
1 8 1 9

Medan man i de övriga fallen främst 
är ute efter lysdiod-teknikens låga 
energiförbrukning och långa livs-
längd kan man vid användning 
inom växthusodling åtnjuta ännu 
fler fördelar. Tekniken erbjuder 
möjligheter att få ljus i rena färger, 
så kallat monokromatiskt ljus. 

Förutom att tekniken med lys-
dioder i sig är mycket effektiv i att 

omvandla elektrisk ström till ljus, 
kan energi sparas på ytterligare 
ett sätt. 

Förluster av energi i form av 
våglängder, som växternas foto-
syntes utnyttjar mindre effektivt, 
kan nämligen också elimineras 
med hjälp av tekniken. Växternas 
fotosyntes fungerar, vilket är känt 
sedan länge, effektivast med blått 
och rött ljus, medan de ljuskällor 
som hittills använts även avger ljus 
i andra våglängder. 

En lysdiodarmatur kan anpas-
sas till växtens behov eftersom 
att den består av många lysdio-
der sammanbyggda till en enhet. 
Genom att kombinera olika sorters 
lysdioder i en sådan armatur kan 
man alltså designa det våglängds-
spektrum man vill ha, till exempel 
enbart blått och rött ljus för att 
få en så effektiv fotosyntes som 
möjligt.

Fler fördelar!
Lysdiodbelysning ger också möj-
ligheter till att styra våra växter. 

I en tidigare artikel (Viola nr 4, 

2009) visade vi hur lysdiodljus 
använt som dagförlängning hade 
stor effekt på växternas utveckling, 
trots att det då utgjorde endast en 
liten del av det totala ljusinflödet. 
Hur blir då resultatet om växterna 
odlas enbart i det monokromatiska 
Led-ljuset? 

För att få svar på den frågan 
började vi göra försök med sallads-
skott, det vill säga solrosor och gula 
ärtor som odlas fram till omkring 
en decimeters längd innan de säljs 
som grönsaker. 

Bakgrunden till försöket var att 

en salladsskottodlare intresserade 
sig för lysdiodteknikens potential, 
huruvida den tekniken påverkar 
solros- och ärtskottens utveckling.

Visst har det effekt!
Skotten odlades i enbart lysdiod-
ljus i färgerna vitt, gult, rött, grönt 
och blått. Ljusstyrkan låg på 6-30 
mikromol per sekund och kvadrat-
meter. Här ska påpekas att det vita 
ljuset består av en blandning av 
olika våglängder, med tyngdpunkt 
i blått ljus, medan de övriga består 
av endast en specifik våglängd. 

Vi genomförde flera försöks-
omgångar, både en metod där frö-
erna placerades ut ett och ett på 
fiberduk i rännor, samt en där ett 
omkring tre fröer tjockt lager av 
fröer breddes ut i ett tråg. I samt-
liga fall belystes under 16 timmar 
per dygn. Resultaten blev dock 
i princip entydiga oberoende av 
odlingsmetod, det visade sig att 
ljusfärgen hade stor påverkan på 
groddarna. 

Ärtskott och solrosskott som 
odlats i blått eller vitt ljus (det 
vita ljuset består till stor del av 
blått ljus) blev kortare jämfört med 
skott som vuxit i gult, rött eller 
grönt ljus. Allra längst blev de 
skott som odlats i grönt respektive 
gult ljus. Samtidigt var friskvikten 
lägre i det vita och blå ljuset, jäm-
fört med övriga färger, vilket inne-
bär en motsägelse mot den förvän-
tade större tillväxten. Vi kan alltså 
dra slutsatsen att blått och vitt ljus 
ger kompaktare plantor, men inte 
nödvändigtvis högre tillväxt, trots 
att plantorna borde kunna utnyttja 
detta ljus bättre i sin fotosyntes.

Vad kan vi använda detta till?  
För en småplantuppdragare, som 
är intresserad av att få kompakta 

plantor med korta hypokotyler 
(stamdelen under hjärtbladen), 
kan vitt och blått ljus vara till 
hjälp. Det vita ljuset, vars sam-
mansättning liknar solljusets, ger 
kompakta skott. 

Viktigt är givetvis också att 

ljusmängden är tillräcklig. 
Vill man emellertid ha stor 

grönmassaproduktion, som i fal-
let med salladsskott, är gult eller 
grönt ljus att föredra, detta trots att 
grönt ljus anses vara fotosyntetiskt 
mindre effektivt. Alltså ännu ett 
förvånande resultat! 

Arbetet med lysdiodbelysning 
fortgår kontinuerligt med fler 
växtslag och senaste armaturer, vil-
ket kommer att leda till värdefulla 
erfarenheter. 
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Alnarpsförsök visar att lysdioderna har stark effekt
Led-teknik (lysdioder) har varit lite av en ”snack-
is” de senaste åren. Tekniken har tveklöst många 
fördelar och anses allmänt vara framtidens belys-
ningsteknik både i hemmen, i offentliga miljöer, i 
bilar och inte minst i växthus. 
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Skottlängd hos ärtor odlade i vitt, gult, rött, grönt eller blått ljus från lys-
diodarmaturer. Kulturtiden var två veckor. 

Skottlängd hos solrosskott odlade under olika våglängder. 
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Ärtskotten odlade i de olika ljusvåglängderna. 
längst till höger ett skott odlat i naturligt dags-
ljus (ej med i jämförelsen). notera också att 
plantorna odlade i vitt och blått ljus har större 
bladskivor.                     Foto: H.K. Schüssler.

Ärtor som har odlats i tråg under grönt  lysdiod-
ljus.   Foto: H.K. Schüssler.

groende solrosor i rött lysdiodljus. 
Foto: H.K. Schüssler.


