA biologiska krav och teknisk prin
ciputformning. Den viktigaste biolo
giska frågeställningen har berört 
plantornas ljuskrav. stora ljusmäng
der innebär höga kostnader och stor 
energibelastning med risk för hög 
substrattemperatur och uttorkning 
närmast lamporna. De tekniska studi
erna har koncentrerats till ljusets 
fÖrdelning över hyllplanen när hyll
bredder och antal hyllplan varieras. 

STUDIE 

I ett konstantrum uppbyggdes en 
sektion av ett 2 meter djupt hyll
plan. För att förbättra ljusreflexi
onen inom ett hyllplan kläddes ovan
förliggande hyllplans undersida med 
helt vita styrencellplastskivor, och 
styrencellplastkulor användes som 
täckningsmaterial i de sådda behål
larna. Intill hyllplanets ena sida 
placerades en vertikal vägg av lys
rör med en effekt av 175 W/m2 vägg
yta. Lamporna, (Osram L58 W/20 cool 
white) har en liten rördiameter, 
vilket medger en packning av 20 rör 
i bredd per meter. Luftutrymmet 
mellan behållarnas ovansida och 
hyllplanets undersida kunde varie
ras. LjusnivAn uppmättes mellan 
hyllplanen på olika avstånd från 
lamporna. Konstantrummet inställdes 
pA 20°C och med 95- 100 % relativ 
fuktighet . En groningsstudie med 
tall och gran genomfördes, där hela 
hyllplanet fylldes med sådda behÄl
lare. De sÄdda behÄllarna utsattes 
för normal t dagsljus i sAddhallen , 
innan de ställdes in i den helt 
mörka groningskammaren . Tre dygn 
efter sAdd slogs ljuset pA. Cykler 
om 4 timmar ljus och 4 timmar mörker 
tillämpades. Temperaturuppföljni ng i 
behÄllarna närmast lamporna visade 
att substrattemperaturerna endast 
hann stiga ett par grader under be
lysningstiden för att sjunka till 
kammartemperaturen under mörkerperi
oden. 

PlantlAdorna kontrollvägdes succes
sivt men ingen viktförlust noterades 
under tiden i groningskammaren . 
Hälften av plantmaterialet flyttades 
ut till växthus 1 O dygn efter sAdd 
och resten efter 16 dygn. Gödsling 
genomfördes pA hela materialet 10 
dygn efter sAdd . 

BIOLOGISKA RESULTAT 

Fröpartiernas höga groningsenergi, 
100 %, och den gynnsamma miljön i 
kammaren resulterade i ett snabbt 
groningsförlopp. Groningsstarten 
följdes genom att notera andelen 
frön som lättat frÄn markytan. Redan 
efter 6 dygn hade ca 50 % av tall
fröna startat groningen; granen var 
1 a 2 dygn senare. Tio dygn efter 
sAdd hade praktiskt taget alla frön 
grott, varför inga skillnader i gro
ningsstart finns mellan de plantor 
som flyttades ut i växthuset 10 resp 
16 dygn efter sAdd. 

Vid slutinventeringen 27 dygn efter 
sådd har för både tall och gran 1 O 
dygn i groningskammaren resulterat i 
ett hÖgt plantutbyte som är oberoen
de av ljustillgången under gronings
kammartiden (fig 1). Med 16 dygn i 
groningskammaren pAverkades däremot 
tall starkt av ljustillgången. Svagt 
ljus resulterade i svag klorofyll
bildning med hÖg avgång efter utpla
cering i växthus som följd. För tall 
ligger gränsvärdet vid ca 100 ~Em-2s-1, 
för gran något lägre. 
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Fig 1. Plantutbytet 27 dygn efter 
sådd. 



Barrvikten vid slutinventeringen har 
pÄverkats av ljustillgången och ti 
den i groningskammaren (fig 2). För 
tall finns en markant pÄverkan, när 
ljustillgången är mindre än 100 
lJEm- 2s- 1. Förlängd tid i gronings
kammaren minskar vikten avsevärt. 

Barr 
mg/p l 

24 

20 

16 

12 

8 

o 
o 

Toll Gra n 
10 d ygn i groningskammaren 
16 .. 

-----~ -- - -----==-___ ___ ------------- ... ------ __ ... -, ... ... ... 
...... ...... 

"' 

... 

100 200 

Ljusstyrka \JEm-2s- 1 

Fig 2 . Barrvikten 27 dygn efter 
sådd vid varierande ljustillgång i 
groningskammaren. 

För granplantorna är barrvi kten 
generellt lägr e och uppvisa r inte så 
s tora effekter av ljustillgången un
der tiden i groningskammaren . För 
båda trädslagen är uppenbarligen 
ljustillgången i groni ngskammaren av 
v i tal betydelse för plantutveckling 
och överlevelse efter utflyttni ng 
till växthus . En relativt kort t i d i 
groningskammaren ( 10 dygn) sänker 
ljuskraven till en mini minivå på ca 
100 l-!Em-2s- 1. Fröpartier med svagare 
groningsenergi kan sannolikt kräva 
en någo t längre t id i groningskamma
ren i nnan motsvarande utvecklings
stadium nåtts . 

Plantornas stamlängd mättes i sam
band med sluti nventeri ngen . Det är 
väl känt att svag ljustillgång med
för et i olerade (rända) plantor. Av 

fig 3 framgår att etiolering upp
träder t i dig t under groningen, 
speciellt för granplantor. Med 10 
dygn i groningskammaren och svagt 
ljus har stamlängden Ökat ca 30 %. 
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Fig 3. stamlängd 27 dygn efter sådd 
vid varierande ljust i llgång i gro
ningskammaren. 

De granplantor som varit kvar i kam
maren ytterligare 6 dygn med svagt 
ljus har blivit mycket gängliga . De 
har dessutom en svag rotb i ldni ng 
vilket i kombi na t i on med etiolering 
gör plantorna ostadiga och svårhan
terliga. Även etioleringseffekterna 
kan undvikas genom att ljusnivån ej 
understiger ca 100 lJEm-2s - 1 

LJUSFÖRDELNING 

När ljuskällan är samlad i en ramp 
vid sidan av hyllplanen avtar ljuset 
exponentiell t med ökande avstånd 
från ljuskällan. Med litet avstånd 
mellan hyllplanen är dels l j usmängd
en vi d hyllkanten lägre och dessutom 
mi nskar ljuset snabbare i nåt hyllan. 
Uppmätta värden och funktioner har 
utnyttj at s för att beräkna ljusets 
förd elning över hyllplanen då ljus
ramper placerats på båda s idorna av 
hyll systemen . 

Beräkni ngarna är utförda för hyl l 
bredder mellan 1 00 och 200 cm och 
luft mellan hy llplanen från 10 t i ll 
40 cm. Resulta tet framgår av fig 4 . 
I figuren har gränsnivån 100 lJEm- 2s-1 
lagts in . En s tor skillnad mellan 
max och mi n nivån på samma hyllplan 
r esulterar i ski llnader i plantvikt 
(se fig 2 ) och bör undv ikas. Ett av 



de i ntressantaste alternativen är 
100 cm hyllbredd och 10 cm luft 
mellan planen . Med en total hÖjd av 
ca 2 meter p~ hyllsystemet erh~lles 
d~ 9 hyllplan . Medelljusintensiteten 
över odlingsytan blir ca 130 ~Em~2s-1. 

Ljusstyrka 
1J[m-2s-1 

400 M _ ax 

Min 

l 
300 

200 

100 r-- T [-t-
l 
l 
l 
l 

o l i 

l 
l L _ _ 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 

l 
l 
l 

l l 
l l 
l l 

rt - l l 
t- ~- - ~r -
l l l l 
l l l l 
l l l l 
l l l l 
l l l l 

l 

En groningskammare p~ 170m2 gol vyta 
och dryg t 2 m höjd erfordras i detta 
fall för att kont i nuerlig t var 10:e 
dag f y lla ett växthus p~ 1500 m2 med 
grodda plantbeh~llare . Skilda tek
ni ska arrangemang rörande lampornas 
placeri ng och belysni ngst i d resulte
rar i olika effektbehov . Mini mibeho
vet för denna kammare kan beräknas 
till ca 75 kw . 
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Fig 4. Ljusets max och mi n niv~ v i d va r ierande hyllbredde r och avst~nd 
mellan hyllplan , när hyllsys t emet placerats mellan tv~ lj usramper . 

SLUTSATSER 

s tud i en och beräkningar na visar att 
en groningskamma r e kan vara en int
ressant lösni ng för at t opt i mera 
g roni ngen . De t kvarst~r dock flera 
fr~gor som bör granskas närmare, 
bl a den vikt iga ekonomiska värde
r ingen och risken för plantsjukdomar 

vid i ntensi v användning av gronings
kammare . En med jämna mellanrum in
satt sanering kan bli nödvändig . 

I f r amti da produktionsuppläggningar, 
där omskolning av förbeh~llare i n
gär, kan en groningskammare vara av 
än större betydelse. 
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