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Gjennom prosjektet har vi testet ut og kommet frem til en aktuell 
produksjonsmetode i veksthus og vekstrom for produksjon av ruccula på 
breisådde enheter i dypvannsystem med næringstilførsel fra fiskeproduksjon. 
Dette er sirkulærproduksjon der fisk og planter dyrkes i samme system i såkalt 
akvaponisk produksjon. Systemet ble sammenlignet med tradisjonell 
produksjon i hydroponisk næringsvann. Vi testet ut produksjon i naturlig lys 
under sommer og høstforhold samt i vekstrom med ulike nivå av led lys. Ulike 
sorter sorte, så-tettheter og gjentatte høstinger ble undersøkt. Enkle målinger 
av smakskvalitet, farge og bladstyrke, samt lagringsevne har også blitt vurdert 
ut fra lignende kriterier som BAMAS produsenter bruker. 
 

Formål: 
Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om bærekraftig og økonomisk lønnsom 
produksjonsmetode for helårsproduksjon av ruccula i Aquaponic system med brunørret (Salmo 
trutta). Systemet baseres på produksjon av planter sammen med fisk i vann-kultur i et resirkulert 
system der fisk tar opp næring fra fiske-fôr og tilfører sine avfallsstoff som gjødsel til plantene, som 
igjen gjør nytte for fisken ved å rense vannet for disse stoffene. Omdanningen av næringsstoff 
besørges av nyttige bakterier i et biofilter som danner kjernen i anlegget. Oksygen tilføres vannet 
til fisk og planter gjennom luftingsanlegg. Surhetsnivå (pH) bufres automatisk til rett nivå ved 
tilsetning av Kalsium og Kalium forbindelser som balanseres i rette mengder for å dekke plantenes 
behov. Eneste input av næringsstoff til anlegget fiskefor og et lite tilskudd av jern (jernchelat) som 
mikronæring for plantene. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med representanter fra Bama og 
Gartnerhallen og Hørte Gård AS. 
 
Gjennom tidligere prosjekt og innsats for egne midler i Aquaponics anlegget ved NIBIO Landvik 
har planteproduksjonen vist svært lovende resultat med en tilvekst for salat på 5 ganger biomasse 
av fisk produsert per tidsenhet (Homme, 2017, sluttrapport RFF Agder 2015, Utvikling av 
kunnskap for design og drift av Aquaponic-systemer for bærekraftig matproduksjon, BU midler pr. 
no 15/20 tilskudd til prosjekt med ferskvannslaksen Bleke).  
 

Utførelse av prosjektet:  
Arbeidspakke 1: Velge ut sorter for dyrking i Aquaponics-anlegg.    
Basert på eksisterende kunnskap om dyrking av ruccula samt kunnskap om resistens og 
sortsegenskaper ble valgt ut de mest lovende sortene for testing i akvaponianlegget under de 
gjeldende betingelsene. Hørte Gård AS bidrog med kunnskap om sorter de hadde prøvd ut og 
testet i samarbeid med BAMA. Viktige kriterier for sortsvalg har vært vekstkraft, bladform, smak, 
holdbarhet og egnethet til bearbeiding, pakking og omsetning.   
   
Arbeidspakke 2 har gått ut på å optimalisere produksjonssystem og dyrkingsteknikk for 
ruccula. 
Ulike tekniske system for oppal og produksjon ble testet, herunder vekstmedia, så tetthet og 
høste-metoder. Det var ønskelig fra næringa med raske omløp med mattekultur (breisåing). Det er 
aktuelt med maskinell høsting mens plantene er i relativt ung alder. Ulike ‘dyrkings-matter’ og så-
tettheter samt etableringsmetoder ble sammenlignet. 
 



Arbeidspakke 3 omfattet optimalisering av produksjonsfaktorer. Ulike lysnivå ble testet i 
vertikalproduksjon i hyllesystem. 
Sortsprøving: De 4 mest lovende sortene ble sammenlignet i akvaponi anlegget ved NIBIO 
Landvik. Anlegget var stabilisert over tid med planter, fisk og biofilter. Siden produksjonen i 
anlegget går kontinuerlig hele året, brukes det vekstlys i den mørke årstid. Mengde fiskefor og lys 
ble balansert i forhold til biomassen av fisk og planter. Dette styres ut fra kontinuerlige målinger av 
næringskonsentrasjon i vannet og registreringer av biomasse inn og ut av anlegget. 
Produksjonsforholdene som varierer og kan optimaliseres er: 
 

1) Biomasse av planter i anlegget  
2) Biomasse av fisk i anlegget  
3) Fiskefor inn i anlegget  
4) Belysning til plantene (led lys).  
5) Temperatur 

 
Arbeidspakke 4: Testing av produktkvaliteten 
Sammen med omsetningsleddene og gartnerhallens produsenter vil vi drøfte de utfordringer man 
møter både i produksjonen og med hensyn til produktkvalitet, bearbeiding, pakking og omsetning. 
Konseptet gir rom for videre merkevarebygging innen miljø, økologi/økosystem, bærekraft, 
matsikkerhet, resirkulering, produksjon uten plantevernmidler).  
  
Arbeidspakke 5: Produksjonsprotokoll  
Prosjektet vil framskaffe nødvendig kunnskap om produksjonssystem som kan brukes til 
optimalisering av produksjonsfaktorer for ruccula i Aquaponic-anlegg. Det ble også utført enkle 
økonomiske beregninger som viser kostnader og produksjon per arealenhet med fokus på 
belysning. Disse må sees i sammenheng med investeringskostnader og avskrivinger for den 
aktuelle bedrift.  
 

  



Samarbeidspartnere i prosjektet 
Prosjektet ble initiert av Jens Strøm, BAMA og Ellen-Margrethe Hovland, Gartnerhallen med 
produsent Anders Hørthe fra Hørthe Gård AS. Hørte gård ble valgt ut etter som de er en stor 
leverandør av ruccula i sommerhalvåret (frilandsproduksjon). Prosjektleder har vært Randi 
Seljåsen fra Nibio og Michel Verheul og Henk Maessen, NIBIO, deltok med sin 
ekspertkompetanse på dyrking i regulert klima. Underleverandører i prosjektet har vært 
Plantefabrikken ANS, på utvikling av vannkjølte led lys, samt Feedback Aquaculture ANS med 
kompetanse på fisk og vannbehandling. Helge Liltved fra UiA deltok også på første møtet i 
prosjektet, men trakk seg ut da det var litt usikkerhet om hans dobbeltrolle som medeier i et mulig 
konkurrerende firma, Bygartneriet, Panponics i Arendal. Prosjektperioden varte fra november 2017 
til desember 2018. Oppstartsmøte i prosjektet ble holdt i januar 2018 (Figur 1) og sluttmøte 28. 
februar 2019. 

 
Figur 1 Prosjektgruppen samlet ved ‘kick off’ møte januar 2018. Fra venstre: Randi Seljåsen (NIBIO), Ellen-Margrethe Hovland 
(GH), Helge Liltved (UiA), Morten Homme (Feedback Aquaculture ANS), Anders Hørte, Simen Sjølie (Plantefabrikken), Jens Strøm 
(BAMA), Atle Beisland (NIBIO). 

 
Figur 2 Diskusjoner på oppstartsmøtet rundt utvikling av vannkjølte led lys, Simen Sjølie (Plantefabrikken ANS) demonstrer utstyr 
og tester lysintensiteter. 



UTPRØVINGER OG RESULTATER  
 

PRODUKSJONSSYSTEM 
Dyrkingsmåten vi kom frem til var såing i vekstmatte (blanding av ull og syntetisk tekstil) som ble 
lagt på isopor-pluggbrett flytende på vannflaten i plantekarene (Figur 3). Vekstmatten fuktes helt 
ved å senke den ned i næringsrikt vann før såing. Best resultat fikk vi ved dekking etter såing med 
svart plast med hvit overside et par døgn til spirene var 5 til 15 mm lange (dekket legges 5-7 cm 
over frøene på et gitter). Røttene strekker seg omtrent tilsvarende som bladspirene. Forlenges 
tiden med svart plast øker strekningen noen millimeter hver time og plantene bruker 15-20 timer 
på å vokse fra 2 mm rotspisser til 15-20 mm høye spirer. Fuktighet i vekstrom under spiringen og 
dyrkingen ble holdt på 75 til 85 %. Vi sammenlignet lystett plastdekke med melkehvit plast og brett 
uten dekking. Input i systemet var fiskefor av typen Nutura RS70 A, 3 mm pelets (Skretting, 
Stavanger). Det ble i tillegg tilført jern av typen Pioner jernchelat 6% DTPA. 
 

 
Figur 3 Produksjon i breisådde flater på flytende isoporpluggbrett med vekstmatte. 

 

SORTSPRØVINGER OG AVLINGNIVÅ I VEKSTHUS 
Vi testet ut de fire sortene ‘Trizia’, Belletia’, Monza’ og ‘Letizia’, som ble foreslått av produsent 
Anders Hørthe, Hørte gård AS. Disse sortene har vist gode egenskaper på friland hos 
produsenten og har også blitt en del brukt i andre land i kontrollert klima (vekstrom, veksthus). I 
våre forsøk utmerket Monza seg med høyest avling og god kvalitet. Avlingsnivå for Monza var 
1750 g per m² og mellom de andre sortene lå på 1280 og 1550 g per m² (gjennomsnitt for 1., 2., 
og 3. høsting). Første høsting gav avlingsnivå på 2050 g per m² mens 2, høsting gav 955 g per m² 
(gjennomsnitt av alle sortene). Ved veksthusproduksjon med 17-18 grader vanntemperatur og 20 
til 26 grader lufttemperatur var produksjonstid fra såing til første høsting 4-5 uker avhengig av sort.  



 
Figur 4 Sortsprøving i ruccula i hydroponisk (h kar) og akvaponisk (v kar) produksjon med 2 uker mellom hvert hold. Her vises 
randomiserte behandlinger av ny-sådde, 2 og 4 uker gamle planter i samme system.  

 

GJENTATTE HØSTINGER 
Gjentatte kuttinger av ruccula med tre ukers intervall (Figur 5) gir økning i andel blad med ønsket 
flikform (Figur 6.). Gjentatte høstinger hver tredje uke var mulig inntil 2 etterfølgende ganger for 
Monza og 1 ekstra gang for de andre sortene før blomstring ble et problem.  
 
Høstingen i seg selv og/eller plantealder ser ut til å stimulere blomstring (Figur 7). Tredje høsting 
hadde innslag av blomster både ved dyrking i lang dag og kort dag. Det viste seg at Monza hadde 
lavest tendens til blomsterdanning (5 blomsterstander per m²) sammenlignet med de andre 
sortene (23 til 47 blomsterstander per m²). Det ser ut til at plantealder og kutting i forbindelse med 
høstingene stimulerer blomstring i større grad enn daglengde. Noen sorter var høsteklar etter 4 
uker, mens andre trengte 4,5 til 5 uker på å nå høsteklar bladstørrelse.  
 

 
Figur 5 Høsting ved kutting ca 3 cm over rothalsen gav god gjenvekst hos plantene og muligheter for inntil 3 gjentatte høstinger. 



 
Figur 6 Andel av ønsket fliking av blad øker fra første til andre høsting. Foto til høyre viser liten grad og sterk grad av flikdannelse. 

 
 
 
 

  
Figur 7 Tendens til uønsket blomstring (stokkrenning) øker ved gjentatte høstinger. Det er forskjell mellom sorter på tendens til 
stokkrenning. 
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PLANTEAVSTAND - SÅTETTHET 
Vi sammenlignet så-tettheter tilsvarende 10.000, 5.000 og 2.500 frø per m². Tetteste såing gav 
høyst avling på første høsting, mens laveste tetthet gir høyest avling på tredje høsting Figur 8. 
Årsaken kan være at åpen bestand gir mer plass til forgreining i de med lavest tetthet. Ut fra totalt 
avlingsnivå ser det ut til at det er mest gunstig med tett såing tilsvarende 10.000 frø per m². Dette 
ble benyttet som standard tetthet i alle forsøkene der vi så på andre ting enn tetthet. 
 

  
Figur 8 Sammenligning av avlingsnivå for tre ulike så-tettheter i hydroponi og akvaponi anlegg for to ulike sorter. 

 

NÆRINGSTILFØRSEL: 
Vi sammenlignet dyrking i Aquaponic system med næringskonsentrasjon som var 40% lavere enn 
standard hydroponi næringsløsning og hadde høyere pH (ledetall 0,8 til 1,0 mS og pH 6,5 vs. 
ledetall 1,5 mS og pH 5,5). Til tross for dette var avlingsnivåene i akvaponisk system på høyde 
med hydroponisk produksjon. En forklaring på dette kan være at rotsystemet i akvaponi systemet 
hadde signifikant større biomasse (nesten dobbelt så stor biomasse). Plantene kompenserer 
tydeligvis for den noe lavere næringskonsentrasjonen med å øke opptaksmuligheten gjennom 
utvikling av et større rotsystem. Til begge systemene ble det tilsatt jernchelat til for å unngå 
mangel på jern som vi så tendenser til i begge systemene i tidig fase av forsøkene. 
 

OPTIMALISERT PRODUKSJON I VEKSTROM: 
Ved produksjon i vekstrom med vanntemperatur på 22 grader, lufttemperatur 24 grader, CO2 nivå 
på 1100 PPM og en lysmengde på minst 12 mol per døgn av fotosyntetisk aktivt lys (PAR, 400-
700nm), kan produksjonstiden kortes ned fra 4 til 3 uker fra såing. Ved såpass høyt CO2 nivå, høyt 
ledetall (2 mS/cm) og høy temperatur gav det en avlings-økning på 40% å øke lysmengden per 
døgn fra 15 til 18 Mol (Figur 9). Avlingsnivåene etter 3 uker i vekstrom lå da på henholdsvis 3,2 og 
4,5 kg bladavling per m². Ved de høyeste lysmengdene kan produksjonstiden trolig kortes 
ytterligere ned til ca. 2,5 uker. Dette vil avhenge av sortens evne til å danne flikete blad tidlig og 
eventuell prosedyre for fjerning av runde blad før første høsting. Det kan være aktuelt å fjerne de 
første bladene etter 2 uker og la plantene vokse videre i 1,5 til 2 uker til før første ordinære 
salgshøsting finner sted.  
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Figur 9 Sammenligning av produsert biomasse av blad og røtter ved ulike lysregimer for produksjon i vekstrom med sorten Wild 
rocket ‘Monza’ i vekstrom med 1200 PPM CO2, 24 °C lufttemperatur og 22°C vanntemperatur i hydroponisk produksjon med 
ledetall 2 mS/cm. 

 

KVALITET: 
Kvalitetskriterier som bladform, smak, sprøhet og bladstyrke ble vurdert i alle forsøkene. Det er 
tendens til dårlig fliking av blad på de første varige bladene (Figur 10). Det ser ut til at dette er 
tilfellet for alle sortene i noe varierende grad. Andel flikete blad på første høsting varierte fra 20 til 
80%. Første høsting er således av liten verdi siden den har lav andel salgbar kvalitet på grunn av 
bladform. Sortering er heller ikke aktuelt fordi det blir for arbeidskrevende, slik at hele partiet blir av 
dårlig kvalitet. Det anbefales derfor å fjerne de første bladene på et tidlig tidspunkt når man merker 
at flikete blad så vidt begynner å komme. Tidspunkt for slik beskjæring vil være omtrent 2,5 uker 
etter såing i vekstrom under optimale betingelser og i underkant av 3,5 uker etter såing i 
veksthusbetingelsene. Ved andre og tredje høsting er nærmest 100% av bladene fliket for alle 
sortene. 
 

 
Figur 10 Høstede blad fra hver behandling ble testet opp mot en kontrollprøve fra BAMA (kjøpt i butikk). Andel runde blad og flikete 
blad ble klassifisert for seg på et utvalg av avlingen for å finne prosent fliking hos hver av sortene. 

Ruccula hadde omtrent samme nivå av grønn farge som butikkvare fra norske BAMA produsenter 
i alle forsøksbehandlingene. Bladstyrke og sprøhet var også på nivå med butikkvarianten der 
bladene var fult utviklet. I noen tilfeller var relativt store blader av frilandsprodusert ruccula noe 
grønnere i fargen og hadde tykkere blad.  
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Ruccula fra vekstrom- og veksthus-forsøkene hadde generelt en høyere score for skap smak en 
butikkvare fra BAMA ved enkel maks sammenligning gjort av 1 person (score 9 vs. score 5). 
Under lagring ser det imidlertid ut til at den skarpe smaken blir mildere og dette kan være en 
forklaring på at butikk-varianten hadde lavere nivå enn ny-høstede blad. Ruccula var 
lagringsdyktig i 7 til 10 dager i perforerte plastposer ved 4°C i et enkelt lagringsforsøk med ruccula 
produsert i vekstrom. Det ble ikke påvist forskjeller i kvalitet mellom hydroponisk og akvaponisk 
produksjonssystem. 
 
 

FISKEPRODUKSJON: 
I perioden 19 juni til 10 oktober ble det forbrukt 30 kg fôr (Nutura RC 70 A, Skretting) og tilvekst av 
biomasse brunørret var på 15. kg. Dette gav næring til 10 m² dyrkingsareal med ruccula. Forbruk 
av fôr per kilo tilvekst av fisk (FCR, Food Conversion Rate) var på 1,5 ved kontinuerlig foring hele 
døgnet. Ved reduksjon av foringstid til 14 timer lys-periode observerte vi en økning i PCR på 2,45 
og dermed en dårligere utnyttelse av foret. Det gjøres målinger av næringskonsentrasjon i 
akvaponi vannet og mengde fiskefôr og fisk tilpasses til det plantene til enhver tid tar ut av 
anlegget. Det kraftige rotsystemet som plantene utvikler gir en buffer i systemet slik at noe 
variasjon i nærings-konsentrasjon kan tolereres uten at man får avlingsnedgang.  
 

 
Figur 11 Fisken tar opp fiskefôr og gir fra seg gjødsel til plantene i systemet. 

 

ØKONOMI: 
Akvaponi anlegg gir tilstrekkelig næringsnivå for produksjon av ruccula og en økonomi i 
planteproduksjonen som er tilsvarende det man kan forvente i standard hydroponi produksjon. I 
tillegg kommer inntekter fra produsert fisk som må kunne bære egne kostnader til 
fiskeproduksjonsdelen i anlegget. Ved valg av regnbueørret i stedet for brunørret vil man kunne 
mangedoble produsert biomasse av fisk. 
 
Dyrking i veksthus og vekstrom med flere høstinger er mulig også ved lange daglengder, noe som 
muliggjør helårsproduksjon og senker installasjonskostnader til belysning. Vi ser at ved høye 
dyrkingstemperaturer og tilførsel av CO2 responder ruccula på økning i lysnivåer opp mot veldig 
høye døgnverdier (18 Mol per døgn). Avlings-økningen er såpas kraftig ved økning fra 15 til 18 
Mol per døgn at energikostnad i kWh per produsert ruccula synker med økende lys-verdier (Figur 
12). Det er dermed mulig å oppnå rask produksjon, høy avling og god lønnsomhet i slike 
etasjedyrkings-systemer med ruccula på helårsbasis.  
 



 
Figur 12 Endring i energiforbruk per kilo produsert ruccula ved ulike lysintensiteter. 

 

Konklusjon 
Avlingsnivå 
Sorten ‘Wild Rocket Monza’ gav høyest døgntilvekst og avling av blad (høyere enn Belizia og 
Tricia). Avling i løpet av 4 ukers produksjon var 1749 g per m² for Wild rocket, som altså er 
signifikant høyere enn for Belizia og Letizia (1427 og 1279 g per m²). Optimalisert produksjon i 
vekstrom gir mulighet for avling til 4800 gram per m² på 3 uker 
 
Kvalitet:  
Alle sortene ser ut til å ha tilfredsstillende farge og smak ved høsting innen 4-5 uker i denne 
studien. Bladform ved første høsting hadde en større andel runde blad enn seinere høstinger. 
Man må derfor vente litt med høstingen for noen av sortene til de begynner å få stor nok andel 
flikete blad. Det er ellers en mulighet å planlegge produksjonen slik at man kan blande første 
høsting med en andel av andre og tredje gans høstinger som har omtrent 100% flikete blad. 
Holdbarhet på høstede blader ser ut til å være ca. 10 dager ved 4°C i våre forsøk. 
 
Dyrkingssystem – næringstilførsel: 
Dyrking i Aquaponic system gav avling på høyde med hydroponisk til tross for at lavere 
næringsinnhold (ledetall Akvaponi: 0,8 til 1,0 vs. Hydroponi: 1,5 mS/cm). Akvaponi plantene har 
tendens til å være litt lysere og vokse litt seinere helt i starten, men så kompenserer de med å øke 
omfanget av rotsystemet for å effektivisere næringsopptak og vekst (ca 50% større biomasse av 
rotsystem i Akvaponisk produksjon sammenlignet med hydroponisk). Avlingsnivå i akvaponi er 
dermed på høyde med Hydroponi fra 2. og 3. høsting. 
 
Plantevern  
Vi observerte større motstandskraft mot sykdom i akvaponisk system sammenlignet med 
hydroponi i våre forsøk. Dette har trolig sammenheng med bedre rotsystem og større buffer av 
nytteorgansimer gjennom biofilter og økosystemet med fisk 
 
Flere høstinger på samme planter   
Tre høstinger er mulig for flere av sortene. Noe blomsterstilker må frasorteres på 2. og 3. høsting, 
men ansees for å være innenfor det som er lønnsom produksjon. I veksthusproduksjon med 
naturlig lys tar det ca 3 uker før plantene er klar for ny høsting. Det tar noe kortere tid ved 
optimaliserte forhold i vekstrom. Andre og tredje høsting gir noe lavere avling enn første høsting, 
men bedre fliking på bladene (alle blad flikete).  
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