
13-X6

Bioreaktorodling         av         gran

Faktorer         som         kontrollerar         tillväxt         och         utveckling

Ismail         Abubeker,         Emma         Borg,         Sara         Elfman,
Rickard         Pettersson,         Erik         Sjöberg,         Marie         Utterbäck

Beställare:         SweTree         Technologies
Beställarrepresentant:         Gunnar         Johansson
Handledare:         Lena         Henriksson

1MB332,         Självständigt         arbete         i         molekylär         bioteknik,         15         hp,         vt         2013

Civilingenjörsprogrammet         i         molekylär         bioteknik

Institutionen         för         biologisk         grundutbildning,         Uppsala         universitet



 
 

  



  

1 

Innehållsförteckning 
Innehållsförteckning ................................................................................................................... 1 

Förkortningar .............................................................................................................................. 3 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 5 

Inledning ..................................................................................................................................... 7 

Bakgrund .................................................................................................................................... 7 

Beställare ................................................................................................................................ 7 

Somatisk embryogenes ........................................................................................................... 7 

Problemställning ..................................................................................................................... 8 

Avgränsningar ......................................................................................................................... 8 

Genomförande ........................................................................................................................ 8 

Principen för somatisk embryogenes ......................................................................................... 9 

Initiering och proliferering...................................................................................................... 9 

Förmognad och mognad ....................................................................................................... 10 

Partiell torkning .................................................................................................................... 10 

Groning ................................................................................................................................. 11 

Acklimatisering ..................................................................................................................... 11 

Extracellulära proteiner: AGP och LCO ............................................................................... 12 

Tillväxtregulatorer: PGRs ..................................................................................................... 12 

Medium ................................................................................................................................. 14 

Bioreaktorer för somatisk embryogenes .................................................................................. 15 

Stirring-bioreaktorer ............................................................................................................. 16 

Applikon BioBundle 7 L ................................................................................................... 16 

LABFORS 5 CELL ........................................................................................................... 16 

Medorex Stirring Bioreactor ............................................................................................. 17 

FerMac 320 ....................................................................................................................... 17 

Temporary immersion-bioreaktorer ...................................................................................... 18 

Plantima bioreaktor ........................................................................................................... 18 

BioMINT ........................................................................................................................... 18 

RITA .................................................................................................................................. 19 

Bioreaktor utvecklad av SLU ............................................................................................ 19 

Sammanställning av bioreaktorer ......................................................................................... 21 

Jämförelse ................................................................................................................................. 22 

Slutsats ..................................................................................................................................... 23 

Referenslista ............................................................................................................................. 25 

 



  

2 

  



  

3 

Förkortningar 
 

2,4-D    2,4-Diklorfenoxiättiksyra 

 

ABA    Abskisinsyra 

 

AGP  Arabinogalaktan-proteiner   

 

IAA    Indol-3-ättiksyra   

 

LCO  Lipochitooligosackarider  

 

PEG  Polyetylenglykol     

 

PEM  Proembryogenetisk massa 

 

PGR  Plant growth regulator (tillväxthormon)   

 

TIS  Temporary immersion-bioreaktor  
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Sammanfattning 
Detta är ett projekt som utförs på uppdrag av företaget SweTree Technologies. Projektet 

innefattar att utforma en sammanställning av olika typer av bioreaktorer som finns på 

marknaden idag och som kan användas för somatisk embryogenes av gran. Somatisk 

embryogenes är en kloningsprocess för förädling och massförökning av växtmaterial och en 

stor del av sammanställningen innehåller en beskrivning av denna process. SweTree använder 

i dagsläget somatisk embryogenes för storskalig massförökning av gran i bioreaktorer och vill 

kunna effektivisera detta ytterligare, både med avseende på tid och ur ett ekonomiskt 

perspektiv. 

Studien har genomförts genom en omfattande informationssökning, där bland annat en 

intervju med professor Sara von Arnold har skett. Åtta bioreaktorer har studerats och jämförts 

och de har alla olika leverantörer och egenskaper. Bioreaktorerna kan delas in i två grupper, 

där den första gruppen av bioreaktorer fungerar med hjälp av en omrörningspropeller och 

kallas stirring-bioreaktorer. Denna typ av bioreaktor kan kontrollera ett stort antal parametrar. 

Den andra gruppen av bioreaktorer är temporary immersion-bioreaktorer, vilka fungerar 

genom att växtmaterialet periodvis översköljs med flytande medium innehållande 

näringsämnen och tillväxtfaktorer. Dessa bioreaktorer har inte lika utvecklade kontrollsystem 

som de undersökta stirring-bioreaktorerna.  

För- och nackdelar, utifrån de krav som somatisk embryogenes av gran ställer, har vägs mot 

varandra för att kunna rekommendera den bästa bioreaktorn till SweTree. Slutsatsen som 

dragits är att det bästa för SweTree vore att använda en kombination av de två grupper av 

bioreaktorer som undersökts. Det optimala vore att använda en bioreaktor som använder sig 

av temporary immersion-systemet, men samtidigt kan kontrollera och automatisk tillsätta 

näringsämnen på liknande sätt som stirring-bioreaktorer kan. 
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Inledning 
Detta projekt har genomförts inom kursen Självständigt arbete i molekylär bioteknik vid 

Uppsala universitet under våren 2013. Det övergripande syftet med kursen har varit att få 

genomföra ett mer omfattande arbete i grupp och att få prova på att jobba i projektform. 

Projektet har baserats på den beställning vår projektgrupp fått ifrån bioteknikföretaget 

SweTree Technologies. 

Det finns idag ett stort behov av att ta fram ett högkvalitativt granmaterial till skogsnäringen. 

En relativt ny svensk metod för att kunna massföröka förädlat granmaterial är somatisk 

embryogenes. Genom att använda denna metod skapas möjligheten att ta fram ett mycket stort 

antal embryon från ett enstaka frö, dessa embryon kan genom en kontrollerad odlingsprocess 

växa upp till identiska granplantor. För att ytterligare kunna effektivisera denna metod kan 

odlingsprocessen utföras i en automatiserad bioreaktor. En bioreaktor används för att kunna 

optimera odlingsförhållandet och därmed påskynda processen [1]. 

Bakgrund  

Beställare 
SweTree Technologies är ett företag som utvecklar teknologier som kan användas inom träd- 

och fiberindustrin. Ett område som företaget riktat in sig på är massförökning av granar. 

SweTree utför dock inte själva massproduktionen av granar, utan säljer endast information om 

hur produktionen ska gå till.  

För att utföra denna massförökning använder sig SweTree av somatisk embryogenes. 

Metoden innebär att somatiska celler från den växt man vill klona manipuleras, med hjälp av 

olika tillväxtfaktorer, till embryogena celler. Vid tillsatts av ytterligare tillväxtfaktorer 

utvecklas cellerna till embryon som sedan kan planteras och växa till granar. Att utföra 

massproduktionen på detta sätt är både ett effektivt och ekonomiskt fördelaktigt 

tillvägagångssätt.  

Somatisk embryogenes 
Somatisk embryogenes är en process för växtförädling genom kloning. Denna metod är bland 

annat lämplig för växter som är svåra att odla på traditionell väg, såväl som för 

massproduktion. Den är speciellt bra för arter som är utrotningshotade eller har eftertraktade 

egenskaper, så som resistens mot skadliga ämnen eller sjukdomar. Poängen med somatisk 

embryogenes är att man får ett mycket stort antal somatiska embryon från endast ett frö. Man 

kan alltså producera stora mängder genetiskt identiska plantor på relativt kort tid [1]. 

Somatisk embryogenes delas upp i flera utvecklingssteg och kan på många sätt liknas vid den 

normala utvecklingen av zygotiska embryon. Med hjälp av specifika behandlingar kan man 

samla in stora mängder av somatiska embryon i ett specifikt utvecklingssteg, vilket möjliggör 

att dessa effektivt kan studeras. De somatiska embryona utvecklas först i närvaro av olika 

typer av tillväxtregulatorer, PGRs, och då huvudsakligen auxin och cytokinin. För att 

utvecklingen ska fortskrida krävs det att dessa tillväxtregulatorer tas bort och att 
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mognadssyran abskisinsyra, ABA, istället tillsätts. Den fortsatta mognaden och utvecklingen 

av färdiga embryon sker därefter på medium som helt saknar PGR [2]. 

Problemställning 
Syftet med detta projekt är att vår beställare SweTree Technologies ska få en bättre översikt 

över vilka bioreaktorer samt kontrollsystem som finns på marknaden. Vårt uppdrag är att göra 

en sammanställning av olika bioreaktorer som kan användas för somatisk embryogenes av 

gran. I dessa kärl ska tillväxthastigheten av granplantorna kunna kontrolleras, såväl som andra 

faktorer som är viktiga för en effektiv process. En stor del av projektet innefattar därför teorin 

bakom somatisk embryogenes.  

Vårt mål är att ha en utförlig sammanställning av olika bioreaktorer och tillhörande 

kontrollsystem samt vilka tillväxtfaktorer som är viktiga vid somatisk embryogenes. I 

sammanställningen kommer vi även ha med ekonomiska aspekter och leverantörer. Utifrån 

denna sammanställning kommer vår projektgrupp ge förslag på vilket odlingskärl som vi 

anser är bäst för SweTree Technologies massförökning av gran. 

Avgränsningar 
Det är viktigt att poängtera att vi genom detta projekt inte har till uppgift att ta fram en ny 

bioreaktor, utan endast sammanfatta redan befintlig information. De förslag som har tagits 

fram på biokärl och kontrollsystem är redan existerande på marknaden.  

För att kunna presentera relevant information till vår beställare SweeTree Technologies har vi 

bestämt oss för att det maximala antalet bioreaktorer i sammanställningen ska vara 10 

stycken. Då personalkostnader är en stor ekonomisk aspekt så är en fullt automatiserad 

process det bästa alternativet. När det gäller kontrollsystem så har optimala förhållanden för 

somatisk embryogenes av vanlig rödgran (eng. Norway spruce) varit utgångspunkten. 

Genomförande 
Projektet inleddes med att formulera en projektplan över arbetet med tillhörande syfte och 

delmål. Informationssökningen inom gruppen delades upp två block. Det ena blocket 

innefattade den somatiska embryogenesen samt hur den kan kontrolleras och det andra 

bioreaktorer och dess leverantörer. En viktig del av studien har varit en intervju med Sara von 

Arnold, professor i skogsträdens cellbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Resultatet av 

studien sammanfattades i en sammanställning. 

Kontakten med SweTree har skett via Gunnar Johansson, som har agerat 

beställarrepresentant. Under projektets gång har vi även haft kontinuerlig kontakt med vår 

handledare Lena Henriksson.  
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Principen för somatisk embryogenes 
 

 
Figur 1. Schematisk representation av utvecklingsstegen för somatisk embryogenes hos gran. Bild tagen och 

modifierad från [3].  
 

Initiering och proliferering 
Som tidigare nämnts kan processen delas upp i bestämda delar där man brukar prata om tre 

övergripande steg. Det första steget representeras av så kallade proembryogenic masses, 

PEMs, som kan liknas med en samling av celler som kan passera genom en serie av tre 

karaktäristiska steg och därmed befinna sig i tre olika faser. Dessa åtskiljs av att deras 

cellulära organisation ser olika ut och man brukar beteckna dem med olika cellnummer: 

PEMI, II och III. Från denna samling av celler kan det dock inte utvecklas ett normalt 

embryo, utan det måste ske de novo från PEMIII [2].  

 

Vidare kan detta första steg delas upp i två understeg, initiering och proliferering, där båda 

stegen innebär en första utveckling av den embryogena kulturen. Vid initiering av 

embryogena kulturer sker förädlingen av den första explantan, det vill säga ursprungsplantan, 

på ett medium som är försett med de två viktigaste tillväxtregulatorerna, det vill säga auxin 

och cytokinin. De somatiska celler som man utgår ifrån innehåller all den information som 

krävs för att det ska kunna utvecklas en normal planta [3]. 

 

För att somatisk embryogenes ska kunna initieras måste genuttrycket i explantan förändras 

och istället för att visa normalt genuttryck måste växten uttrycka gener för ett 

embryogenetiskt program [3]. Denna förändring sker främst med hjälp av auxin, som 

stimulerar DNA-metylering [4]. Det har dock visat sig att även andra PGRs och stressfaktorer 

kan medföra en omprogrammering av genuttrycket. Förändringen i genuttrycket leder till en 

serie av celldelningar som antingen kan inducera en oorganiserad kallustillväxt eller en 

polariserad tillväxt som leder till somatisk embryogenes [5]. När embryogena celler fåtts 
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fortsätter dessa att utvecklas till PEMs i prolifereringssteget. Här är, som tidigare nämnts, 

auxin nödvändigt för förökning och tillväxten sker på ett fast eller flytande medium som är 

försett med PGRs på ett liknande sätt som i initieringssteget. För att bibehålla kulturen i 

tillväxtfasen krävs det ett lågt pH och att temperaturen hålls konstant runt ett optimum [6]. 

 

En av fördelarna med somatisk embryogenes är att kryopreservering kan användas efter 

prolifereringen för att frysa ned och under lång tid lagra vävnadskulturen. Man kan då vänta 

in resultaten från fleråriga klontester för att därefter tina upp och massföröka de allra bästa 

korsningarna. Då en gran med goda egenskaper har identifierats, fryses dess somatiska 

embryon i flytande kväve (-196°C). Embryona kan lagras under mycket lång tid på ett väldigt 

effektivt sätt, då tusentals kloner kan lagras per kvadratmeter i behållaren med flytande kväve. 

Poängen med somatisk embryogenes i kombination med kryopreservering är att man när som 

helst kan plocka fram de nedfrysta proverna och börja själva plantframställningen. Detta är en 

mycket billig och säker metod [3]. 

 

Förmognad och mognad 
Den andra delen av dessa karaktäristiska steg innefattar förmognad och mognad av somatiska 

embryon, vilket kan starta efter att PEMIII bildats [2]. Det är viktigt att embryon inte utsätts 

för mognadsbehandlingar innan de har nått ett tillräckligt utvecklat stadie. Om detta steg inte 

kontrolleras ordentligt kan det medföra störningar i den vidare utvecklingen av embryot, och 

det är alltså under detta steg som kvalitén hos de mogna embryona påverkas mest. För att få 

bort de celler som inte uppnår tillräckligt bra kvalité förekommer, i denna transformation från 

PEMIII till embryo, programmerad celldöd [3]. 

 

Förmognaden sker i medium som helt saknar PGRs, då dessa hämmar tillväxten då det här är 

stimulering av somatisk embryobildning och utveckling som eftersträvas [3]. Eftersom 

kvalitén påverkas väldigt mycket i detta steg är det viktigt att PGRs tas bort vid rätt tidpunkt. 

När auxin avlägsnas från mediet möjliggörs genuttryck för övergången till det så kallade 

hjärtsteget, som kallas så på grund av embryots utseende i detta steg [7]. 

 

Under mognadssteget genomgår embryon olika morfologiska och biokemiska förändringar 

[8], som ofta regleras av ABA-behandling och någon form av ett vattenstressmoment. Även 

här är det av stor vikt att ABA tillsätts vid rätt tidpunkt, och att mediet har varit PGR-fritt 

under åtminstone en vecka innan ABA tillsätts. Allt för lång exponering av ABA kan 

försämra kvalitén hos embryona; närvaron bör inte överstiga 5 veckor. Ofta krävs det även här 

att temperaturen är konstant kring ett optimum.  

 

Partiell torkning 
Mognadssteget innefattar ofta någon form av uttorkning, vilket resulterar i att metabolismen 

gradvis minskar eftersom vattnet försvinner från frövävnaden, och att embryot går in i ett 

metaboliskt inaktivt steg. Uttorkningen kan ske genom att exempelvis öka salthalten i mediet. 

Olika typer av ämnen med hög molekylmassa, som till exempel polyethyleneglykol, PEG, kan 
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tillsättas för att se till att högt osmotiskt tryck i mediet råder. Genom att därefter återfukta de 

celler som överlevde uttorkningen kommer man in i groningssteget [3]. 

 

Spridningshastigheten av mogna somatiska embryon kan ofta förbättras genom att låta dem 

genomgå en uttorkning innan de flyttas vidare till sitt groningssmedium. Tillväxten och den 

anatomiska utvecklingen är då färdig och avstannad, medan lagringsämnen fortsätter att 

samlas i takt med att vatteninnehållet minskar [9]. 

 

Groning 
Uttorkade somatiska embryon är fullt preparerade för att spridas och att gå in i den tredje 

och avslutande delen av processen, vilken innefattar groning och utveckling av funktionella 

plantor. Groningssmediet är helt utan PGRs och man ersätter ofta tidigare tillsatt PEG med 

0.5% aktivt kol. Groningen av embryon påbörjas på en gång, och synlig tillväxt kan ses efter 

bara några dagar. Groningen är inte beroende av en optimal temperatur, och milda variationer 

påverkar inte groningen särskilt mycket, dock är tillförseln av ljus en avgörande faktor, även 

om ljusets intensitet och kvalité inte är lika viktiga. Man pratar här om något som kallas 

fotoperiod, där man delar upp perioderna i korta och långa dagar, det vill säga lite respektive 

mycket ljus. Korta dagar leder till bildandet av en apikalknopp, vilken är stället där skottet 

växer ut, och längre dagar främjar tillväxten av själva skottet. I den första fasen, som är 6-10 

veckor efter start av groning rekommenderas det att man har en fotoperiod som består av en 

kortare ljusfas på 8-10 timmar och därefter en mörkfas på 14-16 timmar [9]. 

 

Efter att apikalknoppen har bildats bör ljusfasen i fotoperioden förlängas till 16 timmars ljus, 

respektive 8 timmars mörker. Ljusets intensitet bör gradvis öka under denna period [9]. 

Efter att spridningen påbörjats bör man efter 3-4 veckor förflytta de somatiska embryona till 

ett nytt medium, denna gång utan aktivt kol. Man kan då se primära rötter som penetrerar det 

fasta mediet och sekundära rötter som börjar utvecklas. Man har då långa dagar med mycket 

ljus som aktiverar tillväxt av apikalknopparna.  

 

Acklimatisering 
När man har små fröplantor, med utvecklade eller växande apikalknoppar och rötter, flyttar 

man dessa till icke-sterila substrat bestående av torv och sand. Alternativt kan man också 

använda ett nytt, neutralt substrat, som ursprungligen kommer från en granskog. Fröplantorna 

bevaras i ett glashus i skugga. De första veckorna efter att man har flyttat ut dem, ex vitro, är 

det nödvändigt att undvika höga kultiveringstemperaturer, det vill säga över 35°C, och att 

hålla luftfuktigheten hög; mer än 80 %. Fuktigheten minskar därefter gradvis. Efter att 

småplantorna har vuxit och blivit flera centimeter och ett rotsystem är väl utvecklat påbörjas 

en acklimatisering till låga temperaturer och torka. Väl acklimatiserade plantor kan flyttas ut 

till fältet [9]. 
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Extracellulära proteiner: AGP och LCO  
Genom att tillsätta olika typer av extracellulära proteiner till tillväxtmediet kan man stimulera 

tillväxten av somatiska embryon. Till exempel kan ett endochitinase från sockerbetor 

stimulera tidig utveckling av somatiska embryon hos granar. Exakt hur det påverkar 

embryona är inte helt klart, men det har förslagits att de är inblandade i klyvandet av 

signalmolekyler från ett ännu okänt substrat [3]. 

 

Arabinogalactan-proteiner, AGP, har också visat sig vara viktiga för utvecklingen av 

somatiska embryon. AGPs är en heterogen grupp av strukturellt komplexa makromolekyler 

bestående av en polypeptid, en stor grenad glykankedja och en lipid [10]. Dessa molekyler 

återfinns i cellväggar och plasmamembran, och är ofta närvarande i kulturmediet. Det har 

visats att om man ändrar nivån av AGP så ändras också själva processen somatisk 

embryogenes, vilket indikerar att AGP är viktig för embryoutvecklingen. Man har också sett 

att om man tillsätter mer AGP till kulturer så stimuleras somatisk embryogenes. Genom att 

isolera AGP från frön av gran, och tillsätta detta till cellinjer med lägre embryogenetisk 

aktivitet, kan man stimulera bildandet av mer utvecklade somatiska embryon [3]. 

 

Lipochitooligosackarider, LCO, är en klass av signalmolekyler som stimulerar delning av 

plantceller. Det har länge varit känt att LCO-signaler, nod-faktorer, utsöndrade av bakterien 

rihizobium, inducerar celldelning i rotbarken, vilket leder till bildandet av noder som kan bli 

koloniserade [11]. Rhizobiala nod-faktorer stimulerar utvecklingen av större PEMs från små 

cellsamlingar hos granar. Mer detaljerade studier har visat att nod-faktorer kan fungera som 

ersättare för auxin och cytokinin vid stimulering i delning av embryogena celler. Vidare så har 

dessa nod-faktorliknande endogena LCO-ämnen hittats i medium från embryogena kulturer 

av gran. En viss mängd av LCOs stimulerar bildandet av PEMs och somatiska embryon hos 

gran. Man har också visat att rhizobiala nod-faktorer kan fungera som ersättare för chitinaser i 

deras effekt på tidig somatisk embryoutveckling. Detta indikerar konvergens av de aktiverade 

signalvägarna [3]. 

 

Tillväxtregulatorer: PGRs 
Auxin är ett hormon som finns i väldigt många former, då det endast är ett samlingsnamn för 

de substanser som katalyserar liknande reaktioner i växtceller. Det finns två typer som är 

vanligare, och dessa är Indol-3-ättiksyra, IAA, och 2,4-Diklorfenoxiättiksyra, 2,4-D, som 

visas i figur 2. Den senare av dessa är syntetiskt framställd och har minst komplex kemisk 

struktur. Den har använts i studier av somatisk embryogenes hos granar, där den gett bra 

resultat [3].  

 

Auxin elongerar celler som inte utsätts för ljus, vilket medför att man måste ta hänsyn till hur 

mycket ljus man tillför, och i vilka steg som växten utsätts för ljus. I somatisk embryogenes 

spelar auxin som tidigare nämnts en väldigt central roll då den medför en DNA-metylering 

[4]. Denna metylering stänger av de gener som medför differentiering av celler och som gör 

att celler från en planta kan återgå till ett odifferentierat stadium. Från detta stadium kan då en 

ny planta växa som har samma genetiska uppsättning som originalväxten. 
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Figur 2. Kemisk struktur för två vanliga varianter av auxin. Till vänster indol-3-ättiksyra och till höger 2,4-

diklorfenoxiättiksyra. 

 

Cytokininer är en klass av tillväxtsubstanser som främjar celldelning i plantrötter och skott, 

som är beroende av auxin som tillväxtfaktor. I figur 3 visas dess kemiska struktur. För att 

delningen och tillväxten ska vara balanserad finns det något som kallas ”auxin cytokinin 

ratio”, vilket beskriver förhållandet mellan dessa två hormon. Cytokinin är också den substans 

som ansvarar för att nya grenar bildas. Detta hormon är precis som auxin, involverat i många 

av de senare stadierna av växtens liv, men allt detta är inte relevant för somatisk embryogenes 

[12]. 

 
 
Figur 3. Kemisk struktur för cytokininet Zeatin. 
 

Abskisinsyra, ABA, vars kemiska struktur visas i figur 4, är en mognadssyra som används i 

mognadssteget från “tidigt embryo stadium” till “sent embryo stadium” i somatisk 

embryogenes. ABA tillsätts i 5 veckor efter att ett tidigt-embryo formats (von Arnold, 

personlig kommunikation). Viktigt för somatisk embryogenes är att syran inte får tillsättas för 

tidigt efter att PGR har försvunnit, först 7 dagar efter tidiga embryobildningen kan detta 

genomföras [9]. 

 
Figur 4. Kemisk struktur för abskisinsyra. 
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Medium 
Som tidigare nämnts så används det en rad olika medium under den somatiska 

embryogenesprocessen. Både fast och flytande medium går att använda och används ofta i 

kombination med varandra. Det finns dock en del skillnader mellan de två medietyperna. 

Tillväxthastigheten i prolifereringssteget är till exempel generellt högre om man använder ett 

flytande medium jämfört med ett fast medium. Med ett flytande medium kan dessutom 

tekniken helt automatiseras, vilket inte går att genomföra på samma sätt med ett fast medium. 

Nackdelen med enbart flytande medium är dock att mognaden av embryon inte kan ske lika 

lätt, utan man måste överföra embryona till ett fast medium. Att kombinera fast och flytande 

medium är det som tidigare har visat sig fungera bäst, men på samma sätt som vid 

användande av bara fast medium är denna kombination svår att automatisera. Detta på grund 

av närvaron av det fasta mediet [3]. 

 

 

  



  

15 

Bioreaktorer för somatisk embryogenes 

Vid utförandet av somatisk embryogenes kan man använda sig av olika typer av växtkärl. Om 

det bara ska utföras i småskaliga mängder kan man göra det i burkar eller flaskor innehållande 

agar, och då manuellt tillsätta PGRs och andra kemiska ämnen som behövs för plantornas 

utveckling. Vid behov av att dela och förflytta skott så utförs allt detta manuellt. Detta blir 

väldigt dyrt om det ska ske i stora mängder, speciellt med avseende på personalkostnader. För 

att effektivisera processen kan man använda sig av en bioreaktor. Då är det att föredra att 

använda sig av en bioreaktor med timer som kan tillsätta de önskade ämnena automatiskt. 

Man kan även med mer avancerade bioreaktorer kontrollera faktorer så som temperatur, pH 

och ljusintensitet [13]. 

Det finns idag en mängd olika bioreaktorer på marknaden. Konstruktionen av dem kan vara 

väldigt olika, men de tre stora kategorierna är de innehållande fast medium, flytande medium 

eller en blandning av fast och flytande. Designen hos en bioreaktor varierar och finns i en 

mängd olika typer. Några vanligt förekommande exempel är stirring-bioreaktorer, där 

omrörning sker med hjälp av en propeller, samt bubble columns och airlift-bioreaktorer (sv. 

lufthissreaktor) som båda använder en turbulent ström av gas för omrörning. Den vanligast 

förekommande bioreaktorn för somatisk embryogenes är en så kallad temporary immersion-

bioreaktor, där växtmaterialet befinner sig i ett fast medium och sedan periodvis översköljs av 

ett flytande medium. För att tillsätta gaser så som koldioxid har bioreaktorerna lite olika 

system. Antingen så kan man använda sig av bubblor eller låta det flytande mediet flyttas 

fram och tillbaka över plantorna, för att på så sätt kunna tillföra gas [14]. 
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Stirring-bioreaktorer 

Applikon BioBundle 7 L 
Biobundle bioreaktorn är en autoklaverbar bioreaktor som kan anslutas till ett MyController-

system [15]. Systemet kontrollerar och styr olika parametrar, så som pH, temperatur, upplöst 

syre, varvtal (rpm) och skumnivå. Till en kontrollenhet kan upp till fjorton biokärl anslutas 

och kontrolleras samtidigt. Varje kärl har en volym på 7 liter, där arbetsvolymen varierar från 

2 till 5.2 liter. 

Omrörningen i bioreaktorn fungerar som en stirring-bioreaktor och kan köras i intervallet 

1-200 rpm. Bioreaktorn består även av en kondensator i rostfritt stål för att förhindra 

avdunstning av mediet. Kärlen är i huvudsak gjorda av rostfritt stål, olika typer av gummi, 

teflon eller glas. Alla dessa material är enligt tester ogiftiga. Stålytorna är jämna för att 

underlätta rengöring. 

Varje kärl kontrolleras med ez-Control som ingår i paketet. Ez-Control har en port som 

ansluts till en dator med programvaran BioXpert Lite. BioXpert Lite ingår i paketet och 

fungerar som ett datainsamlingsprogram. Ett USB-minne ingår för att kunna utföra 

programuppdateringar. Processen i bioreaktorn kan styras från en dator och samtliga kärl som 

är anslutna till systemet kan därmed kontrolleras samtidigt. 

Ett ungefärligt pris för detta system ligger runt 180 000 kronor och inkluderar då fjorton kärl 

som kan kontrolleras med en kontrollenhet. 

 

LABFORS 5 CELL 
LABFORS 5 CELL är en autoklaverbar bioreaktor som kan anslutas till en kontrollenhet [16]. 

Bioreaktorn är anpassad för cellodling och ett kärl har en odlingsvolym mellan 0.5 till 10 liter.  

Till en kontrollenhet kan upp till sex biokärl anslutas. Systemet kontrollerar och reglerar 

temperatur, omrörningshastighet, pH, syrehalt, antiskumnivå, näringstillförsel, gasmix och 

gasflöde. Det finns även 16 fria kanaler dit valfria sensorer kan anslutas om ytterligare 

parametrar behöver kunna kontrolleras.  

Kontrollenheten består av en stänksäker pekskärm där olika parametrar för de sex kärlen 

beskrivs. Det går även att kontrollera en bioreaktor åt gången om detta önskas. Mjukvaran Iris 

används för datahantering och datainsamling. Programmet samlar bland annat upp online-data 

från de olika sensorerna i kontrollenheten. Ett program kan hantera upp till 8 bioreaktorer 

samtidigt. 

Systemet är konstruerat för att ta upp lite utrymme, och basytan är endast 465 x 465 mm för 

ett kärl med volymen 10 liter. Omrörningshastigheten varierar från 10-1500 rpm beroende på 

kärlets storlek. Systemet består av en kondensor som ser till att utgående gaser kondenseras. 

Leverantören erbjuder även specialkonfigurationer vid förfrågan. 
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Medorex Stirring Bioreactor 

Medorex är en universell stirring-bioreaktor med arbetsvolymer mellan 50 ml och 20 liter 

[17]. Den är helautomatisk, och själva kärlen är tillverkade i Duran-glas för att skydda 

känsliga celler från metallpartiklar. Glaskärlet gör även att reaktorn är motståndskraftig mot 

syror och baser. Upp till 16 olika portar för elektroder med sensorer och automatiska 

provtagare finns monterade i locket som är tillverkat i PEEK, polyetereterketon (en kristallin 

termoplast). 

Bioreaktorn har ett axiellt, justerbart, omrörningssystem med lufttät magnetisk koppling, 

vilket ger en jämn homogen blandning av mediet och en optimal kontroll av omrörningen. 

Detta gör även att man undviker föroreningar och kontamineringar och dessutom minskas 

skjuvspänningen hos cellsuspensionen. Reaktorn kan värmas och kylas omedelbart med ett 

inbyggt värmerör och kräver därför ingen yttre uppvärmning. Att med hög precision kunna 

korrigera temperaturen gör den därför perfekt för körning av temperaturprofiler.  

De parametrar som denna bioreaktor kan kontrollera är temperatur, omrörarhastighet (rpm), 

pH, syrenivå och skumnivå. Fler parametrar som exempelvis redoxpotential, konduktivitet 

och mätning av avgaser (O2/CO2/CH4) kan läggas till efter behov. Den tillgängliga propellern 

kan anpassas med andra önskvärda omrörningsredskap för optimal kontrollförmåga. 

Kontrollenheten FCU 05 
Medorex har en kontrollenhet FCU 05 som innehåller alla instrument för fullständig mätning 

och kontroll av bioreaktorn. I ett 19” skåp sitter alla förstärkare för de olika mätinstrumenten 

och ytterligare analoga och binära in- och utgångar för fullständig kontroll av reaktorn. 

 

FerMac 320 
Fermac 320 kan både användas som en batch-reaktor, fed batch-reaktor och vid kontinuerlig 

odling, och passar både mikrobiella kulturer och cellversionskulturer [18]. Omrörning av 

mediet sker med en propeller kopplad till en drivmotor fäst vid kärlet, vilket gör den lätt att 

avlägsna. Fästet är designat så att det dras åt när omrörningshastigheten ökar, detta för att 

minimera vibrationer vid alla olika hastigheter. För att uppnå en ideal blandning av mediet 

kan propellern justeras eller bytas ut för att ge bästa tänkbara flexibilitet. De finns i en mängd 

olika storlekar och former och kan kombineras med speciella kärl med kupad botten, allt för 

att minimera skjuvspänningen hos cellsuspensionen. 

Behållarna är helt autoklaverbara och finns i 2, 5 och 10 liters arbetsvolym, där både 

mellanväggar och kylare är monterade i locket för enkel borttagning och rengöring. Locket 

har portar i två storlekar för att passa alla standardelektroder, och tillbehör för provtagning, 

ympning osv. Varje port är O-ringförseglad på den sterila sidan för att undvika 

kontaminering. 

Kontrollsystemet 320 Controler är enkelt att använda då alla viktig parametrar visas på en 

skärm samtidigt. Endast en knapptryckning krävs för att komma åt alla parametrar och enkelt 

kunna justera exempelvis olika elektroder, sensorer och larm. Den har ett komplett 
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gasflödessystem med individuella flödesmätare för O2, N2 och CO2. Ytterligare FerMac 

kontrollmoduler kan anslutas för att analysera redoxpotential och optisk densitet. 

 

Temporary immersion-bioreaktorer 

Plantima bioreaktor 
Bioreaktorn Plantima fungerar enligt temporary immersion systemet och kärlet består 

följaktligen av två delar [19]. Den övre delen innehåller växtmaterialet medan den undre 

delen innehåller mediet. För att tillföra mediet till växtmaterialet tillsätts luft som pressar upp 

mediet till det övre kärlet. Genom att ta bort lufttrycket transporteras mediet tillbaka till det 

undre kärlet.  

Det övre kärlet, som består av växtmaterial, har en volym på 1.75 liter medan det undre kärlet, 

bestående av mediet, har en volym på 0.5 liter. Det är enkelt att byta ut medium och 

tillväxtfaktorer då mediet lätt tas bort från det undre kärlet. Detta är bland annat bra då 

metaboliska avfall, som hindrar tillväxten, kan tas bort från mediet. Luften i dessa 

bioreaktorer byts ut flera gånger om dagen, vilket brukar vara fördelaktigt för tillväxt av 

småplantor. 

Processen kan kontrolleras med hjälp av TIS-controller. Detta kontrollsystem reglerar hur 

många gånger om dagen som luft ska pressas in i kärlet, och därmed transportera mediet till 

det övre kärlet. Systemet kontrollerar även hur länge luften ska stanna i kärlet. 

Det har varit svårt att få fram ett prisexempel ifrån A-tech Toronado, som har tagit fram 

Plantima, men hos andra återförsäljare har priset legat runt 600 kr [20]. 

 

BioMINT 

BioMINT är en bioreaktor som är uppbyggd av två cylindrar som kopplas ihop med hjälp av 

en adapter. Cylindrarna är gjorda utav polypropylen och är genomskinliga och fullt 

autoklaverbara. På adaptern finns två öppningar vilka man kan använda då man vill tillsätta 

någon kemisk substans till det flytande mediet, eller då man vill injicera olika gaser, så som 

koldioxid. Den är perforerad vilket gör att det flytande mediet förflyttas i en långsam 

hastighet. I den ena cylindern befinner sig växtmaterialet och i den andra det flytande mediet 

[21].  

Det flytande mediet förflyttas med hjälp av gravitationskraft då cylindern åker upp och ner. 

Denna rörelse utförs av en elektromekanisk enhet som består av fyra plattformar där nio 

bioreaktorer får plats. Hela systemet kontrolleras automatiskt genom en programmerbar panel 

som reglerar tiden som bioreaktorn spenderar i de två olika positionerna. Ett system bestående 

utav fyra plattformar och 36 bioreaktorer blir ekvivalent med en 45 liters bioreaktor [21]. 

Vid byte av flytande medium så är cylindern innehållande plantorna i det övre läget. I detta 

läge kan den andra cylindern innehållande det flytande mediet skruvas isär och bytas ut till en 
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med ett nytt eller annorlunda medium. Detta kan även göras åt andra hållet om man skulle 

behöva separera plantorna [21].  

 

RITA 
RITA är en utav de första bioreaktorerna som togs fram för somatisk embryogenes med 

temporary immersion system. Den är uppbyggd av två kärl som sammankopplas med ett rör 

emellan [22].  

I den nedre delen utav kärlet finns det flytande mediet och i den övre finns växtmaterialet.  I 

det första steget i är allt det flytande mediet i den nedre delen. En luftpump skapar ett 

övertryck för att pressa upp det flytande mediet till den övre delen av kärlet där växtmaterialet 

finns. Ifrån det flytande mediet får granen olika näringsämnen och PGR som beskrivits mer 

ingående tidigare i rapporten. När trycket avlägsnas åker det flytande mediet tillbaka ner till 

den undre behållaren med hjälp av gravitationskraft. För att accelerera återgången av mediet 

används en solenoidventil, vilken är en elektromagnetisk ventil som ökar hastigheten för 

luften att gå tillbaka till atmosfärtrycket [22]. Lite flytande medium stannar kvar i det övre 

kärlet på grund utav kapilärattraktion. Växtvävnaderna delar på sig och sprids ut med hjälp av 

det flytande mediets rörelse upp och ner till det övre kärlet [23]. 

Tidsintervallet för hur länge det flytande mediet befinner sig i det övre kärlet kan variera 

beroende på växt, men enligt manualen så har de det flytande mediet uppe 20 min varannan 

timme. Detta är en viktig faktor att diskutera för att få ut maximal tillväxt. Fördelen med 

RITA är att det är en väldigt enkel konstruktion som är lätt att anpassa beroende på vad för 

växt du ska utföra somatisk embryogenes på [23]. 

Vitropic är ett dotterbolag till franska CIRAD och en återförsäljare av RITA. Med deras kärl 

kan tiden justeras för det flytande mediet i det övre kärlet från 1 minut per dag till 15 min fyra 

gånger per dag. Detta styrs utav en timer [23]. Fördelen med RITA-systemet är att flera kärl 

kan seriekopplas till en luftpump. I bland annat Uganda har det gjorts ett projekt med 

bananplantor där totalt 1600 RITA apparaturer har seriekopplats och dessa har producerat ca 

7-8 miljoner plantor per år [23]. 

 

Bioreaktor utvecklad av SLU 
SLU utvecklade mellan år 2008-2010 en bioreaktor för storskalig mikroförökning av 

elitplantor [13]. Bioreaktorn är enligt författaren till rapporten transparant, autoklaverbar, 

stapelbar och väger lite. Genom att använda en kontrollenhet tillsammans med luftpumpar kan 

gasutbyte och näringstillförsel kontrolleras. 

Bioreaktorn består av en inre och en yttre behållare. Den yttre behållaren är gjord av 

polykarbonat och har måtten 180*160*150 mm. Den inre behållaren (kammaren) är gjord av 

polypropylen och är placerad i botten av den yttre behållaren. Näringslösning som placeras 

under kammaren kommer att stiga då tryck tillförs. Ovanpå kammaren är en korg 

innehållande växtmaterialet placerad. Korgens botten innehåller ett antal små håll. Då tryck 
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appliceras pressas näringslösningen upp genom dessa håll och kommer då i kontakt med 

växtmaterialet. När trycket sedan tas bort åker näringsämnena tillbaka till botten av 

bioreaktorn. Då näringslösningen befinner sig i botten av bioreaktorn är den enkel att byta ut 

eller ta bort.  

För att kunna reglera tillsatts av medium och näringsämnen samt ventilering används en 

kontrollenhet som kan reglera över 100 bioreaktorer. Även denna kontrollenhet är utvecklad 

av SLU. Priset för en bioreaktor vid tiden då rapporten publicerades 2011 var 350 kr. 

Vid användning av denna bioreakor används endast flytande medium som sköljs över 

växtmaterialet under korta perioder. En fördel med detta är att växterna inte tar upp för 

mycket vätska vilka ofta händer då de konstant befinner sig i det flytande mediet.  
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Sammanställning av bioreaktorer 

 

Tabell 1. Sammanställning av de i rapporten undersökta bioreaktorerna. Olika parametrar har jämförts. 

Namn 
Applikon 

BioBundle 7 L 
LABFORS 

5 CELL 
Medorex FerMac 320 Plantima BioMint RITA SLU-reaktor 

Leverantör Ninolab LABFORS Medorex 
Electrolab Biotech 
Ltd 

A-Tech Toronado - Vitropic - 

Typ av reaktor Stirring Stirring Stirring Stirring TIS TIS TIS TIS 

Arbetsvolym 2 L - 5,2 L 0,5 L - 10 L 0,05 L - 20 L 2 L, 5 L, 10 L 
Övre kärl: 1,75 L  
Undre kärl: 0,5 L 

1,2 L 0,25-1 L Cirka 4 L 

Kontroll av:         

- pH Ja Ja Ja Ja Nej - - - 

- temp Ja Ja Ja Ja Nej - - - 

- gasmix - Ja Ja Ja Nej - - - 

- hastighet (rpm) Ja Ja Ja Ja Nej - - - 

- skumnivå Ja Ja Nej - Nej - - - 

         

Typ av medium Flytande Flytande Flytande Flytande Fast och flytande Fast och flytande Fast och flytande Flytande 

Autoklaverbar Ja Ja Ja Ja - Ja Ja Ja 

Antal kärl 14 st 6 st 8 st - 
Seriekopplas:  
60 kärl i varje 
PlanTower 

Seriekopplas:  
4 plattor innehåller 
36 kärl 

Kan seriekopplas 
Kan 
seriekopplas 

Kontrollsystem 
Ez-kontroll 
med BioXpert 
Lite 

IRIS FCU 05 320 Controler TIS-controller - - 

Kontrollerar 
tillsats av 
medium och 
näringsämnen 

Pris 
180 000 SEK 
för ett system 
med 14 kärl 

- - - 
600 SEK  
för ett kärl 

- 
600 SEK  
för ett kärl 

350 SEK  
för ett kärl 
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Jämförelse 
Vi har under detta projekt tittat på åtta olika typer av bioreaktorer som alla har olika 

leverantörer. Vi har endast tittat på bioreaktorer som vi tror fungerar vid somatisk 

embryogenes av gran. Bland dessa bioreaktorer finns två olika modeller, stirring-bioreaktorer 

och temporary immersion-bioreaktorer, där vi studerat fyra av varje. Bioreaktorerna har en del 

olika egenskaper och vi har därför valt att diskutera för- och nackdelar med dessa för att 

kunna avgöra vilken av dem som är den bästa att använda vid somatisk embryogenes av gran. 

De stirring-bioreaktorer som studerats är LABFORS 5 CELL, Applikon BioBundle, Medorex 

samt FerMac 320. De temporary immersion-bioreaktorer som studerats är RITA, Plantima, 

BioMINT samt en bioreaktor framtagen av SLU.  

Fördelen med bioreaktorn RITA är att den har använts i många olika projekt och är bevisad 

bra att använda vid just somatisk embryogenes. Trots det har vi haft problem att hitta och få 

kontakt med leverantörer. Det kan bero på att den togs fram 1992 och inte längre är den mest 

uppdaterade bioreaktorn. De flesta utav de andra temporary immersion-bioreaktorerna verkar 

dock bygga på RITA:s konstruktion. Plantima är ett exempel på en nyare version av RITA 

och har ungefär samma volym, dock sammankopplas de på lite olika sätt. RITA-kärlen står 

bredvid varandra på rader medan Plantima staplas på varandra i ett så kallat PlanTower. Detta 

är möjligt då Plantima har sina in-/utgångar för gas på sidan av behållaren och inte på locket 

som RITA har. Att stapla behållarna ovanpå varandra är platsbesparande men minskar 

möjligheten att ta in ljus jämfört med om kärlen står bredvid varandra. Detta skulle kunna 

leda till att tillväxten av granplantorna sker lite olika beroende på var i kärlet de befinner sig.  

BioMINT har vi endast hittat omnämnd i boken Methods in Molecular Biology och den har 

inte, så långt vi har hittat, använts i industriellt bruk. Därför har vi inte tillräckligt med 

information om hur effektiv den är i stora skalor. Den har ungefär samma volym (1,2 liter), 

och cylinderformade design som RITA och Plantima, men är placerad vågrätt istället för 

lodrätt som de andra. Halva BioMINT:s volym innehåller det flytande mediet, medan RITA 

och Plantima har en mycket mindre del av kärlet för innehåll av det flytande mediet, vilket vi 

anser är mer platsbesparande och därmed också effektivare. Arean som granplantorna växer 

på är också större än hos BioMINT, vilket kan göra att plantorna riskerar att växa ihop nedåt 

då platsen de växer på inte är en plan yta. Vi anser att denna konstruktion skulle vara mer 

effektiv om den istället hade formen av ett rätblock än av en cylinder.  

Bioreaktorn som SLU har tagit fram använder sig inte utav något fast medium som de andra 

tre temporary immersion-bioreaktorerna gör. Det eliminerar kostnaden av agar som gör 

mediet fast. En annan fördel med att skotten inte sitter fast i ett medium är att de kan ta upp 

näring över hela dess yta. När de sedan planteras ut i jorden har de heller ingen agar på 

rötterna som måste sköljas bort. Det kan dock hända att plantor klumpar ihop sig då de är helt 

lösa, jämfört med de andra TIS-bioreaktorerna där skotten sitter fast på mediet. 

Fyra utav bioreaktorerna är så kallade stirring-reaktorer där omrörningen av mediet sker med 

hjälp av en roterande propeller, eller en paddel, vilken är fäst i locket och nedsänkt i själva 

kärlet. I det avseendet finns inga större skillnader mellan de olika alternativen och alla 
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bioreaktorer använder dessutom flytande medium, och har kontrollsystem där en mängd 

parametrar kan kontrolleras. Något som däremot skiljer dem åt, och som dessutom är av större 

vikt, är storleken på kärlen och hur många kärl som kan kopplas samman till en och samma 

kontrollenhet. Här utmärker sig Medorex som kan användas med arbetsvolymer upp till 20 

liter, vilket många gånger kan vara fördelaktigt vid storskalig massförökning av celler. 

Huruvida 20 liter eller 10 liter spelar någon större roll vid förökning av somatiska 

granembryon är dock svårt att säga då vi inte kunnat hitta specifika uppgifter på hur embryona 

påverkas av större volymer. Anmärkningsvärt är även att bioreaktorn Applikon BioBundle 

tillåter att man ansluter 14 reaktorer till samma kontrollsystem, vilket också är fördelaktigt då 

det innebär färre kontrollsystem att manövrera och underhålla. 

Under detta projekt har vi haft problem med att få kontakt med leverantörer och har därför 

inte fått all den information vi önskat om alla bioreaktorer. Den enda leverantören vi fått 

kontakt med är Ninolab som levererar bioreaktorn BioBundle. Denna leverantör har gett oss 

bra information om deras bioreaktor och även ett prisförslag. Vi tror att det hade varit enklare 

för oss att dra en bra slutsats om vi fått tillgång till mer information om alla bioreaktorer. 

Eftersom vi inte fått prisförslag från alla leverantörer har det även varit svårt att kunna 

diskutera ekonomiska aspekter. Vi tror även att vi hade kunnat ge ett ännu bättre förslag till 

företaget om vi i verkligheten fått se hur odlingsprocessen går till.  

Slutsats 
Vi anser att ingen utav dessa bioreaktorer är helt optimala för storskalig massförökning av 

gran vi somatisk embryogenes. Vår åsikt är dock att den bästa typen i allmänhet är en 

temporary immersion-bioreaktor. Vid användning av denna typ av bioreaktor är det enkelt att 

byta medium och tillsätta tillväxtfaktorer, vilket är viktigt vid somatisk embryogenes. De fyra 

bioreaktorer vi hittat som använder detta system är dock inte så automatiserade som vi önskat, 

och är därmed inte optimala att använda för storskalig massförökning. Med tanke på 

ekonomiska aspekterna tror vi att det är väldigt viktigt att hela processen hålls så 

automatiserad som möjligt, för att reducera behovet av resurser i form av personal.  

De stirring-bioreaktorer vi har studerat är alla väldigt automatiserade och kan kontrollera 

många parametrar. Detta är fördelaktigt då det exempelvis är enkelt att hålla rätt temperatur, 

gasmix och pH. De är även fördelaktiga då det är enkelt att tillsätta näringsämnen i rätt tid. En 

möjlig komplikation med denna typ av bioreaktor är dock att de endast kan användas med 

flytande medium och att det då kan bli svårt att byta ut detta. Innan processen går in i 

mognadssteget måste man därmed vänta tills alla PGRs förbrukats innan man kan tillsätta 

ABA. Vid användning av en temporary immersion-bioreaktor kan enkelt det flytande mediet 

bytas ut och man kan därmed snabbt få bort tillväxthormonerna. Ytterligare en nackdel med 

att endast använda flytande medium är att då växterna konstant befinner sig i vätska kan de ta 

upp för mycket vätska, vilket kan ha negativ påverkan på den vidare tillväxten. Vid 

användning av en temporary immersion-bioreaktor kan detta problem undvikas genom att 

växterna endast befinner sig i vätska under kortare perioder, som man själv bestämmer över. 
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Vi i gruppen tror därför att det bästa alternativet för att göra en så effektiv och ekonomiskt 

fördelaktig process som möjligt vore att konstruera en bioreaktor som kombinerar fördelen 

med de båda olika typer vi tittat på. Optimalt vore att använda en bioreaktor som är 

automatiserad på samma sätt som en stirring-reaktor, men som använder sig av ett närmast 

liknande temporary immersion-system. Vi har under projektets gång letat efter denna typ av 

bioreaktor men inte hittat någon som uppfyller dessa krav fullständigt. Dock tror vi att det är 

fullt möjligt att utveckla.  

 

Även om vi inte har en självklar bioreaktor som vi skulle rekommendera vet vi att Plantima 

skulle fungera för just det SweTree gör, samt att en utveckling och mer automatiserad form av 

denna vore optimalt. Oavsett är vi övertygade om att somatisk embryogenes är en väldigt 

lovande metod för att effektivisera massförökning av växtmaterial och vi ser ljust på 

utvecklingen av nya bioreaktorsystem för storskalig odling av gran. 
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