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Försök med LED (Light Emitting 
Diode), lysdioder, med en våg-
längd av 660 nanometer provades 
i Alnarp redan under 1980-talet på 
olika växtslag. 

Jämfört med glödlampor resul-
terade LED-ljuset i kompaktare 
plantor. Med anledning av lysdio-
dernas då höga inköpspris lades 
försöken i malpåse. 

Tack vare den revolutionerande 
utvecklingen av lysdioder under 
senare år med sjunkande priser 
och högre styrka, har det åter blivit 
aktuellt att undersöka användbar-
heten av dessa inom hortikultu-
ren. Vår första frågeställning var 
huruvida LED-ljus hade förmåga 
att förhindra blomningen hos kort-
dagsväxterna julstjärna, kalanchoë 
och krysantemum, samt hur väx-
ternas habitus skulle påverkas. 
Förutom med vitt ljus, belystes 
plantorna med färgerna blått, 
grönt, gult och rött. Armaturerna 
är på 22 W, fläktkylda och består 
av 72 knippade ljusdioder vardera. 

Fotosyntetiskt aktivt ljus
Det råder stor skillnad mellan det 
synliga ljuset och det fotosyntetiskt 
aktiva.

Ljuskällan befann sig ca 70 
cm över plantorna. Ljuset mät-
tes med ljusmätare, dels det för 
ögat synliga ljuset i lux, dels det 
fotosyntetiskt aktiva ljuset i mik-
romol. Våglängderna mättes med 
en spektroradiometer.

Som framgår av tabellen nedan 
är skillnaderna mellan de olika 
våglängderna mycket stor. Jämför 
man lux, så läser man tidningen 
bäst i vitt och grönt ljus. Gäller 
det den fotosyntetiskt aktiva strål-
ningen så visar sig det vita och blå 
ljuset effektivast. Det vita ljuset 
har naturligtvis samtliga färger i 
sig med en topp i det blå spektrat. 
Jämför man antalet lux per mikro-
mol så ger de gröna dioderna mest 
och de blå minst.

Ur litteraturen vet vi att blått 
ljus ger de kompaktaste plantorna, 
medan de blir mera långsträckta i 
grönt, gult och rött ljus. Detta sker 
när plantorna utsätts uteslutande 
för dessa våglängder. Hur skulle 
plantorna reagera om man gav dem 
dessa olika våglängder som förbe-
redelse på dagsljuset? Skulle det 
överhuvudtaget ha någon inverkan 
alls, med tanke på den ringa andel 
LED-ljuset utgör i förhållande till 
det naturliga dagsljuset? 

LED-ljus väckte plantor
Plantorna ”väcktes” med LED-
belysning under åtta timmar.

Plantorna behandlades i åtta- 
timmars intervaller med naturligt 
dagsljus, mörker och LED-belys-
ning. Mellan kl. 09.00 och 17.00 
fick plantorna naturligt dagsljus, 
för att därefter utsättas för mörker 
mellan kl. 17.00 och 01.00, följt av 
belysning med lysdioderna mellan 
klockan 01.00 och 09.00 varefter 

naturligt dagsljus tog vid igen.  
När plantornas rötter var eta-

blerade påbörjades behandlingen. 
Skottlängden mättes sedan en gång 
per vecka och 16 veckor framöver. 

  
Förvånande resultat
Av tillväxtkurvorna framgår tyd-
ligt att krysantemum och julstjär-
nor sträckte sig mest om de belystes 
med blått ljus, medan vitt ljus och 
övriga monokromatiska vågläng-
der inte skiljde sig så mycket. Ett 
resultat som inte var förväntat. 
Kalanchoë reagerade snarlikt men 
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växthusteknik

Ljusnande framtid med lysdioder
Sedan augusti i fjol pågår i Alnarps forsknings-
växthus ett vägledande projekt finansierat av till-
växtfonden Tillväxt trädgård under arbetsnamnet 
Projekt nr 2, 2008, LED-belysningens inverkan på 
plantornas tillväxt. 

Tabellen visar att skillnaderna mellan de olika våglängderna är mycket stor.

Hartmut K Schüssler är forskare och lärare vid Institutionen för växtvetenskap vid SLU Alnarp.
                    Foto: Christina Säll.

Lydioderna befinner sig i stark utveckling och kan ha framtiden för sig i växthusproduktionen.
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mycket svagare. 
I blått ljus ökade även den tota-

la planthöjden mätt från krukkan-
ten till plantans högsta punkt hos 
krysantemum och julstjärna. Hos 
kalanchoë blev planthöjden något 
högre i vitt ljus.  

Friskvikten hos krysantemum 
och julstjärna varierade inte mel-
lan de olika våglängderna, medan 
gult ljus resulterade i något lägre 
friskvikt hos kalanchoe. Andelen 
torrvikt i procent låg hos krysan-
temum och julstjärna högre om 
plantorna utsattes för de kortaste 
(blå) våglängderna. Samtliga tre 

växtslag förblev vegetativa under 
hela försöksperioden vecka 33 till 
51, med ett undantag, när det blåa 
ljuset understeg 10 mikromol bil-
dade krysantemumen split. 

För närvarande fortgår försö-
ken med salladsgroddar vars reak-
tion på monokromatiskt ljus är 
markant.

H A r T m U T  K .  S C H ü S S L e r 

K A r L - J o H A n  B e r g S T r A n d 

   SLU Alnarp, LTJ-fakulteten, område Hortikultur

Tack till Syngenta Flowers och 

Tågerups Trädgård som ställde 

växtmaterialet till förfogande.
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Ljusnande framtid med lysdioder

Chrysanthemum x morifolium ’Whiper’ odlade från vänster till höger; i naturlig kortdag, i vitt, gult, rött, grönt och blått ljus åtta timmar per dygn. Lägg märke till att plantan längst till höger (blått ljus) har 
sträckt sig mest.                            Foto: Hartmut K Schüssler. 

Utifrån sett ger växthuset där fösöket med Led-belysning pågår ett trolskt intryck nattetid.                            Foto: Hartmut K Schüssler.

Intressanta försöksresultat i julstjärna... ...i kalanchoe...

...och i krysantemum.


