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Biobäddar har sitt ursprung i Sverige som ett svar på behovet av enkla och
effektiva metoder för att minimera förorening av miljön från användning av
bekämpningsmedel, speciellt vid fyllning av spruttanken, en typisk punktkälla
för förorening.
Punktkällor
Bekämpningsmedel hanteras ofta på en speciell plats på ett lantbruk med nära tillgång
till vatten, t ex på en gårdsplan. Om ett spill sker på gårdsplanen, en plats där matjorden
har tagits bort och ersatts med ett lager av grus och sand, föreligger en uppenbar risk för
grundvattenförorening

från

utlakning.

Följaktligen

har

höga

koncentrationer

av

bekämpningsmedel påvisats vid sådana platser och danska (1-3), tyska (4-6) och
svenska (7) studier har visat att sådana punktkällor är en av de viktigaste källorna för
förorening med bekämpningsmedel. Användning av biobäddar kan emellertid drastiskt
minska risken för sådan förorening.
Vad är en biobädd?
En biobädd är en enkel och billig konstruktion avsedd att samla upp och bryta ner spill av
bekämpningsmedel (8, 9). Den består av tre komponenter i en 60 cm djup grop i marken
(Fig. 1): a) ett lerlager i botten (10 cm), b) en bioblandning eller biomix bestående av
halm, torv och matjord (50:25:25 vol-%) som fyller de återstående 50 cm, och c) ett
gräslager som täcker ytan. Biobädden är också utrustad med en ramp för att kunna köra
och ställa sprutan över biobädden.

Tanken är att all hantering vid fyllning av bekämpningsmedel i spruttanken görs över
biobädden så att spill som inträffar binds och bryts ner. Biomixens sammansättning är
utformad för att stimulera mikrobiella nedbrytningsprocesser.

Fig. 1. Biobäddens konstruktion.
Biobäddens delar
Lerlagret
Lerlagret fungerar som ett svårgenomsläppligt skikt för att minska nedåtgående
vattentransport i biobädden och därmed öka bekämpningsmedlens uppehållstid i den. En
förutsättning för att lerlgret skall ha denna funktion är att det alltid är fuktigt för att
undvika sprickbildning och därmed snabba vattenströmmar.
Biomixen
Biomixen ska ha förmågan att både binda bekämpningsmedel och kunna ge en god
nedbrytning av dem. Båda dessa egenskaper påverkas av biomixens sammansättning,
homogenitet, ålder, fuktighet och temperatur. Den ursprungliga svenska biomixen består
av halm, torv och matjord i proportionerna 50:25:25 vol-%. Alla dessa tre komponenter
har viktiga funktioner för att ge en god bindning och nedbrytning av bekämningsmedel.
Halmen

stimulerar

tillväxt

av

ligninnedbrytande

svampar

och

bildning

av

ligninnedbrytande enzymer (t ex mangan- och ligninperoxidaser och lackaser), som
också kan bryta ner många olika bekämpningsmedel (12, 16-20).
Matjorden ger förmåga att binda bekämpningsmedel och ska ha ett innehåll av
organiskt material och lera som ger en god mikrobiell aktivitet (10). Jorden utgör också
en viktig källa för bekämpningsmedelsnedbrytande mikroorganismer som kan fungera i
synergi med svamparna. Närvaro av jordbakterier kan ge en ökad nedbrytning av
bekämpningsmedel, vilket har observerats t ex för nedbrytning av benzo(a)pyren, där

svampenzymer först modifierade molekylen följt av bakteriell nedbrytning av de mer
polära metaboliterna (11).
Torven i biomixen bidrar med bindningskapacitet, fuktkontroll och ibland t.o.m. ickebiologisk (abiotisk) nedbrytning (12). Den sänker också biomixens pH, vilket är
gynnsamt för de bekämpningsmedelsnedbrytande enzymernas aktivitet.
Gräslagret
Gräslagret bidrar till att ge en effektivare biobädd, speciellt i dess översta skikt där det
mesta av pesticiderna binds och bryts ner. Gräset bidrar också med att reglera
biobäddens fukthalt genom att skapa en upptransport av vatten och dessutom
producerar

gräset

rotexudat

(t.ex.

peroxidaser)

som

kan

ge

cometaboliska

nedbrytningsprocesser (13). Gräslagret utgör också ett utmärkt pedagogsikt hjälpmedel
eftersom det avslöjar spill av bekämpningsmedel, speciellt av ogräsmedel (herbicider).
Skador på gräset kan ofta ses där koncentraten hanteras, nedanför spruttanken från
avrinning från dess utsida, under bekämpningsmedelsförorenade hjul och under läckande
munstycken (Fig. 2).

Fig. 2. Spillmönster i på biobädd (14).
Biobäddar i Sverige
Biobädden

är

ett

resultat

av

ett

samarbete

mellan

Odling

i

Balans

(info@odlingibalans.com) och institutionen för mikrobiologi, SLU (Lennart Torstensson
och Maria del Pilar Castillo). Biobäddar har funnits i Sverige sedan 1993 när de första
prototyperna byggdes och studerades (9, 15). Flera olika modeller har nu byggts av
lantbrukare, som ofta återanvänder gammalt byggnadsmaterial som finns tillgängligt vid
gården (Fig. 3). För närvarande är fler än 1500 biobäddar i drift i Sverige. Biobädden
används också ofta som en plats för säker fyllning av drivmedel till traktorer och andra
maskiner.

Fig. 3. Några exempel på olika modeller av biobäddar (8, 14).

Under sprutsäsongen återfinns ofta de högsta halterna av bekämpningsmedel i
biobäddarna (8, 9). När ett spill inträffar är det mesta av bekämpningsmedlet bundet till
den övre delen av biobädden och de flesta bekämpningsmedel är nedbrutna inom ett år
(Fig. 4).
Vid sydsvenska väderförhållanden minskar biomixens höjd ca 10 cm per år på grund
av nedbrytning av det organiska materialet i biomixen, speciellt halmen. Denna förlorade
volym ersätts genom att tillsätta en ny biomix varje år före sprutsäsongens början.
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Fig. 4. Nedbrytning av pesticider i biobäddar efter ett år (14).
Till slut minskar dock biomixens effektivitet och den måste därför helt ersättas med ett
nytt 50 cm djupt biomixlager. Det rekommenderas att detta byte görs efter 6-8 år i
Sverige.

Eftersom

det

borttagna

materialet

kan

innehålla

små

restmängder

av

bekämpningsmedel, rekommenderas det att materialet komposteras i ett år, vilket var
mer än tillräckligt för att mängderna skulle minska till mindre än detektionsgränsen (8).

Fig. 5. Efter kompostering av den borttagna biomixen i 6 månader är
koncentrationerna under detektionsgränsen. För säkerhets skull rekommenderas dock
kompostering i ett år av materialet..
Under sommaren observeras de högsta temperaturerna i biobäddarna (Fig. 6) med
nivåerna beroende på var i landet biobädden befinner sig (8). De svenska klimatets
temperaturvariationer medför att den huvudsakliga aktiviteten i biobädden är begränsad
till vår, sommar och delar av hösten.
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Fig. 6. Temperatur- och fuktighetsvariationer i en biobädd i södra Sverige under en
ettårsperiod.
Fukthalten i biobädden är mycket viktig för dess funktion (Fig. 6), eftersom den
påverkar syretillgång och mikrobiell aktivitet och eftersom vattenmättnad kan ge
utlakning av bekämpningsmedel. I Sverige är biobädden avsedd att användas enbart för
hantering av bekämpningsmedelskoncentrat och för att ge en lämplig plats för
uppställning av sprutan. Det rekommenderas att tvättning av sprutan, liksom av
traktorn, görs ute på åkern. Dock kan man tillåta regnvatten på biobädden.
Mikrobiell aktivitet i biobäddar – Halmnedbrytande svampar är viktigast
Halm utgör huvudsubstrat för bekämpningsmedelsnedbrytning och mikrobiell aktivitet,
speciellt aktiviteten av ligninnedbrytande svampar som vitrötesvampar (Fig. 7), som
producerar fenoloxidaser (peroxidaser och lackaser). Dessa enzymers ospecifika aktivitet
gör dem lämpliga för nedbrytning av bekämpningsmedelsblandningar.

Fig. 7. Vitrötesvampar i en biobädd.

Nedbrytning av enskilda bekämpningsmedel av peroxidaser från vitrötesvampar har
visats i flera studier (16-20). Dessutom har det visats i laboratorieskala att de flesta
bekämpningsmedels nedbrytning i en blandning är korrelerad med fenoloxidasaktivitet
och basrespiration och att båda dessa aktiviteter är korrelerade till mängden halm i
biomixen (Fig. 8) (12). Därför rekommenderas en stor mängd halm i biomxen, dock i
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praktiken inte mer än 50 vol-% för att kunna erhålla en homogen biomix (9, 12).
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Fig. 8. Basrespirationens och fenoloxidasaktivitetens beroende av biomixens halminnehåll
(12).
Många vitrötesvampars ligninnedbrytande enzymsystem regleras av kvävetillgång (21).
Vid låga kvävenivåer aktiveras tillverkningen av fenoloxidaser, medan höga nivåer kan
stimulera tillväxt men inhibera enzymtillverkningen. Därför rekommenderas det att inget
extra kväve sätts till biomixen.
Biobäddar i världen
Biobädden har väckt intresse i andra länder (t.ex. England, Belgien, Italien, Frankrike,
Peru och Guatemala) och dess införande har ibland lett till modifieringar av den
ursprungliga utformningen till vad som kallas biofilter, biomassbed, Phytobac®, biobac
och biotables (Fig. 9).

Biobäddar - UK
www.biobeds.info

Biomassbed – Italien
(22, 23)

Biofilter – Belgien
(24-28)

Phytobac® - Frankrike
(29)

Biobac – Frankrike
http://www.international.inra.fr/pres
s/detoxifying_plant_health

Fig. 9.Bioprofylaktiska system i andra länder.
Länkar
SJV http://www.sjv.se/
SLF http://www.lantbruksforskning.se/
Biobeds in the UK. http://www.biobeds.info/content/default.asp
Interreg ‘Clean Region’. http://www.cleanregion.dk/
First European Workshop on Biobeds, Malmö, Sweden, 2004. http://www.cleanregion.dk/
Second European Workshop on Biobeds, Ghent, Belgium, 2007.
http://www.cleanregion.dk/
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