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Växthusodlingens
växtbiomassa



Tomat- och gurkodlingens växtbiomassa   -
hur ser den ut

Tomatbestånd

Obs.
plastsnören och fästen
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Tomat- och gurkodlingens 
växtbiomassa – hur ser den ut

Gurkbestånd
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Tomat- och gurkodlingens
växtbiomassa – hur ser den ut

Tomat Gurka

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

Stjälken böjligare och mjukare än
tomatens stjälk.
Fukthalt 92-94 %. 
Torrsubstanshalt ca. 80 %.

Bladen Bladen medelstora och halvfasta.
Fukthalt 86-88 %.
Torrsubstanshalt 74-76 %.

Bladen stora och ganska mjuka.
Fukthalt ca. 86 %.
Torrsubstanshalt 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. 

Tabell: I ArvoBio-projektet specifierade uppgifter om sammansättningen 



Tomatodlingens växtbiomassa –
när uppstår den vanligen

Bladning under växtsäsongen:
Tomatplantans växtbiomassa bladas ungefär en gång i veckan och
börjar gradvis ungefär tre veckor efter plantering. 
Regelbunden borttagning av biomassa börjar efter ungefär sju veckor
när skörden börjar. 
Denna massa är i huvudsak bladämne. 

Vid avslutandet av växtsäsongen tas hela plantan ut,
alltså både stammen och bladen. 

En vanlig växtsäsong är:  
Lång odling (artificiellt ljus): augusti – juni
Kort odling (naturljus): mars - oktober.  
Vanligtvis motsvarande veckor från plantering till avslutande, 
ca. 42 veckor och ca. 30 veckor.



En tomatplantas växtbiomassamängd
case: Lepaan puutarha
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Stammen: flera meter (6-10 m)/planta 

Exempelväxthus: Lepaan puutarha, Hattula

Tomatens odlingsareal år 2015: 1 148 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.

Tomatodlingens växtbiomassa –
hur mycket uppstår

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



Tomatodlingens växtbiomassa –
var i Finland

Tomatproduktionens fördelning i Finland år 2015 
(skörd 1000 kg; %- andel )
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Växtbiomassa i gurkodling –
hur mycket uppstår 

Exempelväxthus: Kiipulan puutarha, Janakkala
Kort odling av gurka, sk.paraplymetod(delvis modifierad): Toppen får växa
över övre stödtråden neråt och toppas strax före den når golvet. Vid övre
stödtråden får det växa från stammen 2-3 sidoskott som toppas då de har
blivit drygt en meter långa. (Med toppning menas att man tar bort toppen av 
skott).
1. plantering v 10, röjning v 23
2. plantering v 25, röjning v 42

Plantantal ca 1,5 plantor/m2 (typisk för kortodling; i lång odling ca
2,5 plantor/m2)

Odlingsareal av gurka år 2015: 1 500 m2, 1 950 växter
Skörd ca 10 kg/planta
Grönmassa tot ca 5-6 kg/planta, dvs ca 55 % av skörden,

varav bladmassa ca 1,5 kg/planta, dvs ca 25 % av 
grönmassa

och stjälkmassa ca 4 kg/planta dvs ca 75% grönmassa
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Gurkodlingens växtbiomassa –
var i Finland
Fördelning av gurkproduktionen i Finland 2015 

(skörd 1000 kg; %-del)



Behandling i dagens läge:
- Samling i en container, sedan transport till
avstjälpningsplatsen eller till ”högar”, även till kompostering

Problem/utmaningar, enligt odlarenkät: 
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• Hög fukthalt  dyrt att transportera vatten; dåligt i energiproduktion
(termiska metoder) ; dålig hållbarhet

• Små lokala mängder ; kostnad av uppsamling/transport; långa
transportavstånd

• Snör, clips, stödmaterial
- Borttagning i tömningsskede ; borttagning i senare skede
- Plast bryts inte ner i kompostering; nedbrytbara dyra och det finns risk att de 

bryts ner för tidigt under odlingen
- Problem i vidareprocessering (bl.a. nedbrytbara ja biogasproduktion)

• Lämpliga, lönsamma tekniska lösningar ?
• Skadedjur och sjukdomar – risk i spridning direkt på åkern


