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1.  Bakgrund  och  syfte  
På Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö har försök med olika lösningar för gröna 

tak genomförts sedan 2000. Försöken syftar både till att undersöka olika nyttor från gröna tak 

samt att bidra till en utveckling av nya hållbara lösningar. En begränsande faktor är ofta 

lastkapaciteten på takbjälklag. I detta försök har därför lättviktiga substrat av återvunna 

material för odling på tak undersökts. 

 

Produktionen och användandet av biokol för med sig flera miljöfördelar. På gröna tak är 

biokolets lätta vikt en fördel. Biokol bidrar till att återcirkulera fosfor och mikronäringsämnen 

från de organiska restprodukter (bland annat park och trädgårdsavfall) som används vid 

biokolsproduktion. Kväve avgår däremot under produktionsprocessen (genom pyrolys) och 

måste tillföras separat. Biokol är poröst material med en stor ytarea och en hög 

katjonutbyteskapacitet. Därmed har biokol en god förmåga att binda positiva joner såsom 

näringsämnen och har även en hög vattenhållande förmåga. 

 

I följande försök anlades en gradient av näringsberikad biokol och ej näringsberikad torv 

tillsammans med cellglas. I tidigare försök från 2018 har vi bulkat ett grönt taksubstrat med 

upp till 50% av cellglas utan att tillväxt av ängsfrön påverkats negativt jämfört med kontroll 

bestående av konventionellt substrat1. I ett annat försök från 2017-2018 genomförde vi odling 

av sallat i ej näringsberikad torv blandad med olika mängder av näringsladdad biokol. Upp 

till 33% inblandning av biokol med 66% torv bedömdes ge god tillväxt.  

 

Syftet med följande försök var att se vilka gradienter av biokol-torv som ger goda 

odlingsresultat när de blandas med 50% cellglas som bulkmaterial. Målet var att minska 

torvbehov och att samtidigt få en takjord som väger lika lite som en torvjord eller mindre och 

som möjliggör hållbar odling på takytor med begränsad lastkapacitet. 

 

                                                
1  Se  Bergquist,  L.  2019.  Biokol  –  lättviktssubstrat.  Scandinavian  Green  Roof  Institute.    
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2.  Material  och  metod  
Plocksallat (Lactuca sativa, var. ‘Salad Bowl’) är en lättodlad gröda som inte kräver stora 

mängder näring och vars underhållsbehov är lågt. Vid näringsbrist eller liknande symptom på 

försämrad vitalitet uppvisas hos plocksallat tidiga och tydliga tecken vilket underlättar en 

jämförelse mellan olika odlingssubstrats effekt på tillväxten.  

 

Substrat blandades i fem lådor som till ena hälften bestod av en gradient med näringsladdad 

biokol och ej näringsberikad torv och till andra hälften cellglas (det vill säga ingick 50% 

cellglas i varje låda). Det biokol som användes laddades under en vecka inför anläggning 

med flytande växtnäring från detaljhandeln (Plantagens ”Gödning Krav”). Biokolet var 

framställt av fröskalspellets och hade ett pH-värde kring 7,5. Torven som användes var 

Solmull – naturtorv från Hasselfors. Det är torv utan tillsatser med ett pH-värde kring 4,5. 

 

Som referens på förhållandet biokol/torv anlades fyra lådor med 50% biokol och 50% torv 

(som ett komplement till tidigare försök från 2018 med 33% biokol och 66% torv).  

 

Som kontroll användes en odlingsjord för salladsodling, Solmull – växttorv från Hasselfors 

som kalkats till pH kring 6 och gödslats med mineralgödsel.  

 
Tabell 1: Behandling 1–5 är en gradient med olika proportioner av biokol och torv samt 50% cellglas. 
Behandling 6–8 är tre upprepningar som utgör 50% biokol och 50% gödslad torv. Behandling K1–K4 är fyra 
upprepningar av en kontroll som utgörs av enbart gödslad torv.  

Behandling	  	  
Biokol	  

(näringsladdad)	  
Torv	  (ej	  

näringsberikad)	   Cellglas	  

	  
Näringsberikad	  torv	  
(från	  detaljhandel)	  

1	   30%	   20%	   50%	   	  

2	   25%	   25%	   50%	   	  
3	   20%	   30%	   50%	   	  
4	   15%	   35%	   50%	   	  
5	   10%	   40%	   50%	   	  
6	   50%	   50%	   	   	  
7	   50%	   50%	   	   	  
8	   50%	   50%	   	   	  

K1	   	   	   	   100%	  
K2	   	   	   	   100%	  
K3	   	   	   	   100%	  
K4	   	   	   	   100%	  
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Den 19 juni 2019 såddes Lactuca sativa ‘Salad Bowl’ med 2x4 sådder i varje låda. Varje 

sådd motsvarades av 2–4 frön. Lådorna vattnades tills substratets var genomfuktat med 

motsvarande ca 5 liter vatten per låda och lådorna vattnas därefter med lika stora givor vid 

behov. Ingen av behandlingarna gödslades efter sådd.  

 

Tillväxten hos sallatsplantorna dokumenterades under försökets gång genom att de 

fotograferades samt att antal groningspunkter räknades. Färskvikt togs på skörden som 

inträffar den 2 augusti. Torrvikten togs efter att sallaten torkades i torkskåp i kompostpåsar i 

70 grader under tre dagar.  

3.  Resultat    

3.1  Utveckling    

Den 19 juni genomfördes sådden och den 25 juni hade det börjat gro i alla behandlingar 

minus behandling 1, 6 och 8. Den 9 juli hade fortfarande ingen groning skett i behandling 1, 6 

och 8, och i behandling 7 var tillväxten svag. Framförallt behandling 5 samt kontrollerna 

visade god tillväxt. Den 22 juli observerades att behandling 2 och till viss del även 

behandling 3 hade något gula blad. Generellt var färgen något ljusare på sallaten i behandling 

1–5 jämfört med Kontrollen (se Bild 1). Den ljusare färgen på bladen implicerade viss 

kvävebrist. 

 
Bild 1: Illustrerar skillnad i färg mellan några av behandlingarna innehållande biokol respektive Kontrollen. 
Till vänster är behandling 2; i mitten är 3; och till höger K4. Den gula bladfärgen implicerar kvävebrist. 
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3.2  Skördevikt  

I Figur 1. redovisas färskvikt och torrvikt på respektive behandling. Tre av kontrollerna 

ligger högst i färskvikt medan endast två av kontrollerna är tyngre än behandling 5 i torrvikt. 

Sallaten rengjordes i vatten från jordrester vid skörd och överskottsvatten kan i liten 

utsträckning ha påverkat färskvikten; varför torrvikten är en säkrare parameter för att bedöma 

behandlingarnas framgång.  

 

Figur 1: Illustrerar de olika upprepningarnas tillväxt i vikt. I torrvikt från högst och i sjunkande ordning ligger 

behandling K4, K2, 5, K1, 4 och 3.  

I Figur 2 och Figur 3 har genomsnittsvärden tagits fram på de behandlingar som består av 

upprepningar (det vill säga behandlingarna 6–8 samt K1–K4). Torrvikten för kontrollen var i 

genomsnitt ca 42 gram; för behandling 5 ca 42 gram; följt av behandling 3 och 4 med ca 30 

gram. I Figur 2 och Figur 3 visar felstaplarna 5% avvikelse och indikerar att det inte var 

någon signifikant skillnad i varken torrvikt eller färskvikt mellan behandling 3 och 4. Det var 

inte heller någon signifikant skillnad för genomsnittet på kontrollbehandlingarna K1-4 och 

behandling 5 sett till torrvikt. 
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Figur 2: Felstaplar visar 5% avvikelse (p<0,05) och indikerar eventuell signifikant skillnad. Det råder inte 
någon signifikant skillnad mellan behandling 3 och 4 gällande färskvikt.  

  
 
Figur 3: Felstaplar visar 5% avvikelse (p<0,05) och indikerar signifikant skillnad. Det råder inte någon 
signifikant skillnad mellan behandling 3 och 4 gällande torrvikt. Det råder inte heller någon signifikant skillnad 
för genomsnittet på kontrollbehandlingarna K1-4 och behandling 5.  

3.3  Groningspunkter  

Varje låda hade 2x4 sådder där en sådd bestod av 2–4 frön. En groningspunkt räknades om 

minst ett av dessa frön hade grott per sådd. I Tabell 4 redogörs resultaten och i Figur 4 syns 

genomsnittsvärden av groningspunkter på de behandlingar där upprepningar gjorts. 
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Figur 4: visar antal groningspunkter och genomsnittsvärden på behandlingarna med upprepningar. Från högst 
och i sjunkande ordning är behandling 3, 5, 4 och Kontroll. 
 
I Figur 5 kan avläsas förhållandet mellan behandlingarnas torrvikt och groningspunkter där 

kontrollen generade högst torrvikt per groningspunkt, följt av gradientbehandlingarna i 

fallande ordning i takt med ökad mängd biokol och mindre mängd torv. 

 

 
Figur 5: kontrollen genererade högst torrvikt per groningspunkt. Kontroll ligger högst. Behandling 6–8 ligger 
strax under behandling 3.  
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4.  Diskussion  
 
Att behandlingarna 1–4 (med biokol-torvgradienten) uppvisade gulnande blad tydde på att de 

led av kvävebrist vilket stärks av faktumet att biokol ger en hög C/N-kvot. En hög C/N-kvot 

(förhållandet kol/kväve) innebär att kvävet binds hårdare och blir mer svårtillgängligt för 

växterna. Kvävebrist kan även ge symptom i form av hämmad tillväxt. Behandling 3–5 

presterar relativt högt i viktresultaten jämfört med Kontrollens genomsnitt sett till skörd i 

färsvikt. Endast i en av kontrollens fyra odlingslådor var skillnaden i tillväxt sett till färskvikt 

betydande jämfört med behandling 3-5 med cellglas. Mätt i torrvikt visade sig en tydligare 

skillnad sett till producerad biomassa. Blandningen med 10% biokol 40% torv och 50% 

cellglas hade lika god tillväxt mätt i torrvikt som genomsnittet för kontorllen, medan 

behandling 3-4 hade cirka 25% mindre biomassa i torrvikt. Hade behandlingarna 3-4 med 

innehåll av 20% respektive 15% biokol gödslats med kväve under försökets gång är det 

möjligt att det hade haft effekt på både tillväxt och torrvikt.  

 

Behandling 3–5 hade fler groningspunkter än Kontrollen i genomsnitt. Inblandningen av 

cellglas har därmed ingen negativ inverkan på groningen av fröna trots det grova håligheter 

och porösa struktur som skapas med det krossade cellglaset.   

 

I gradien med cellglas-biokol-torv ser vi stor skillnad mellan behandling 3–5 (med upp till 

förhållandet 2 delar biokol och 3 delar torv utöver cellglas) och och behandling 1–2 (med upp 

till förhållandet 3 delar biokol och två dela torv utvöer cellglas). Referensbehandlingen 6–8 

som bestod av 50% biokol och 50% torv fick genomgående dåliga resultat på grund utav 

framför allt mycket låg grobarhet och även sämre tillväxt bland de plantor som grodde. Sett 

till det biokol som har används i våra försök (2018 och 2019) indikerar försöket därmed att 

endast en fördelning med 2 delar biokol per 3 delar torv fungerar för att få en god tillväxt, 

och att detta gäller både för med bulkmaterial (om 50% cellglas) och utan bulkmaterial (med 

enbart torv och biokol utan cellglas).  
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5.  Slutsats  
Försöket visar att cellglas är en möjlig komponent i kombination med biokol och cellglas, 

vilket möjliggör att uppnå målet med minskat torvbehov och att samtidigt få en takjord som 

väger lika lite som torvjord. Försöket visar att det går att bulka upp 50% med cellglas 

tillsammans med biokol-torv-blandning och få en god tillväxt. För att få lika god tillväxt som 

torvblandad jord (med 100% torv) indikerar försöket att det går att minska torvbehovet med 

60%. Detta kan uppnås med förhållandet 10% laddad biokol, 40% ogödslad torv och 50% 

cellglas. På grund av misstänkt kvävebrist i vissa av behandlingarna med biokol bör framtida 

upprepning av liknande försök med biokol och bulkmaterial genomföras med minst en 

kvävegiva under försökets gång. Detta för att se om även biokol-torv-cellglas-blandningar 

med högre innehåll av biokol kan ge motsvarande avkastning som torvbaserad jord, vid en 

bättre optimerad kvävetillgång.   

6.  Referenser  
Bergquist L., Hellmann J., Malmberg J. 2019. Biokol i lättviktssubstrat för ängsvegetation på 

tak. Scandinavian Green Roof Institute. Finns tillgänglig på www.greenroof.se 

 

 


