
Recirkulering i växthus kom åter på tapeten 
efter giftlarm i media. Ett motargument för att 
inte investera i recirkulering är rädslan för en 
ökad risk att virus ska spridas via vattnet. 

– Det virusangrepp vi fick har inte spridit sig 
via vattnet, i så fall skulle hela kulturen slagits 
ut.  Men det gjorde den bevisligen inte, säger 
Caroline på Brännan Tomaten utanför Viken. 
Vi kör med BioBoxen som vanligt.

Vetenskapligt bevisat i studier

När Bioforsk i Norge utförde test med virus 
i olika recirkulerande system, fick BioBox 
bästa betyg. Sjukdomar och virus spreds inte 
i växthuset. De goda bakterierna gjorde plan-
torna mer motståndskraftiga då de fick ett star-
kare immunförsvar.

Nu är det bevisat i verkligheten.

Samma sak hände Brännan när de drabbades 
av Pepino. Viruset har inte spridit sig till de 
andra plantorna. BioBox fungerar lika bra i 
verkligheten som i testförsöket.

Text och bild: Lasse Martinell

Finland köper BioBox.

En delegation från Finland besökte Sverige 
2009 för att studera BioBox. De blev mer än 
nöjda och har nu lagt en preliminär order. De 
första BioBoxarna kommer att skeppas till 
Finland under första kvartalet 2010.
BioBox säljer förnärvarande mer på export än 
på den svenska marknaden.

Ökad tillväxt med BioBox, 60 kg/m2.

Som bekant spar BioBox stora mängder vat-
ten och gödning. Boris Larssons döttrar har 
fått en skörd i storleksordningen 60 kg/m2, ett 
resultat som är snäppet bättre än vad deras far 
lyckades med. Skördeökningen från ursprung-
liga 52 kg / m2 är i Brännans fall är värd flera 
hundratusentals kronor varje år.  

Miljö och lönsamhet.

Ur miljö- och lönsamhetssynpunkt är BioBox 
den mest prisvärda alternativet. Kapaciteten är 
7 – 8 m3/dygn per stabel.
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Pepino mosaic virus (PepMV) –  
inget problem för Brännan Tomaten.
Med BioBox fick vi ingen  
spridning, viruset sprids  
inte via recirkulering!

BioBox till Finland


