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FiberCell i odlingskrukor
Fibercell är pappersmaterial som i 
dags läget används i kommersiell 
produktion och består av cellulosa 
eller biobaserad material (Figur1). 
FiberCell är ett membran av pap-
persbaserat material som produce-
ras av Landskronaföretaget, Björ-
kemar Construction & Consulting 
Aktiebolag (BCC). FiberCellen 
kan användas för att ersätta plast-
krukor som traditionellt används 
i livsmedelsproduktion i växthus 
samt sticklingsproduktion i plant-
skolor. FiberCell är ett av BCCs 
koncept för att maskinellt tillverka 
biobaserade odlingsbehållare. En 
central del i FiberCells konceptet är 
själva Fiber Cellsmaterialet/ höljet, 
som utgörs av ett fiberbaserat ma-
terial som till stor del är producerat 
av skogsrelaterad råvara. När Fiber-
Cellen är tillverkad, består den av 
odlingssubstrat och frö/planta, som 
höljet omsluter. 

Pappersmaterialet i FiberCellen 
är av nedbrytningskaraktär, dock 
behövs mer kunskap om material-
ets nedbrytningsprocess och kom-
posterbara förmåga i förhållande till 
odlingsperioden och den odlade 
grödan. Cellulosa är huvudkom-
ponenten i pappersmaterialet och 

produktionen av cellulasenzymer-
na är ett mått på den mikrobiella 
aktiviteten och nedbrytningen av 
cellulosa. Cellulosa bryts ner till 
glukos och glukoshalten kan därför 
användas som ett mått på nedbryt-
ningsprocessen av cellulosa.

Nedrytningspotentialen hos 
papperskrukor
I ett projekt finansierades av Part-
nerskap Alnarp undersöktes od-
lingssubstrat efter skörden med 
hänsyn till Mikrobillhalt, cellulosa 
aktiviteter och glukosinnehåll som 
indikatorer på nedbrytningspoten-
tialen hos papperskrukan. Under-
sökningarna utfördes på substrat där 
persilja eller timjan användes som 

odlingsgröda. Två olika pappersma-
terial användes, cellulosa papper 
och ett biobaserat pappersmaterial.

Mikrobiellhalt
Halten av mikroorganismer fokuse-
rade på allmän bakterie- respektive 
svampflora. Den högsta bakterie-
halten indikerades vid odling i cel-
lulosa pappret och i platskruka med 
persilja (Figur 2A). Dessa behand-
lingar indikerade däremot lägre 
bakteriehalt när timjan odlades. Det 
biobaserade pappersmaterialet hade 
låg bakteriehalt båda när timjan el-
ler persilja odlades. Svamp halten  
varierade beroende på typ av pap-
per och typ av grödan. Den hög-
sta halten indikerades vid odling av 

Figur1. Timjan plantor odlade i fibercell cellulosa eller biobaserad material
Foto: Samma Khalil
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Figur 2: (A) Bakteriehalten och  (B) svamphalt i colony forming unite (CFU) per gramtor-
rvikt  odlingssubstrat med fiberceller, cellulosa eller biopapper (B), vid skörden av persilja respe-
ktive timjan plantor. Plastkrukor med antigen persilja eller timjan användes som kontroll. 

Figur 3. (A) Cellulosa plattor inokulerade med antigen bakterie eller svamp isolat och (B) 
Cellulosa plattor med det utformade höljet som indikation på cellulosa aktiviteter

timjan i platskruka och den lägsta 
svamphalten indikerades i platskru-
ka med persilja (Figur 2A). Bioba-
serade pappersmaterialet hade en 
hög halt av svamp när persilja od-
lades. Cellulosa pappret hade hög 
halt av svamp när timjan odlades.

Cellulosa aktiviteter 
Beskrivning av (Choudhary et al. 
2009) användes för bedömning av 
cellulosa aktiviteter. Bakterie och 
svamp isolat från mikrobiella un-
dersökningar plockades och odla-
des på Cellulosa plattor (Figur 3A) 
enligt beskrivning av (Choudhary 
et al. 2009). Varje cellolusa platta 
inokulerades med antigen fem bak-
terier eller fem svamp isolat. Antal 
isolat som utvecklade hölje beräk-
nades som en indikation på cellulo-
sa aktiviteter och nedbrytningsför-
måga av cellulosa (Figur 3B). 

Resultaten visade att cellulosa ak-
tiviteter var högre i persilja odling 
jämfört med timjan när cellulosa 
pappret användes (Figur 4). Lägre 
cellulosa aktiviteter indikerades i 
timjan odlingen samt i timjan och 
persilja odling när biobaserat pap-
persmaterial användes. Dock visade 
resultaten ingen skillnad i aktivi-
teterna mellan timjan eller persil-
ja odlingen när biobaserat papper  
användes.

Glukos/Sockerhalt 
Bedömning av glukos/socker hal-
ten i substrat utfördes enligt be-
skrivning av Green & Popa (2010). 
Mätningar på socker innehåll i pro-
verna användes som indikation på 
nedbrytning av cellulosa. Den lägsta 
glukoshalten indikerades i behand-
lingarna med växtmaterial antigen 
i plastkruka, cellulosa papper eller 

bakterier eller fem svamp isolat. Antal isolat som utvecklade hölje beräknades som en indikation på 
cellulosa aktiviteter och nedbrytningsförmåga av cellulosa (Figur 3B).  
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Figur 4: Cellulosa aktiviteter i odlingssubstrat med fiberceller, cellulosa eller biobaserat pappers-
material vid skörden av persilja respektive timjan plantor. 

Figur 5: Glukoshalten i mg/l i odlingssubstrat med fiberceller, cellulosa eller biobaserat pap-
persmaterial vid skörden av persilja respektive timjan plantor. 

biobaserat papper (Figur 5). Att det 
inte finns skillnad i glukoshalten 
mellan odlad material i plastkrukan 
och pappersmaterialen kan vara en 
indikation på en total nedbrytning 
av pappersmaterialet efter odlings-
perioden. Halten glukos med en-
bart cellulosa papper utan odling 
var högre jämfört med odlat mate-
rial, vilket kan också användas som 
indikation på nedbrytningspoten-
tialen hos pappersmaterialet. 

Slutsatser
• Cellulosa och biobaserade pap-

persmaterialet innehåll högre 
mikrobiell halt och cellulosa 
aktiviteter som kan kopplas till 
en effektiv nedbrytning av pap-
persmaterial.

• Analyserna som utfördes när det 
gäller glukoshalt visade inga pap-
persrester i odlingsmaterialet. 
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