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Tomatodlingens växtbiomassa –
hur mycket uppstår

Exempelväxthus: Lepaa trädgård, Hattula

Tomatens odlingsareal år 2015: 1148 m2, 2 826 plantor
Tomatskörd ca. 33 kg/planta, under 35 skördeveckor (aug-juni)

Grönmassa tot. ca. 11-12 kg/planta, alltså ca. 35% av skörden

varav bladmassa ca. 8-9 kg/planta, alltså

ca. 70-75 % av grönmassan , fördelat under växtsäsongen

och stjälkmassa ca. 3-4 kg/planta, alltså

ca. 25-30 % av grönmassan , i slutet på växtsäsongen.

Vanlig plantmängd/m2: 
2,3-2,5 plantor/m2

Stammen: 
ca. 6-10 m/planta 
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Tomat- och gurkodlingens
växtbiomassa – hög fukthalt

Tomat Gurka

Stjälken Kraftig stjälk, bottendelen hård och styv, 
toppen tunnare och mjukare.
Fukthalt 86 - 90 % 
(toppen torrare, stjälken fuktigare).
Organiskt del av torrsubstans 80-89 %
(I toppen större andel org. substans).

Stjälken böjligare och mjukare än
tomatens stjälk.
Fukthalt 92-94 %. 
Organisk del av torrsubstans ca. 80%

Bladen Bladen medelstora och halvfasta.
Fukthalt 86-88 %.
Organiskt del av torrsubstans 74-76%.

Bladen stora och ganska mjuka.
Fukthalt ca. 86 %.
Organisk del av torrsubstans ca. 68%
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Tomat- och gurkodlingens 
växtbiomassa – sammansättning

Tomat Gurka

% 
Torrsubstans

Stjälk Blad Stjälk Blad

Lignin 15 - 17 ~ 10 10 – 20 ~ 15

Långkedjiga
kolhydrater

49 - 54 ~ 15 30 – 33 ~ 17

Vattenlösligt
socker

2 - 7 ~ 7 ~ 3 ~ 1

Kväve 1 - 2 3 – 5 ~ 2 3 – 5

Oorganiska
substanser totalt

11 - 20
(högre halt i 
bottendelen)

25 - 26 20 - 21 31 - 33

Obs. Fukthalter och de organiska ämnenas andel i torrsubstansen visades i den föregående dian. 

I ArvoBio-projektet specifierade preliminära uppgifter om sammansättningen 

Analysering pågår (Luke): fibrer, karoten, klorofyll ja glycoalkaloider.
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 Metaanituotto 
 ml/g hajonta ml/g VS hajonta ml/g TS hajonta 

Tomaatti - lehti 27 1,1 294 11,6 217 8,6 

Tomaatti - latva 27 0,5 247 4,1 221 3,6 

Tomaatti - tyvi 22 0,9 224 9,5 189 8,0 

       

Kurkku - lehti 30 2,3 311 23,8 216 16,5 

Kurkku - varsi 14 0,9 293 17,3 232 13,7 
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Biogas/metan produktionsmätningar från
grönbiomassa

Metan produktion:

TOMAT (blad+stjälk):
ca. 26 liter/kg grön biomassa
(TS 12,4 %)

GURKA (blad+stjälk):
ca. 18 liter/kg grön biomassa
(TS 8,1 %)

Tid, dygn från startTid, dygn från start



Grönbiomassa till biogas
Plus
+ högt fuktinnehåll  lämplig till våtprocess
+ rätt bra förmåga att producera biogas -> energi
+ recirkulering av näringsämnen

Utmaningar
- Högt fuktinnehåll  dålig hållbarhet; transportkostnader
- Med tanke på ett växthus liten mängd och ojämn tillgång, t.ex. 

från Lepaas tomatgrönbiomassa
(ca 32 ton/år) ger ca 8 MWh/år (biogasens energiinnehåll)

 samarbete med andra som producerar avfall/sidoströmmar på
området; regional lösning

- snör, clips, stödmaterial  processeringsproblem



 Ersättning av avstjälpningsplacering och bulkbehandling (”hopar”, 
kompostering) med metoder som är hållbara och ger mervärde

• Biomassa till biogas och recirkulering av näringsämnen
• Biomassa till biokol  gödsling, som hjälp i kompostering
• Biomassa till näring åt insekter
• Integrering av utnyttjande till algproduktion
• separering av industriella råvaruämnen  biokomponenter, 

biopolymer
• Vätska/fast fraktionering och behandlingskedjor av fraktioner, t.ex.

- vätska: värdesaker? /gödsel

- fast ämne: värdesaker? /  insektsproduktion -> torrötning -> biokol
• Krossning, massakokning, fiberprodukt av massa och av saft

värdeprodukter (gödselvärde?)
• Blad och stammar skilt ?

Tankar kring möjligheter att utnyttja
grönbiomassan



Tack och
vi fortsätter funderingar 
i workshop!


