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Sammanfattning 

Det här arbetet uppmärksammar det växande intresse för chilipeppar som just nu växer 
fram globalt. Styrkan hos chilipeppar, som utgörs av den grupp alkaloider som 
benämns kapsaicinoider, är det mest ikoniska med denna frukt och också vad som gör 
den intressant i matlagningen i alla delar av världen. Forskare runt om i världen har 
även de nu börjat intressera sig för kapsaicinoiderna och deras funktion både som 
antioxidanter samt dess potentiella roll inom livs- och läkemedelsindustrin. Detta 
intresse leder fram till en ökad efterfrågan på namnsorter samt odlingsmetoder som 
säkerställer en hög produktion av kapsaicinoidrika chilifrukter. Just 
odlingsbetingelserna och hur miljön som chilipepparen odlas i är särskilt intressant att 
titta närmare på för att på så vis försöka utröna den mest optimala odlingsmiljön för att 
erhålla chilipeppar som är rika på kapsaicinoider. Genom en litteraturstudie har detta 
arbete identifierat de odlingsfaktorer som bidrar till samt påverkar syntetiseringen av 
kapsaicinoider i chilipeppar. Syftet har varit att se om det är möjligt att identifiera en 
metod för att erhålla en jämn och hög kvalité av chilipeppar med avseende på dess 
kapsaicinoidhalt. Artiklarna som använts har ursprung i olika delar av världen och 
därigenom har olika aspekter av odlingen erhållits. Fokus har dels varit på de 
odlingsbetingelser som odlaren kan påverka, som bevattning och näringsbehov, men 
även på så kallade yttre faktorer som ej går att påverka, framför allt väderfaktorer. En 
klar slutsats är att stressade plantor producerar en hög halt av kapsaicinoider då dessa 
fytokemikalier är en del av plantans försvar mot hot av olika slag.  
Denna stress kan framkallas av en för låg eller för hög dos av vatten, samt av brist på 
makronäringsämnen. Dock riskeras skörden att påverkas av sådan stress så det är en 
riskfylld metod att använda för att erhålla chilipeppar med en hög halt av 
kapsaicinoider. En pålitligare metod är att kultivera de namnsorter som genetiskt är 
styrda att producera höga halter av kapsaicinoider. Den genetiska koden styr i de allra 
flesta fall syntetiseringen av kapsaicinoider i en högre utsträckning än 
odlingsbetingelserna. Det är således svårt att konstruera en modell då de faktorer som 
påverkar syntetiseringen av kapsaicinoiderna är många och hur de samverkar ännu inte 
är kartlagt.  
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1. Bakgrund 

1.1 Mat och hälsa 

Intresset för hälsosam kost är idag stort runt om i landet såväl som i världen. Att bry sig 
om vad ens kost består av är förvisso få förunnat och en stor andel av jordens befolkning 
kan inte äta sig mätta. Forskning inom livsmedel är inriktad dels på att lösa detta akuta 
problem på olika sätt och dels på att kontrollera, undersöka och förbättra våra livsmedel – 
både råvaror och förädlade råvaror. En stor vikt i olika kostråd, såväl generella som 
specifika, är att kosten bör innehålla livsmedel som är rika på antioxidanter och vitaminer 
vid sidan om protein m.fl. Vitaminer behövs för att kroppen ska fungera utan 
komplikationer. Antioxidanter hjälper till med olika funktioner i kroppen och förekommer 
i stor utsträckning i vegetabiliska råvaror. Vissa kan vi inte få tillgång till på andra sätt än 
via kosten. 
 
Chilipeppar innehåller många olika antioxidanter, som karotenoiderna som ger frukten 
dess färg, olika fenoliska substanser samt kapsaicinoider som är de ämnen som upplevs 
som starka. Detta arbete kommer att fokusera på den sista gruppen av ämnen då de är 
karaktäristiska för chilipeppar och det som såväl förknippas med frukterna och som det 
har bedrivits mest forskning kring. Antioxidanter är nyttiga då de oskadliggör fria 
radikaler i människokroppen. Fria radikaler är mycket reaktiva molekyler som kan skada 
cellkomponenter (och då leda till svåra sjukdomar som olika typer av cancer eller hjärt- 
och kärlsjukdomar). Fria radikaler bildas genom cellernas normala metabolism men också 
via yttre påverkan av bland annat ultraviolett strålning. En ackumulation av fria radikaler 
kan leda till cellskador i form av skadade lipider, membran, nukleinsyror och proteiner. 
Dessa förändringar kan direkt eller indirekt leda till svåra sjukdomar som hjärt- och 
kärlsjukdomar och cancer. Det lättaste sättet att kontrollera förekomsten i kroppen av fria 
radikaler är via dieten, då många grödor innehåller mängder med olika antioxidanter 
(Campos et al., 2013). 

1.2 Historia och botanik 

Chilipeppar har just nu ett uppsving både i Sverige och globalt (Chuah et al., 2008) och fler 
och fler upptäcker denna krydda, eller frukt som det rent botaniskt är frågan om. Det som 
verkar locka är dels den potential chilipeppar har i matlagning men också som krukväxt. 
Den är relativt lättodlad då den odlas som en ettårig växt och är en bra växt att börja med 
för den som vill sätta sina gröna fingrar på prov då den villigt sätter frukt så länge den får 
ljus, vatten och näring. Tecken på hur populärt det börjar bli med chilipeppar är dels 
mängden recept som numera inkluderar chilipeppar, produkter i mataffären som är 



 

 

smaksatta med chilipeppar och att flera restauranger nu har många starka rätter på sin 
meny som efterfrågas aktivt av kunderna (Benitez & Norrblom, 2015). Sett över hela 
världen är det den mest använda kryddan (Bosland & DeWitt, 2009). Men chilipeppar är 
mer än bara stark smak i maten och har historiskt sett använts som en medicinalväxt långt 
innan Colombus spred den utanför Sydamerika där den har sitt ursprung, närmare 
bestämt i de delar som idag är Peru och Bolivia (Bosland, 2012). Den största variationen 
bland släktet återfinns kring Brasilien (Bosland 1994).  
 
Chilipeppar är en flerårig liten buske vars frukter oftast är starka. Det finns en stor 
variation inom släktet Capsicum, som tillhör familjen Solanacae. De milda sorterna kan 
delas in i milda och icke-starka. Jalapeno får ofta stå representant för den första kategorin 
medan paprika utgör den icke-starka kategorin. Den solklara representanten för de starka 
sorterna är Habanero som bland annat används frekvent i mexikansk matlagning. Det 
finns ett 30-tal olika arter inom släktet, varav fem brukar räknas till de som vanligen 
kultiveras, nämligen C. annum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens och C. pubescens. Av 
dessa är annum-gruppen den som har störst ekonomiskt värde då den innehåller flertalet 
sorter som används för framställning av chilipulver och chiliflakes etc. Dessutom tillhör 
paprika denna art och den används färsk som grönsak, torkad som krydda och vars 
färgämnen används inom livsmedelsindustrin. Bland de som attraheras av de starkare 
varianterna så är det chinense-gruppens frukter som intresserar flest chilipepparfantaster 
med sin styrka och speciella arom (Bosland & DeWitt, 2012).   
 
Världen över har den använts såväl i mat som till medicin. Bland annat har frukt, blad och 
rot använts för att behandla hundbett, värk och magproblem så väl som andra åkommor. 
Vilka av egenskaperna och vilken chilisort som traditionellt sett har använts som medicin 
är svårt att veta och om det fungerar som en medicin i klinisk mening eller som 
förebyggande preparat (Meghvansi et al., 2010). Dess roll som medicin sträcker sig tillbaka 
till mayaindianernas kultur, om inte längre, men Mayas användning av chilipeppar är väl 
dokumenterad då Columbus försökte att upptäcka en ny väg till Indien för att på så vis 
komma åt de värdefulla kryddor som exporterades från Indien till Europa, bland annat 
den populära svartpepparn (Plöninge, 2004).  
 

1.3 Innehåll i chilipeppar  

Förutom att de innehåller vatten och kolhydrater som de allra flesta grönsaker och frukter 
så innehåller även chilipeppar en rad andra nyttiga ämnen, så kallade bioaktiva ämnen. 
Det finns lipider, bland annat i form av fetter och olika varianter av tokoferoler som är ett 
provitamin E-ämne. Vidare finns det olika typer av aminosyror, proteiner och 
mikroelement, framförallt järn. De olika färgämnena utgörs av olika flavonoider och 



 

 

karotenoider och flera av dessa är starka antioxidanter. Smaken representeras av olika 
aromämnen och det kan finnas mellan 100-140 olika sådana. Chilipeppar innehåller även 
vitamin B1, B2, B3, C och provitamin A. Just innehållet av vitamin C och provitamin A är 
större än de vanliga rekommenderade källorna för vitaminerna (Bosland, 2012). Vitamin C 
motverkar hjärtsjukdomar, högt blodtryck, kolesterol och cancer (Campos et al., 2013). 
Den största koncentrationen finns i grön, färsk chilipeppar och ca 30 % försvinner vid 
tillagning. I torkad chilipeppar återfinns nästan inget C-vitamin alls (Bosland, 1994).  
 
Det unika ämnet som ger chilipepparen dess hetta är en grupp alkaloider som heter 
kapsacinoider, som ej har någon färg, lukt eller smak.  I den gruppen alkaloider ingår 
bland annat kapsaicin och dihydrokapsaicin, vilka tillsammans utgör 90 % av 
kapsaicinoidhalten (Bosland & DeWitt, 2009 & Montoya-Ballesteros et al. 2014). 
Kapsaicinoiderna uppvisar även antioxidanta egenskaper. Halterna av de olika bioaktiva 
ämnena kan variera stort beroende på sort, namnsort och odlingsbetingelser. Dessa 
alkaloider produceras i körtlar som är placerade där fruktväggen möter fröfästet, den vita 
vävnad där fröerna är placerade. Det är alltså inte fröerna i sig som är starka. 
Koncentrationen är ojämn och spridd över frukten men den största koncentrationen 
återfinns alltid i fröfästet närmast stjälken (Bosland & DeWitt, 2009). De är väldigt stabila 
alkaloider som inte påverkas nämnvärt av vare sig kyla, uppvärmning eller tillagningssätt 
utan behåller sin starka karaktär. Den kemiska uppbyggnaden av kapsaicin, C18H27NO3, 
påminner om peperin, C17H19NO3, som ger peppar, Piper spp., dess starka smak (Bosland, 
1994). Därför är det inte helt förvånande att Colombus blandade ihop dessa arter då han 
var på väg mot, vad han trodde, Indien och jakten på svartpeppar som just då var väldigt 
populär i Europa (Plöninge, 2004).  
 
En teori kring varför dessa ämnen finns hos chilipeppar inriktar sig på växtens 
reproduceringsförmåga. Den starka smaken ska hindra däggdjur att äta av frukterna då 
många däggdjurs matsmältningssystem förstör grobarheten hos fröerna. Fåglar känner 
dock inte av den starka karaktären utan uppfattar de färgglada frukterna som vilket bär 
som helst och deras matsmältningssystem påverkar fröernas grobarhet positivt. Dessutom 
får fröerna en passande näringsgiva då de har passerat ut ur fågeln och växten har spritt 
sig (Bosland & DeWitt, 2009).  
 
Den vanligaste skalan för att mäta chilipepparens styrka heter Scovilleskalan och är 
uppkallad efter en amerikansk apotekare vid namn Wilbur L. Scoville. År 1912 uppfann 
han en metod som gick ut på att lösa fruktsaft i alkohol och sedan späda blandningen med 
en sockerlösning tills att styrkan inte längre gick att identifiera. Att en frukt t.ex. har ett 
värde på 2000 SHU (Scoville heat units) betyder alltså att alkoholblandningen måste 
spädas 2000 gånger innan hettan inte längre går att känna av. Rent kapsaicin måste spädas 



 

 

ut 16 miljoner gånger. Denna skala lever idag kvar i frökataloger och liknande för att ge en 
indikation på hur stark en viss frukt kan vara. För att mäta kapsaicinoidhalterna i 
chilifrukter idag på ett mer exakt vis används gaskromatografi. Det är en vanlig 
analysmetod i dagens laboratorier för att exakt mäta organiska föreningars innehåll 
(Plöninge, 2004).  
 
Flertalet vetenskapliga försök har det senaste åren fokuserat på att mäta och jämföra 
halten av kapsaicinoider i olika frukter från olika sorter. Resultatet visar på stor variation, 
inte bara mellan olika sorter och namnsorter utan även beroende på odlingsbetingelserna. 
Meckelmann et. al. (2014) odlade 23 olika namnsorter på tre olika platser i Peru och mätte 
kapsaicinoidhalterna i de mogna frukterna. Mätningarna visar på en klar skillnad i 
kapsaicinodhalt beroende på vilken växtplats som namnsorterna växte på. 
 

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att redogöra för och diskutera de faktorer kring odlingen som 
påverkar halten av kapsaicinoider. Vidare kommer resultaten som framkommer att 
diskuteras utifrån producenternas krav på en jämn och hög kvalité utav chilipeppar, med 
fokus på frukternas styrka. 

• Vilka odlingsbetingelser påverkar halten av kapsaicinoider vid odling av Capsicum 
spp.? 

• Hur kan en jämn kvalité av chilipeppar säkerställas utifrån de olika faktorer som 
påverkar kapsaicinoiderna? 
 

2.2 Metod 

En litteraturstudie har genomförts där vetenskapliga artiklar har varit i fokus. Som 
komplettering har även ett par böcker om chilipeppar använts. 
Artiklarna har till största del erhållits genom sökning i databasen Discovery med sökord 
såsom: Capsicum+antioxidants, Capsicum+health, Capsicum+capsaicinoids. I vissa fall har 
intressanta artiklar från sökningar refererat till andra artiklar som erhållits. 
 
För den huvudsakliga jämförelsen mellan de olika sorterna och den påverkan som 
odlingsmiljön har på kapsaicinoidhalten hos dessa så har Meckelmann et al. (2014) 
använts. Valet av denna artikel beror på mängden växtmaterial som användes samt de 
utförliga data som artikeln redovisar. 



 

 

 

3. Resultat 

3.1 Kapsaicinoider 

Det finns flera olika kapsaicinoider. Den vanligaste är kapsaicin, följt av dihydrokaspaicin. 
Dessa brukar förekomma i alla chilisorter i proportionerna 1:1 till 1:2 och allt däremellan 
(Bosland, 1994). De orsakar en brännande, irriterande och stickande känsla som är 
karaktäristisk för chilipeppar. Kapsaicin är den starkare av de två vanligaste 
förekommande kapsaicinoiderna. Nordihydrokaspaicin är den mildaste typen som 
orsakar en värmande känsla och försvinner relativt snabbt. Homodihydrokaspaicin har en 
ännu starkare brännande effekt än kapsaicin och dihydrokapsaicin, som uppstår med 
fördröjd effekt och upplevs som väldigt irriterande (Bosland, 1994). Dessutom kan den ge 
en nästan bedövande känsla i halsen (Bosland & DeWitt, 2009). Dessa fyra, tillsammans 
med homokapsaicin, utgör oftast den totala sammansättningen av en namnsorts 
kapsaicinoidhalt. Totalt finns det dock ett 20-tal ämnen i denna grupp så variationen i 
upplevd styrka kan vara stor (Montoya-Ballesteros et al., 2014). 
 
Tabell 1. De vanligaste förekommande kapsaicinoiderna i chilipeppar, Capsicum (källa: Wikipedia). 

 



 

 

Det är inte smaklökarna som känner av kapsaicinoiderna utan de smärtreceptorer, 
trigeminal cells, som vi har i mun, näsa och mage. Dessa avger en substans P, även kallad 
smärtsubstans, som är ett signalämne som signalerar smärta till hjärnan. Kontinuerligt 
intag av chilipeppar minskar cellernas känslighet och därför byggs en tolerans mot 
kapsaicinoider upp och starkare mat kan tolereras och uppskattas (Bosland, 1994).   
 
Kapsaicin är den kapsaicinoiden vars egenskaper det har forskats mest kring, och främst 
då dess roll i smärtlindring (Luo et al., 2010). Egenskapen att aktivera kroppens 
smärtreceptorer har använts både i dåtid och i nutid för att lindra smärta i muskler med 
mera. Applicering av t.ex. chiliextrakt på huden aktiverar smärtreceptorerna och substans 
P frisätts och kvoten töms så att smärtan avtar. Kapsaicin hindrar dessutom nervtrådarnas 
ändar att producera mer av substans P. Vid smärta utsöndrar även kroppen endorfin som 
ska motverka smärtsubstansen och detta leder till en känsla av välbefinnande. Att några 
blir smått beroende av chilipeppar kan ha att göra med denna effekt (Bosland, 1994). 
Kliniska försök har även visat att kapsaicinoider, i huvudsak då kapsaicin och 
dihydrokapsaicin, kan motverka olika typer av cancer. Försök har visat att kapsaicin kan 
motverka vissa typer av såväl bröst-, prostata- och tarmcancer genom att t.ex. förhindra 
fortsatt celldelning, spridning eller framkalla celldöd (Luo et al., 2010). Viss forskning 
visar dock på motsatsen, nämligen att kapsaicinoiderna kan vara skadliga för cellers DNA 
och då leda till ohälsosam celldelning (Luo et al., 2010 & Meghvansi, 2010). 
 

3.2 Odling av chilipeppar 

Chilipeppar trivs bäst i mullrik jord med ett pH-värde mellan 5,5 till 6,5. Att använda 
gödsel eller näring med en hög kaliumhalt gynnar fruktsättningen. Chilipeppar har ett 
relativt högt näringsbehov och det kan därför vara bra att ge en extra näringsgiva vid 
utplantering på friland eller i pallkrage, t.ex. i from av pelleterad hönsgödsel. Precis som 
vid odling av gurkväxter så har chilipeppar en känslig rothals som inte får hamna under 
vatten då den kan drabbas av stjälkröta eller svampsjukdomar (Plöninge, 2004).  
 

3.3 Jämförelse mellan olika odlingsplatser 

Att olika växtplatser kan ge upphov till skillnader hos identiska grödor är föga 
förvånande men även samma odlingsplatser kan ge olika utfall vid Capsicum-odling. 
Forskare som inriktar sig på detta fält har ännu inte kunnat ge några konkreta svar på 
frågan vad som ger upphov till dessa skillnader, men är intresserade att se vad svaret kan 
tänkas vara. Det finns några försök som har börjat nysta i denna fråga genom att 
genomföra olika odlingsexperiment.  



 

 

 
Harvell och Bosland (1997) genomförde ett experiment där de planterade kloner av en och 
samma planta på ett försöksfält knutet till New Mexico State University. Grupper om 
ungefär 24 plantor planterades på friland i fem större grupper och odlades under 
identiska förhållanden varefter kapsaicinnivån uppmättes hos de mogna frukterna från de 
tre första noderna. Resultatet visade på en skillnad på uppemot 6000 SHU totalt sett och 
där det högsta medeltalet uppmätte 7482 SHU. Variationen var slående och det kunde 
vara stor skillnad inte bara mellan olika områden utan även i individuella rader och till 
och med på samma planta. Undersökningen gör inte ett försök till att förklara 
skillnaderna, utan ville snarare uppmärksamma företeelsen och uppmana till vidare 
forskning på området.  
 
Butcher et al. (2012) såg också liknande skillnader i halter vid försöksodling av sex olika 
typer av Habanero, C. chinense. Målet med deras undersökning var att identifiera den 
lämpligaste miljön för odling av chilipeppar av typen Habanero med avseende på 
fruktstorlek och koncentrationen av bioaktiva ämnen. För att göra det använde de sig av 
tre olika platser knutna till Texas A&M AgriLife Research Center i södra Texas, USA – 
College Station, Uvalde och Welasco. De miljöfaktorer som undersökningen riktade in sig 
på var: högsta respektive lägsta lufttemperatur, den relativa luftfuktigheten, solstrålning 
samt nederbörd. Datan samlades in under odlingsperioden maj-augusti. De olika sorterna 
odlades enligt de metoder som är brukligt vid chilipepparodling och bevattningen skedde 
genom droppbevattning (mängden ej redovisad). De frukterna som odlades i Welasco var 
de som förutom att vara störst även hade den i genomsnitt högsta koncentrationen av 
kapsaicinoider. Därefter kom de från College Station och sist de frukter som odlades i 
Uvalde.  
 
Meckelmann et al. (2014) genomförde ett odlingsexperiment där tjugotre olika sorters 
chilipeppar odlades på tre skilda platser i Peru, under olika meteorologiska 
förutsättningar och med olika odlingsmetoder, på platser där chilipeppar odlades 
kommersiellt. Målet var att se om vissa sorter eller vissa odlingsplatser lämpade sig för 
kommersiella odlingar och kunde leverera en hög och jämn nivå av fytokemikalier, alltså 
ämnen i växter som inte är näringsämnen och som bland annat uppvisar antioxidanta 
egenskaper (Antonius et al., 2007).  
 
För att säkerställa att resultatet blev så trovärdigt som möjligt användes uniformt 
frömaterial och det lades även stor vikt vid att odlingsbetingelserna inom de olika 
testplatserna var identiska.  
 
Platsernas olika förutsättningar redovisas nedan i Tabell 2.  



 

 

 
Tabell 2. De tre platserna i Peru där olika odlingsbetingelser testades (Meckelmann et al., 2014). 

 Chiclayo Piura Pucallpa 

Höjd över havet (m) 19,4 25,4 154 

Årlig nederbörd (mm) 1,4 0 818,1 

Antal soltimmar, under 
odlingssäsongen (h) 

1230 1062 1177 

Temp. min/max (°C) 19,4 / 22,7 22,1 / 25,4 24,1 / 26,8 

Gödning Ekologisk gödsel, 
200 kg, vid 

utplantering, efter 
20 dagar och vid 
första blomning 

Vid utplantering och 
efter 20 dagar 11 kg 

urea, 7 kg 
diammonium fostfat 

samt 10 kg 
kaliumsulfat. Vid 

blomning 6 kg urea, 
3 kg diammonium 
fosfat samt 20 kg 

kaliumsulfat. 

Ekologisk 
hönsgödsel, 
150 kg, vid 

utplantering. 
Varje 15e 

dag, 
Abonofol 
(0,2 %), 

fram till att 
frukterna 
började 
mogna. 

Bevattningssystem Bevattningsdiken Droppbevattning Regnvatten 

Bevattningsmängd 800 m3 totalt, 
uppdelat på 10 

tillfällen var 15e 
dag.  

400 m3 totalt, 
uppdelat på 

oregelbundna 
intervall vid behov. 

 

Jordtyp Lerjord Sandblandad lerjord Lerjord 

Dräneringskapacitet Måttlig Hög Måttlig 

Salthalt i jorden 160-240 ppm <160 ppm <160 ppm 

 
Växtmaterialet bestod utav 23 olika, genetiskt stabila, namnsorter från de fyra 
domesticerade arterna C. annuum (1-4), C. baccatum (5-11), C. chinense (12-22) och C. 
frutescens (23) och av varje namnsort planterades 12 stycken plantor, varav 10 bidrog till 
den statistiska analysen. Efter att ha skördat mogna frukter så torkades dessa och 
skickades till Tyskland för analys. Där undersöktes halten av fytokemikalerna 
kapsaicinoider, flavonoider, tokoferoler och totala mängden polyfenoler (Meckelmann et 
al., 2014). Här kommer dock bara mängden kapsaicinoider att diskuteras.  



 

 

 
Fig. 1 Total halt kapsaicinoider mg/100 g torrvikt. Uppmätt på tre olika platser, Chiclayo, Piura och Pucallpa 
i Peru. Materialet är uppdelat i följande arter C. annuum (1-4), C. baccatum (5-11), C. chinense (12-22) och C. 
frutescens (23) (Meckelmann et al., 2014). 
 

Fig. 2 Total halt kapsaicinoider mg/100g uppmätt i Chiclayo, Peru. Materialet är uppdelat i följande arter C. 
annuum (1-4), C. baccatum (5-11), C. chinense (12-22) och C. frutescens (23) (Meckelmann et al., 2014). 
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Fig. 3 Total halt kapsaicinoider mg/100g uppmätt i Piura, Peru. Materialet är uppdelat i följande arter C. 
annuum (1-4), C. baccatum (5-11), C. chinense (12-22) och C. frutescens (23) (Meckelmann et al., 2014). 
 

Fig. 4 Total halt kapsaicinoider mg/100g uppmätt i Pucallpa, Peru. Materialet är uppdelat i följande arter C. 
annuum (1-4), C. baccatum (5-11), C. chinense (12-22) och C. frutescens (23) (Meckelmann et al., 2014). 
 
Mätningarna visade att de allra flesta namnsorterna producerade minst mängd 
kapsaicinoider när de odlades i Pucallpa (Fig. 1), förutom två stycken som producerade 
mer vid den platsen. När det gäller de två andra platserna är det ungefär ett lika sort antal 
som bildar högst halt av kapsaicinoider på vardera plats. Det som skiljer Pucallpa från de 
andra två är framför allt höjden över havet och att det fältet endast vattnades med hjälp av 
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regnvatten. Därtill kommer även olika gödselmetoder för de olika platserna som spelade 
sin roll i utfallet (Meckelmann et al., 2014). 
 

3.4 Odlingsbetingelser som påverkar kapsaicinoidhalten 

Andelen fytokemikalier hos en gröda är mestadels genetiskt styrd. Dock har det visat sig i 
ett flertal försök att kombinationen gen x miljöfaktorer bidrar till hur de olika nyttiga 
ämnena ackumuleras i grödan. Det är många olika miljöfaktorer som påverkar de olika 
kemikaliernas bildande och vissa faktorer påverkar fler än en kemikalies bildande. Av den 
anledningen är det inte helt lätt att säga exakt vilka av metoderna före skörd som är 
lämpliga för att erhålla det eftersökta resultatet vad gäller näringen/bioaktiva ämnen i en 
gröda (Leskovar, 2009).  
 
Styrkan i chilipeppar är en av de främsta orsakerna till att den har blivit så populär och 
uppskattad. Styrkan kan dock variera stort beroende på olika odlingsfaktorer. I runda tal 
sägs det att mängden kapsaicinoider är till hälften genetiskt och till hälften beroende på 
miljöfaktorer. Detta kan ställa till med problem för konsumenten eller producenten av 
förädlade produkter, så som t.ex. heta såser. Vissa sorter som ska vara milda kan antingen 
bli för milda eller också för starka så den slutgiltiga hettan i maten är svår att beräkna. En 
del forskning har tagit itu med detta problem. Lösningen kan vara att antingen kartlägga 
sorter som uppvisar autonoma beteenden och således skulle kunna passa bra till förädlade 
sorter för kommersiella odlingar eller så kan dessa odlingsfaktorer undersökas närmare 
och på så vis ge odlaren möjlighet att påverka dessa faktorer (Bosland & DeWitt, 2009).  
 
Beroende på om chilifrukterna är odlade på friland eller växthus, i jord eller i hydrokultur, 
vilken gödning och ljusintensitet samt vilken temperatur och luftfuktighet har stor 
påverkan på den slutgiltiga styrkan (Plöninge, 2004). Styrkan kan också öka beroende på 
temperaturen då frukten mognar (Bosland & DeWitt, 2009). Ett par riktigt varma dagar 
under mognadsfasen kan påtagligt höja nivån av kapsaicinoider (Bosland, 1994). 
 
Mogna frukter är starkare än omogna. Skälet till detta är att styrkan ska hindra däggdjur 
från att äta upp frukterna och på så vis förstöra fröernas grobarhet då de passerar djurets 
matsmältningssystem. Därför är hettan som störst när fröerna är mogna och färdiga till att 
gro och föra generna vidare (Bosland, 1994).  
 
Vattningen är ett kritiskt moment vid odling. En optimal bevattning påverkar skördens 
storlek och uniformitet positivt och kan även spela in i bildandet av fytokemikalier. 
Relationen är dock inte helt enkel att ta fasta på då den inte enbart är syntetiseringen av 
fytokemikalier som styrs utav bevattnings mängden och frekvensen utan förstås hela 



 

 

plantans utveckling, från bladmassa till fruktmognad. Vidare påverkar även bevattningen 
temperaturen kring plantan vilket i sin tur också spelar in i syntetiseringen och tillväxten 
av både växten och fytokemikalierna. Och olika ämnen reagerar olika på 
temperaturväxlingar. Askorbinsyra, som exempel, minskar i mängd vid sjunkande 
temperatur medan vissa karotenoider behöver ett visst specifikt temperaturomfång och 
reagerar negativt i tillväxt på både lägre och högre temperaturer utanför detta omfång 
(Leskovar, 2009).  
 
Stressade plantor uppvisar generellt en högre halt av kapsaicinoider och den vanligaste 
stressen kan orsakas av vattenstress – alltså att vattna lite för lite eller lite för mycket. För 
plantans välmående är det säkrare att välja den första stressmetoden då det är mindre risk 
att strypa syretillgången på så vis. Om detta görs kontinuerligt under odlingssäsongen 
borde detta således resultera i hetare chilifrukter (Bosland & DeWitt, 2009).  
 
Vattenstress påverkar generellt kapsaicinnivån så att den ökar, försök med sorten Padrón 
(C. annuum) visade att halten blev betydligt högre då plantan hade fått en låg nivå av 
vatten. Studien fann också att nivån av kapsaicinoider (kapsaicin och dihydrokapsaicin) 
var som störst ca 28 dagar efter blomning och avtog sedan till sista mätdagen som infann 
sig 35 dagar efter blomning. Redan vid 14 dagar så syntes bildandet av kapsaicinoider i 
frukterna, dock var nivåerna hos de plantor som hade blivit stressade med för mycket 
vatten betydligt högre än hos både kontrollgruppen och de plantor som fick för lite vatten. 
Denna effekt skedde fram till dag 28, då de plantor som erhållit en låg mängd vatten gick 
upp i täten vad gäller kapsaicinoidhalt. Detta beteende kan dock inte räknas som specifikt 
för alla sorters chilipeppar, men kan vara värt att undersöka mera (Estrada et al., 1999). 
 
Luftfuktighet och nederbörd är två faktorer som också påverkar hettan i de mogna 
frukterna. Meghvansi et al., 2010, rapporterar att det skilde så mycket som 50 % i styrka då 
en fenotyp av Naga chilipeppar, C. chinense, odlades på två olika platser i Indien, då den 
andra platsen hade ett betydligt torrare klimat. Även Butcher et. al (2012) ger vissa tecken 
på att detta kan stämma då en av försöksstationerna i artikeln stod ut både beträffande 
kapsaicinoidhalter samt luftfuktighet. Försöksstationen stod också ut beträffande 
mängden solstrålning men då förhållandet mer sol=friskare och frodigare plantor generellt 
stämmer bra är detta ej så förvånande.  
 
Att näringsämnen är centralt för bildandet av välmående plantor är allmänt känt. Vilka 
näringsämnen som gör vad är dock mer intressant att diskutera inom ramen för detta 
arbete. En studie har försökt undersöka och bringa klarhet i detta. Tillgången på kalium 
påverkar fruktsättningen och för att uppnå stora skördar behövs det god tillgång på 
kalium i näringen. Dock verkar inte kalium påverka halten av kapsaicinoider i frukterna 



 

 

då försök visat att liknande halter av kapsaicinoider är oberoende av halten kalium i 
näringslösningen (Monforte-Gonzáles et al., 2010). 
 
Grundämnet kväve är ett av de näringsämnen som har störst påverkan på grödan och en 
stor roll i bildandet av kapsaicinoider. Tillgången eller den halt av kväve som återfinns i 
fröfästet i frukten har stor påverkan på den halt av kapsaicinoider som bildas.  
Studiens resultat fann att fröfästet har en förmåga att kanalisera oorganiskt kväve till 
aminosyror och vidare till sekundära metaboliter, i detta fall kapsaicinoider (Monforte-
Gonzáles et al., 2010).  
 
Låga halter av kväve resulterar generellt i liten bladmassa och biomassa medan höga 
halter ger en större tillväxt, så till den grad att växten kan komma att skugga sig själv. 
Bildandet av fytokemikalier påverkas av tillgången på kväve. Bland annat så hämmas 
bildandet av askorbinsyra av höga halter kväve i många grödor. Hur sambandet 
egentligen ser ut mellan kvävegödsling och andra gödselmetoder är inte riktigt utrett 
(Leskovar, 2009).  
 
Leskovar (2009) redovisar slutsatsen att generellt ger höga halter av mineralrik gödsel 
reducerad halt av hälsofrämjande fytokemikalier. En utmaning som kvarstår för dagens 
växtforskare är att se om det går att ta fram riktlinjer som ger kritiska värden för de 
vanligaste näringsämnena så att bildandet av nyttiga fytokemikalier säkerställs och 
samtidigt ej påverkar produktiviteten negativt.  
 
Generellt kan sägas att om plantan får för lite av makronäringsämnena så minskar 
biomassan men däremot ökar de sekundära produkterna/metaboliterna. I försök så 
uppmättes de högsta koncentrationerna av kapsaicin i de prover som ej fick 
amoniumnitrat, NH4NO3, och författarna drar slutsatsen att en frånvaro eller minskning i 
tillgängligt nitrat ger en ökning av halten kapsaicin. Monforte-Gonzales (2010) menar på 
det motsatta. Att tillföra kväve efter blomsättning kan sänka halten av kapsaicin menar 
Bosland och DeWitt (2009).  
 
Salthalten i odlingssubstratet är ännu en faktor som odlaren har möjlighet att påverka och 
som verkar ge en ökning av olika sorters antioxidanter. Leskovar (2009) hänvisar främst 
till försök med tomat så om salthalten har någon effekt på Capsicum är inte helt säkert men 
definitivt troligt då det i alla fall rör sig om samma växtfamilj. Arrowsmith et al. (2012) och 
Urrea-López et al. (2014) har gjort initiala försök kring detta med Jalapeno och Habanero 
och deras resultat visar på ett samband mellan syntetiseringen av kapsaicin och salthalten 
vid odlingen. Dock behövs det mer forskning för att kunna säga säkert hur sambandet ser 
ut.  



 

 

 

4. Diskussion 
Det här arbetet har försökt göra en sammanställning av de faktorer som påverkar styrkan 
hos chilifrukter och också försökt utröna hur dessa faktorer kan användas vid odlingen för 
att uppnå optimala odlingsresultat. I dagsläget är detta ett relativt nytt forskningsområde 
då fokus i tidigare forskning främst inriktat sig på storlek och hållbarhet i butik hos 
chilifrukterna. I och med ett globalt ökat intresse för denna krydda så har även 
forskningsintresset hittat nya infallsvinklar. Det är ett komplext ämne och det är mycket 
som spelar in och påverkar skörden och kvalitén hos den färdiga produkten. Marknaden 
för heta och kryddstarka produkter växer dock stadigt och i och med detta ställs nya krav 
på producenterna att odla starka frukter. Detta i sin tur ställer nya krav på forskningen i 
och med att vetgirigheten är stor inom det här området.   
 
Mycket fokus i dagens forskning är koncentrerat till att diskutera antioxidanternas olika 
betydelse för vår kost och hur koncentrationen av antioxidanter kan förhöjas i våra 
matgrödor. För att säkerställa en hög nivå av diverse antioxidanter är forskningen 
intresserad av en aktiv förädling samt, som vi har sett här, identifiera olika 
odlingsmetoder för att hjälpa naturen på vägen. För att riktigt förstå detta samband mellan 
miljöfaktorer och antioxidantinnehåll i grödor och hur syntetiseringen av antioxidanter 
går till i den aktuella grödan är det av intresse att förstå varför dessa ämnen finns i växten 
från första början och även vilken roll de spelar för växtens fortlevnad. Genom att studera 
de bioaktiva ämnena utifrån växtens egna användningsområden går det eventuellt att 
komma fram till metoder som skapar gynnsamma förutsättningar för en hög halt av 
antioxidanter i den färdiga matprodukten. De resultat som har framkommit i detta arbete 
visar på att olika sorters stress verkar vara en sådan situation som stimulerar 
syntetiseringen av antioxidanter som en reaktion på stressfaktorn. Viktigt är naturligtvis 
att inte stressa växten för mycket så att dess utveckling tar skada eller avstannar.  
 
Att reglera växtens tillgång på vatten verkar vara den enklaste metoden för att utsätta 
grödorna för stress. I fallet med kapsaicinoider verkar det dessutom alltid medföra en 
högre koncentration av dessa i frukten, vilket i de allra flesta fall är önskvärt inom 
chilipepparproduktion. Dock är forskningen på området kring kontrollerad 
underskottsbevattning väldigt begränsad och det finns inga säkra slutsatser än, speciellt 
hur en sådan bevattningsteknik påverkar plantans utveckling i kombination med andra 
odlingstekniker. En metod som verkar vara att föredra är droppbevattning. Då går det att 
säkerställa att växten får tillräckligt med vatten och näring samtidigt som det före skörd 
går att dra ner på vattningen för att stimulera bildandet av fytokemikalier utan att för den 



 

 

sakens skull riskera en kvalitativ skörd. Något att begrunda vid diskussion om bevattning 
är jordens struktur då dess sammansättning påverkar hur pass effektiv dräneringen är 
(Leskovar, 2009). Att utöver det även kunna förse chiliplantorna med rikligt med ljus utan 
att temperaturen blir alltför hög verkar också vara gynnsamt. Därtill kan även 
kvävetillgången kontrolleras så att plantan har god tillgång på kväve fram till blomningen 
inleds då även detta verkar gynnsamt för syntetiseringen av kapsaicinoider.   
 
Angående resultat i Meckelmann et al. (2014) studie så skilde sig inte temperaturerna på 
de tre platserna åt markant, men både luftfuktigheten och solstrålningen var betydligt 
högre i Welasco. Welasco uppmätte även den lägsta nederbörden under juli månad. Dessa 
tre yttre faktorer kan vara det som ligger bakom den höga halten av kapsaicinoider hos de 
frukter som odlades i Welasco. Artikelförfattarna kommer till slutsatsen att en miljö som 
liknar den i Welasco vore fruktsam för odling av Habaneropeppar med syfte att producera 
stora frukter som är rika på kapsaicinoider (Butcher et al., 2012).   
 
Studien beräknade även hur pass påverkningsbar de olika namnsorterna var för de olika 
odlingsmiljöerna. Studien fann att genotypen hade den största effekten på styrkan, men 
fann samtidigt att de flesta sorterna påverkades starkt av platsen som de odlades på. Det 
fastslogs att C. annuum och C. baccatum var de sorter vars kapsaicinoidhalter var mest 
benägna att styras av sin genetiska disposition. C. chinense och C. frutescens styrdes även de 
till stor del genetiskt, men även av odlingsmiljöns olika faktorer. I studien identifierades 
både namnsorter som var stabila i sina värden och de som var väldigt påverkningsbara. 
Av det kan slutsatsen dras att de olika namnsorterna som är stabila kan passa för 
kommersiell produktion, men också de som varierade väldigt mycket i sin 
kapsaicinoidhalt kan vara lämpliga i vissa lägen om växtplatsen är gynnsam för den 
specifika genotypen (Meckelmann et al., 2014). De tre olika platserna i studien skilde sig 
mycket åt både vad det gäller lokalisering och odlingsmetoder. Resultaten tydde även på 
att de olika sorterna svarade olika på de tre platsernas förutsättningar, vilket försvårar att 
dra generella slutsatser utifrån vissa parametrar. Tydligt är i alla fall att styrkan kan 
påverkas på många olika vis (Meckelmann et al., 2014). 
 
Det finns dock en svårighet i att jämföra de olika artiklarna kring kapsaicinoidproduktion 
i chilipeppar. Framför allt är odlingssituationerna väldigt olika beroende på vilken del av 
världen som odlingen sker i. Nederbörd, luftfuktighet, jordmån och temperatur är bara 
några av de faktorer som till och med kan skilja stort inom landet, som flera artiklar har 
visat (Meckelmann et al. 2014, Butcher et al. 2012 & Meghvansi et al. 2010) Vissa faktorer 
verkar dock vara universella, som de som nämns i stycket ovan, så dessa vore intressanta 
att undersöka vidare i en större studie. En sådan studie skulle inte enbart behöva ett stort 
växtmaterial utan det skulle även behöva genomföras under en längre tid. Detta för att se 



 

 

till de väderfenomen som ändras från år till år och kunna göra en korrekt bedömning av 
miljöfaktorernas påverkan vid kapsainoidsyntes.  
 
Till detta tillkommer även svårigheten att genvariationen inom släktet är stort och detta 
bidrar till att olika sorters chilipeppar reagerar olika på olika metoder och det är svårt att 
dra generella slutsatser kring de odlingsbetingelser som spelar en stor roll för 
framställningen av chilipeppar av en jämn kvalité. Butcher et al. (2012) har begränsat sig 
på det vis att deras studie enbart undersöker en undergrupp av C. chinense och diskuterar 
dess roll i kommersiell produktion. På så vis går det att se att deras resultat är relevant för 
denna specifika undergrupp, i det här fallet chilipeppar av typen Habanero. 
 
Avslutningsvis kan bara nämnas att det här är ett ämne som det går att fördjupa sig inom. 
Mycket finns kvar att göra inom forskningen för att förstå hur chilipeppar odlas på bäst 
sätt med avseende på dess kapsaicinoidinnehåll. Det här arbetet har bara skrapat på ytan 
och gjort en initial undersökning och sammanställning av den aktuella forskningen på 
området.  
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