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Sammanfattning 

Vid plantering av granplantor och andra trädslag kan uttorkning medföra 
stora förluster orsakad av för liten nederbörd. Det var därför av intresse att 
undersöka om tillsats av superabsorbent i form av kaliumpolyakrylat, i detta 
fall Luquasorb 1280R, vid plantering skulle ha en positiv inverkan på 
överlevnad och tillväxt av plantorna. 
 
In denna studie har plantor av täckrot och barrot av gran (Picea abeis L. 
Karst) studerats genom att superabsorbent har tillsatts i samband med 
planteringen. Som referenser har plantor utan superabsorbent också 
studerats. Tre olika ståndorter har studerats. Den ena platsen var ett vanligt 
två år gammalt hygge. Den andra platsen utgjordes av två grushögar och den 
tredje utfördes i krukor under tak. Försöket i grushögar gjordes för att 
simulera olika former av uttorkning med stor genomsläpplighet av vatten 
och det tredje under tak var ett extremförsök. Detta extremförsök gjordes för 
att studera hur överlevnad och tillväxt påverkas om plantorna inte får 
tillgång till vatten i form av naturlig nederbörd under försöksperioden, med 
undantag för tillsatt vatten vid försökets början. 
 
Försöksperioden sträckte sig från mitten av maj till mitten av september 
2013. Plantorna mättes avseende höjd och rothalsdiameter vid försökets 
början och slut. Det visade sig att superabsorbent har en positiv inverkan på 
överlevnad och tillväxt i synnerhet vid extremförsöket under tak.  
 
Kostnadsberäkningar visar att kostnaden per planta vid tillsats av 
superabsorbent rör sig om ett par eller några ören per planta beroende på 
antalet plantor, som skall planteras med superabsorbent. Om överlevnaden 
av plantor då endast skulle öka med några procent skulle metoden bli 
lönsam. 
 
Miljömässiga frågeställningar diskuteras i rapporten liksom 
förutsättningarna för fortsatta försök. 
 
 

Summary 
 

          In connection with planting of spruce seedlings and other kinds of seedlings 
desiccation can cause substantial losses of plants. Therefore it was of 
interest to investigate if superabsorbent in the form of potassium 
polyacrylate, in this case Luquasorb 1280R, at planting would have a 
positive influence on survival och growth of the plants. 

 
          In this study container seedlings and bare-root seedlings of Norway spruce 

(Picea abeis L. Karst) have been studied by adding superabsorbent to the 
seedlings. As a reference seedlings without superabsorbent were also 
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studied. Three different plantations have been performed. One area was a 
normal two years old clearing. The second place consisted of two mounds 
consisting of gravel and the third was an extreme test with plants in pots 
under roof. The last two experiments had the aim to simulate different forms 
of desiccation whereof the third one was an extreme test. The test in mounds 
had the aim to study how survival and growth are affected in connection 
with high transmission of rain water.  In the extreme test the plants did not 
have access to additional water during the test period, with exception of 
water added at the beginning of the test period. 

 
         The test period lasted from mid of May until mid of September 2013. The 

height and the stem base diameter of the plants were measured at planting 
and at the end of the test period. It was shown that the addition of 
superabsorbent had a positive influence of the survival and growth of the 
plants particularly at the extreme test under roof. 

 
         Calculations of costs show that the addition of superabsorbent will cause 

only a minor additional cost per plant, depending upon the amount of plants 
to be treated with superabsorbent. If the survival of the plant would then 
increase with a few percent, the method would be profitable. 

 
         Environmental questions are discussed in the report as well as the  
         prerequisites for further tests. 
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       Abstract 
      

          Denna studie beskriver effekterna beträffande överlevnad och tillväxt 
          hos gran (Picea abeis L. Karst) vid tillsats av superabsorbent 

Luquasorb1280R i samband med plantering under olika betingelser. Plantor i 
form av täckrot och barrot studerades. Tillsats av superabsorbent visade sig 
ha en positiv inverkan på de studerade parametrarna i jämförelse med 
referensmaterial utan tillsats av superabsorbent. Detta visade sig särskilt vid 
extremförsök under tak utan tillgång på vattentillförsel under 
försöksperioden. 

           
          Nyckelord: Täckrot, barrot, gran (Picea abeis), superabsorbent, 

extremförsök. 
 

 
 Abstract 
 

 This study describes the effects concerning survival and growth of Norway 
spruce seedlings (Picea abeis L. Karst) by addition of superabsorbent 
Luquasorb 1280R in connection with planting under different conditions. 
Container seedlings and bare-root seedlings were studied. The addition of 
superabsorbent showed a positive influence regarding the studied 
parameters in comparison with reference material without the addition of 
superabsorbent. This was most obvious at the extreme test under roof 
without access to additional water during the test period, except water added 
in connection with planting. 

 
 Key words: Container seedling, bare-root seedling, Norway spruce (Picea 

abeis), superabsorbent, extreme test. 
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Förord 
 

  Detta examensarbete har sin bakgrund i ett långvarigt intresse för kemi 
vartill kommer skogsfrågor och då som skogsägare. Efter att ha funderat 
över effekterna av superabsorbent tyckte jag det skulle vara intressant att 
göra försök med skogsplantor och då särskilt gran. Vid kontakt med 
Linnéuniversitet, där jag tidigare studerat Hållbart familjeskogsbruk, visades 
intresse för studien, vilket också gjordes av Sundins Skogsplantor AB och 
Södra. Detta underlättade avsevärt möjligheterna till diskussioner 
beträffande försöksplanering och andra frågeställningar samt tillgång till 
försöksmaterial.  
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1. Introduktion 
 
1.1 Bakgrund 
 

     Växters fysiologi handlar om funktioner och egenskaper hos växter medan 
ekologi avser det ömsesidiga samspelet mellan växter och andra organismer 
i omgivningen. En plantas överlevnad och tillväxt beror av främst fyra 
faktorer som vatten, ljus, värme och näringstillgång. Gynnsamma 
betingelser vad avser dessa faktorer är också avgörande för tillgodogörande 
av koldioxid vid fotosyntesen. Härtill kan fogas villkor som latitud, höjd 
över havet, vindförhållanden, temperaturväxlingar, mark- och luftfuktighet 
samt markstruktur. Snöförhållanden under växternas viloperiod har stor 
inverkan på överlevnaden för nyetablerade plantor. Växters genetiska 
ursprung och proveniens är också väsentlig för överlevnad och tillväxt 
(Grossnickle 2000).  

 
     Vattentillgången för en planta beror på nederbörden och dess fördelning 

under växtperioden, markfuktigheten, markens beskaffenhet och därmed 
migrationen av vatten i marken, luftfuktigheten, konkurrens med andra 
växter, överväxt eller kalhygge, torrperioder och lufttemperatur såväl 
fördelad under året som under kortare perioder samt marktemperatur, som 
kan leda till uttorkning. För mycket vatten och därmed förhöjd vattenhalt i 
marken kan i sin tur leda till negativ inverkan på växter, varvid olika arter 
skiljer sig väsentligt åt. I det senare fallet kan t.ex. gran och björk utsättas 
för stress medan t.ex. al väl står emot på vattensjuka marker. 

 
     För en planta beror tillgången av ljus på latitud, höjd över havet, årstid, tid 

på dygnet, dygnslängd, omgivande växtlighet både vad avser överväxande 
växter i närheten i form av träd och buskar och även av träd på lite större 
avstånd genom beskuggning eller om växtplatsen är ren från överväxt i form 
av kalhyggen. Även väderstrecket på sluttningar och vid skogsbryn har 
inverkan på ljustillgången. Markberedning och planteringsmetod påverkar 
tillika initialt starkt tillgången på ljus, vatten och näringsämnen för en 
planta, genom att konkurrerande växlighet tas bort. 

 
 
1.2 Jordförbättring 
 

     Det har under mycket långa tider inom jordbruket eftersträvats att förbättra 
jordar och detta är känt från t.ex. områden nära Amazonfloden. Där 
förbättrades jordarna, benämnda Terra preta de indio, med bl.a. träkol för att 
binda näringsämnen och vatten. Detta har beskrivits i olika artiklar i bl.a. 
VäxtEko (Jansson & Gustafsson 2009). För att luckra upp jordar används 
idag ibland vermiculite, som även kan binda vatten i mängder om ca 200-
300 % räknat på vermiculitens torrvikt (Whittmore Com. 2012, bil.1a). 
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Vermiculite är ett vulkaniskt mineral bestående till största delen av 
kiseldioxid, aluminiumoxid, magnesiumoxid och järnoxid. Perlit har en 
liknande användning som Vermiculite med i stort sett samma 
huvudbeståndsdelar (Perlite Institute 2013, bil. 1b). I de täckrotsplantor som 
användes i denna studie hade perlit tillsatts i samband med frösättningen 
(Henriksson 2013). 

 
     Superabsorbenter i form av tvärbundna polyakrylaters salter kan binda 

mycket större mängder vatten i förhållande till sin egen vikt än träkol och 
vermiculite eller perlit, ofta mer än hundrafalt beroende på typen. I detta 
sammanhang kan även nämnas studier av superabsorbent baserad på 
cellväggar av zygomycetsvampar, som är intressant att jämföra med 
(Zamani 2010). Dessa superabsorbenter kan ta upp vatten, fritt från salter, 
om upp till över 100 gånger sin egen vikt. Dock medför detta såväl för- som 
nackdelar vilket diskuteras nedan.   

   
     Superabsorbent har undersökts i regnfattiga områden t.ex. för odling av 

olika grödor i Medelhavsområdet bl.a. mera specifikt i Jordanien 
(Altarawneh 2012) och i Asien för säd (Islam m.fl. 2011) och även vid 
plantering av bl.a. buskar och mindre träd. Antalet bevattningstillfällen kan 
också avsevärt minskas om superabsorbent tillförs jorden. 

 
 

    1.3 Försök med superabsorbent 

Vid Skogforsk har man för ett antal år sedan gjort fältförsök i Sävar, Västerbotten, 
med syntetiska superabsorbenter vid utplantering av granplantor (Hajek 2013). 
Särskilt miniplantor har studerats. Dock ledde detta inte till några påtagligt 
förbättrade resultat jämfört med plantor utan superabsorbent. Försök vid 
Högskolan i Dalarna med superabsorbent baserad på stärkelse gav inte heller 
något positivt resultat för tillsats av superabsorbent (Lindström 2013).   

   I en artikel av översiktskaraktär (Landis 2011) beskrivs olika typer av 
superabsorbenter som naturligt förekommande i form av stärkelsebaserade 
polysackarider, semisyntetiska baserade på cellulosa och syntetiska 
tvärbundna polyakrylamider i form av vattengeler. I en annan studie utförd 
med barrotsplantor i Slovakien (Sarvas 2003) beskrivs effekten av 
superabsorbent (polyakrylat StocksorbR) vid plantering efter behandlig av 
barrotsplantor av gran och åtföljande uttorkningsförsök. Såväl tillväxt som 
elektolytläckage studerades. Det kunde konstateras att behandling av 
plantorna med superabsorbent hade en positiv inverkan på såväl 
höjdtillväxten som tjockleken på rothalsen. Dessa försök visade att plantor 
med superabsorbent fick på en vegetationsperiod 42 % höjdtillväxt och 48 
% tillväxt för rothalsdiametern i förhållande till plantor utan superabsorbent, 
som fick 35 % höjdtillväxt respektive 26 % tillväxt av rothalsdiametern 
(Sarvas 2003).  
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   Jordar som förstörts av mänskliga aktiviteter och därigenom utsätts för 
erosion kan genom tillsats av superabsorbent förbättras genom att 
superabsorbent binder vatten och katjoner och därmed förbättrar 
förutsättningarna för plantornas överlevnad (Hüttermann, Orikiriza och 
Agaba 2009). 

 
     Neddoppning av barrotsplantor i olika typer av hydrofila geler har studerats 

i Nordamerika (Sloan 1994). Olika arter av barrträdsplantor studerades som 
bl.a. douglasgran (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco), svartgran (Picea 
mariana Mill.) och vitgran (Picea glauca (Moench) Voss), men dock inte 
gran. Det befanns dock att effekten av behandlingen med superabsorbent 
inte i någon större utsträckning gynnade överlevnaden av utsatta plantor på 
mycket torra lokaler. I en annan studie (Hicks 1992) av barrotsplantor fick 
man däremot ett visst positivt resultat i form av överlevnad och tillväxt för 
plantorna genom behandling med superabsorbent före utsättning på kärva 
lokaliteter, där tidigare gruvverksamhet ägt rum. Denna senare studie 
omfattade olika trädslag med bl.a. tall (Pinus sylvestris L.) varvid 
överlevnad och tillväxt studerades. Det befanns att superabsorbent har sin 
största fördel vid plantering på kärva områden och under år med liten 
nederbörd. Behandling av plantor genom neddoppning i en blandning av 
superabsorbent och lera alternativt sprayning har beskrivits med positiva 
resultat (Erazo 1987). 

 
     Tidigare studier (Newton och Comeneau 1990) visar att vattentillgången har 

stor betydelse för en plantas utveckling varvid även konkurrensen från 
annan vegetation har stor inverkan. Vattenbrist orsakar stress för plantan. 
Studier av gran (Nilsson och Örlander 1999) visar att överlevnaden för 
plantor är starkt beroende av konkurrerande vegetation, som konkurrerar om 
vattnet och vars förekomst i sin tur är beroende av tiden när avverkning 
skedde i förhållande till nyplantering. 

 
     Konkurrerande vegetation består huvudsakligen av olika gräsarter och örter 

samt uppslag av björk och andra trädslag beroende på lokalens belägenhet. 
Förutom gräs och olika trädslag kan bl.a. hallon (Robus idaeus L.) och 
mjölke (Epilobium augustifolium/Chamerion augustifolium L. Holub), även 
kallad rallarros, vara konkurrerande med granplantorna. Markberedning 
kring plantorna kan därför vara väsentlig för att underlätta etableringen. 
Därför är det viktigt att utföra nyplantering tämligen snabbt efter en 
slutavverkning för att undvika stark konkurrens av annan växtlighet och då 
dessutom av ekonomiska skäl.  

 
     Det i Sverige mest förekommande barrträdet är gran, som är känslig för 

torka i synnerhet i samband med och kort efter plantering, innan plantorna 
har hunnit etablera sig (Nilsson och Örlander 1999). Risken för torka är 
olika inom olika regioner i Sverige. Sydöstra delarna av landet har ofta ett 
torrare och varmare klimat än andra delar. Det kan skilja avsevärt avseende 
nederbörd mellan västra delarna av Götaland och de östra. 
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Klimatförändringar med åtföljande temperaturhöjning kan komma att bidra 
med längre torrperioder. Detta kan få stor negativ inverkan vid plantering av 
gran på nederbördsfattiga marker, särskilt under år med mycket lite regn 
(Skogsstyrelsen 2007).  

 
 Vid plantering på nederbördsfattiga områden där risk för torka föreligger 

skulle tillsats av superabsorbent kunna vara en metod för att förbättra 
överlevnaden av plantor. Då det är få studier genomförda avseende gran 
ansågs att detta skulle kunna vara ett intressant forskningsområde.  

 
   

1.4 Syfte och mål 
 

 Syftet var att undersöka inverkan av superabsorbent på granplantor i 
samband med plantering för att studera effekten av tillgången på vatten för 
plantornas överlevnad och tillväxt under första vegetationsperioden på olika 
växtplatser under olika betingelser. 

      
 
1.5 Avgränsningar 

 
Studien är avgränsad till att omfatta endast gran i form av täckrot (TR), 
täckrot med superabsorbent (TRS), barrot (BR) och barrot med 
superabsorbent (BRS). Gran ansågs också som mest intressant för en 
inledande studie avseende uttorkning. Detta med tanke på att det är den mest 
planterade arten i Sverige. I ett extremförsök med plantering under tak 
användes endast TR och TRS.  Bedömningen var att detta skulle vara 
tillräckligt för en jämförande studie i syfte att studera superabsorbentens 
inverkan vid helt nederbördsfria förhållanden. Andra faktorer som 
variationer av näringstillförsel etc. ligger utanför denna studie. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
   

- 5 -  
Boris Holm 

 

2. Material och metod 
 
2.1 Plantsorter 

     Plantor av gran (Picea abeis L. Karst) utvaldes som lämplig art.  
De täckrotsplantor (plugg +1) som användes var 1,5 åriga Gran Bredinge 
GRASO93CS med stambrevsnummer S08/072. Barrotsplantorna var 3-åriga 
och hade beteckning G154-0111 med ursprung i Litauen med härkomst 
Panevez – Tyt LT3267. Både täckrotsplantorna och barrotsplantorna 
levererades av Sundins Skogsplantor AB. 

 
2.2 Superabsorbent 

Det finns flera producenter av syntetiska superabsorbenter. LuquasorbR 
1280 RL (bil. 2a-b) är den kaliumpolyakrylat från BASF som användes i 
denna studie. Den kemiska strukturen för kaliumpolyakrylat kan återges 
som 

 

  .  
 
 

2.3 Lokaler och planteringstidpunkt  
 

Täckrot (TR) och barrot (BR) av granplantor planterades på två lokaler i fält 
och på en lokal under tak. Hälften av plantorna utgjorde referensmaterial 
och planterades utan och den andra hälften med superabsorbent i hålet för 
planteringspunkten. Plantorna med superabsorbent betecknas TRS 
respektive BRS. Plantorna under tak var ett extremtest av TR- och TRS-
plantor i syfte att studera effekten av uttorkning med och utan 
superabsorbent. 
 
Lokal 1 (fält): Skillingsmåla 1:14, Tingsryds kommun 
Markägare: Jan Johansson och Laila Johansson 
Koordinater: N 6257583, Ö 0490727, 132 möh 
Denna planteringsplats är ett hygge som avverkades 2011 
Planteringsdatum: 2013-05-15--17 
Plantavstånd: ca. 2 m 
 
Lokal 2 (fält): Toftahult 1:1, Ålshult, Tingsryds kommun 
Markägare: Boris Holm, Christina Holm, Elis Holm, Lena Holm 
Koordinater: N 6265215, Ö 0479825, 141 möh 
Plantavstånd: ca. 25 cm 
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Lokal 3 (under tak):  Lungsund, Storfors kommun 
Ägare:   Susanne Enghag 
Koordinater:  N 59522417, Ö 14187633, 113 möh 
Planteringsdatum: 2013-05-23.  

 
 
2.4 Plantering  
 

Plantering skedde i fältförsöken med planteringsrör respektive 
planteringsspade. En slurry av 1 % superabsorbent bereddes genom att 100 
g superabsorbent fick svälla i 10 l vatten. För TRS sattes 0,5 dl och för BRS 
1 dl slurry i hålet i planteringspunkten. En större mängd slurry valdes för 
BRS då planteringshålet var större. Dessa mängder av slurry valdes ur ett 
bedömt rimlighetsperspektiv för att få tillräckligt med vatten initialt till 
plantan. Ekonomiska överväganden spelade också in. Vid fortsatta studier 
bör mängden superabsorbent per planta varieras för optimal effekt avseende 
olika parametrar, vilket diskuteras i kap.4. För plantor utan superabsorbent 
tillsattes inget extra vatten.  
 
På lokal 2 skedde plantering på två utplanade grushögar i syfte att studera 
markförhållanden med stor torka och stor genomsläpplighet av vatten. 
Grushögarna var något olika beträffande grusets sammansättning. Den 
mindre högen (lilla högen) hade inslag av singel medan den större (stora 
högen) bestod av mera kompakt finkornigt grus. Genomsläppligheten av 
vatten bedömdes därför vara något större i den mindre högen.  
 
På lokal 3 (under tak) sattes TR och TRS-plantor i plastkrukor. Därtill 
användes i detta fall 1 dl 1 % slurry av superabsorbent för TRS mot 0,5 dl i 
fältförsöken för att lättare se eventuell effekt av superabsorbenten. 
Planteringskrukorna var 12 cm diameter upptill och volymen per kruka var 
ca.1 l. Krukorna fylldes med moränjord, som tagits från en etablerad 
granskog. Slurry av superabsorbent tillsattes i ett hål i krukan, varefter 
plantering skedde och krukorna fylldes med jord. Kraftig vattning skedde 
2013-05-22 för att erhålla likvärdiga betingelser i alla krukorna. Båda slagen 
av plantor vattnades också med lika mycket vatten vid planteringen. 
 
Plantorna ställdes intill varandra under tak i en f.d. hönsgård med 
övertäckning i form av plåtar. Krukorna ställdes på träunderlag upphöjda på 
lecablock. Så kallade blankar, som inte räknas med i försöksresultaten, 
ställdes i radernas utkanter. Dessa blankar ställdes ut för att få mera 
likvärdiga förhållanden för försöksplantorna. 
 
På alla tre lokaler markerades varje planta med en provytepinne; gul för TR 
och BR samt blå för TRS och BRS. Krukorna på lokal 3 numrerades också. 
Båda slagen av plantor vattnades med lika mycket vatten vid planteringen. 
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I fältförsöken, lokal 1 och 2, användes 60 plantor av TR respektive BR på 
de båda platserna varav hälften planterades med superabsorbent enlig ovan. 
Plantorna sattes i rader om 10 st. Ordningsföljden bestämdes av statistiska 
skäl genom lottning. Varje slag av plantor bestod således av tre grupper. På 
lokal 3 sattes varannan rad med 15 plantor TR och varannan rad med 15 
plantor TRS. I ändarna på raderna sattes blankar. 

 
 

2.5 Mätning av plantor och fotografering 
 

Varje planta mättes samma datum som plantering med avseende på 
ovanjordsdelens höjd med tumstock och rothalsdiameter med ett digitalt 
skjutmått. Samma procedur upprepades vid försöksperiodens slut. Tiden 
mellan plantering och försöksperiodens slut uppgick till ca 4 månader. I 
bilaga 3 redovisas datum och data från mätningarna, som ligger till grund 
för beräkning av höjdernas och rothalsdiametrarnas aritmetiska medelvärde 
(m) samt standardavvikelser (s). Skottskjutningsklasser bedömdes i 
Skillingsmåla och Toftahult genom visuell observation med Krutzsch 
skottskjutningsklasser (Krutzsch 1975) (bil. 4). 
  
Plantorna fotograferades datum enligt tabell 1 med en kamera av modell 
Nikon D 7000 med objektiv Tokina 16-50/2,8. Ett urval av bilder återfinns i 
bilaga 5.  
 
Tabell 1. Fotograferingsdatum 

Lokal Datum 
Skillingsmåla 20130518, 20130603, 20130628, 20130726, 

20130908 
Toftahult 20130518, 20130603, 20130628, 20130726, 

20130906 
Lungsund 20130521, 20130611, 20130707, 20130719, 

20130815, 20130921 
 

 
2.6 Mätning av nederbörd 
 

Nederbörden i fältförsöken mättes lokalt genom att plasthinkar om 25 cm 
diameter sattes ut på försöksplatserna. I varje hink hälldes 1 l rapsolja för att 
förhindra avdunstning av vatten eftersom rapsolja lägger sig ovanpå 
uppsamlat vatten. Uppsamlad vattenmängd mättes genom upphällning i 
mätglas varefter nederbörden beräknades. 
 
Tabell 2 visar att nederbörden i Toftahult var 49 mm större än den i 
Skillingsmåla under försöksperioden. Avståndet mellan försöksplatserna var 
ca. 20 km. Nederbörden i Lungsund med plantor under tak noterades inte. 
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Tabell 2. Summerad total nederbörd vid varje mätning (mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum Skillingsmåla Toftahult 
2013-06-03 33 48 
2013-07-26 96 114 
2013-09-06 155 204 
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3. Resultat och analys 
 
3.1 Skottskjutning 
  

I Skillingsmåla var skottskjutningen, enligt en grov översiktlig visuell 
besiktning mellan plantor med och utan superabsorbent relativt liten, varför 
ingen noggrannare dokumentation gjordes. Det kunde i vecka 23 noteras att 
i inga nämnbara skillnader kunde noteras mellan BR och BRS. Däremot 
kunde någon lite större skillnad i skottutveckling märkas mellan TR och 
TRS till den senares fördel. 
 
Skillnaden i skottskjutning var däremot påtaglig i Toftahult, där plantering 
skett i grushögar. Detta kan bero på att superabsorbenten haft en större 
inverkan på denna då skottillväxten var påtagligt större hos TRS och BRS 
än hos TR och BR. I tabell 3 redovisas skottskjutningen för Toftahult, om 
totalt 30 st plantor vardera av TR, TRS, BR och BRS. 
 

Tabell 3. Antal plantor per skottskjutningsklass. Toftahult 2013-06-06. 
Bedömning av klass efter mall i bilaga 4. 
Skottskjutningsklass  Lilla högen       Stora högen       

      TR TRS  BR  BRS  TR  TRS  BR  BRS 
0     8  2  12  3  2     5  6 
1     5  1  7  5  2  2  1  4 
2     7  7  1  2  4  2     4 
3                 2  10  4  1 
4                    6     1 

Döda                          4 
 
 

Vid besiktning 2013-06-11 i Lungsund (lokal 3) kunde ingen större skillnad 
noteras mellan TR och TRS. Däremot kunde stora skillnader i skottskjutning 
mellan TR och TRS iakttagas 2013-07-07.  
 

 
  3.2 Tillväxt 
 

Höjd och rothalsdiameter mättes på plantorna vid planteringen samt vid 
försöksperiodens slut i september samma år. Data från mätningarna 
redovisas i bilaga 3. Ett sammandrag av gjorda tillväxtmätningar redovisas i 
tabell 4.  
 

 
 
 



  
   

- 10 -  
Boris Holm 

 

Tabell 4. Tillväxt av höjd (cm) och rothalsdiameter (mm) 2013-05-15 till 
2013-09-08 i absoluta och relativa tal.  

 Höjdtillväxt 
medeltal  

Diametertillväxt medeltal  

TR    Skillingsmåla 8 (26 %) 3,3 (92 %) 
TRS  Skillingsmåla 9 (30 %) 3,4 (92 %) 
BR    Skillingsmåla 8 (24 %) 2,0 (34 %) 
BRS Skillingsmåla 8 (26 %) 2,2 (39 %) 
TR   Toftahult 7 (24 %)  1,2 (30 %) 
TRS Toftahult 6 (19 %) 1,2 (29 %) 

  BR   Toftahult  7 (23 %)   0,8 (14 %) 
  BRS Toftahult  8 (27 %)   1,1 (18 %) 

 
Av tabell 4 framgår att höjdtillväxten inte skiljer sig mycket. Dock kan 
konstaters att TRS i Skillingsmåla på ett normalt hygge har en något bättre 
tillväxt både avseende höjd och diametertillväxt än TR. BRS hade lite bättre 
utveckling än BR avseende båda parametrarna. Tillväxten på hygget i 
Skillingsmåla är bättre än i Toftahult, vilket kan förklaras med att plantorna 
i Skillingsmåla haft större tillgång till näring än i grushögarna i Toftahult 
och att superabsorbent har haft en liten positiv inverkan. 
 

 
3.3 Överlevnad 
 

Mest påtaglig var plantavgången på en mindre yta i Skillingsmåla, där 10 
BR respektive 10 BRS planterade i rader jämte varandra dog. Det kan här ha 
funnits något ogynnsamt i marken eller att svamp angripit plantorna redan 
innan planteringen utfördes. Några BRS-plantor planterade efter varandra 
hade också dött i Toftahult. De kan ha kommit från samma parti som de 
döda plantorna i Skillingsmåla och också angripits av svamp.  
 
Vid avstämning 2013-06-28 i Skillingsmåla kunde noteras att 3 plantor av 
BR var döda och 3 halvdöda, för BRS var 6 döda och 4 halvdöda. Dessa 
plantor var planterade på den högre delen av hygget. Av TR var 1 död. 
Resten av plantorna verkade utvecklas väl. Vid kontroll i Toftahult 2013-06-
28 befanns att 2 plantor av BR dött och 1 var halvdöd i den lilla högen. På 
den stora högen var 4 BRS döda.  
 
Försöket under tak i Lungsund, som bestod av 30 TR och 30 TRS i krukor 
påbörjades 2013-05-21 och avslutades 2013-09-21. Under försöksperioden 
kunde observeras stora skillnader i överlevnad mellan TR och TRS (tabell 
5). 
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 Tabell 5. Lungsund (lokal 3 under tak). Plantavgång redovisat i antal och i 
procent (%). 

Datum TR halvdöda TR döda TRS halvdöda TRS döda 
2013-06-11 0 0 0 0 
2013-07-07 25 (83 %) 5 (17 %) 1 (3 %) 0 
2013-07-19 0 30 (100 %) 8 (27 %) 4 (13 %) 
2013-08-15   1 (3 %) 24 (80 %) 
2013-09-21   0 27 (90 %) 

 
Tabell 5 visar att tillsats av superabsorbent avsevärt förlängde överlevnaden 
hos plantorna, då de inte fick tillgång till extra vatten i form av nederbörd 
eller av bevattning under växtperioden. Superabsorbentens innehåll av 
vatten visade sig alltså ha en mycket gynnsam effekt avseende 
överlevnaden. Effekten uppträdde efter ett antal veckor, då krukorna utan 
superabsorbent torkat ut mer än de med superabsorbent.  
 
Vid första kontrollen 2013-06-11 var det ingen skillnad mellan TR och 
TRS. Uttorkningseffekten hade då inte hunnit påverka. Senare visade det sig 
att att superabsorbentens vattenhållande förmåga hade stor inverkan på 
överlevnaden av TRS. Vid förnyat besök 2013-07-07 hade av totalt 30 
plantor TR-plantor dött och 25 var halvdöda. Av 30 TRS- plantor var endast 
1 halvdöd . Övriga verkade friska och hade skjutit skott, i en del fall långa 
skott (bil. 5). Observationer 2013-08-15 visade att alla TR-plantor dött 
medan bland TRS-plantor fanns 5 levande, 1 halvdöd och 24 döda. Vid 
denna tidpunkt hade plantorna stått utan vattentillförsel i närmare tre 
månader. Vid den sista mätningen en månad senare i september hade 
ytterligare 4 plantor dött. 
Noterbart är att 3 (10 %) plantor och en av blankarna överlevt 4 månader 
utan tillförsel av extra vatten.   
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4. Diskussion och slutsatser 
 
4.1 Miljöfaktorer  

Vid användning av syntetiska superabsorbenter i stor skala kan miljöfrågor 
uppkomma. Det finns från olika organisationer bl.a. miljögrupper ofta ett 
motstånd beträffande införande av icke naturliga ämnen i naturen. Olika 
former av polymerer i form av olika sorters plaster kan ställa till med 
problem i vattendrag etc. 
 
Den superabsorbent som använts i ovanstående försök har testats ingående 
avseende toxicitet m.m. vilket framgår av säkerhetsdatablad (bil 2b). 
Försöken indikerar att det räcker med 0,5-1 g superabsorbent per planta för 
att för att uppnå en positiv effekt avseende överlevnad och tillväxt. Detta 
betyder att man skulle behöva ”endast” 1-2 kg superabsorbent per ha vid 
plantering om antalet är 2000 plantor per ha. Vid stora planteringar om t.ex. 
1000 ha skulle då behövas 1-2 ton superabsorbent. Även om fortsatta försök 
skulle visa att mängden kan reduceras avsevärt handlar det dock fortfarande 
om tonkvantiteter vid storskalig användning. En fråga härvidlag är vad 
Skogsstyrelsen, övriga myndigheter och organisationer har för krav och 
frågeställningar på användning av superabsorbent i skogen. 
 
De syntetiska superabsorbenterna bryts ner mycket långsamt i naturen. De 
kan betraktas som svårnedbrytbara och behåller sin kapacitet för att binda 
vatten under flera år. Inga negativa miljömässiga effekter har kunnat 
konstateras, även om superabsorbenten på lång sikt bryts ner i naturen 
(Evonik 2014). Man kan jämföra med plaster som polyeten m.fl. vilka har 
en nedbrytningstid om flera år och ibland 100-tals (Länsstyrelsen Skåne 
2014). Detta kan ses som både en fördel och en nackdel. Fördelen är man 
inte behöver tillföra nytt material efter ett år. Nackdelen är att 
superabsorbenten inte bryts ner och då stannar kvar i naturen. En fråga är 
om det kommer att krävas någon form av långtidstest på ett mindre område 
eller om man kan simulera ett långtidstest omfattande olika variabler som 
temperaturvariationer, nederbörd m.m. Superabsorbenterna baserade på 
zygomycetsvampar eller stärkelse har fördelen att vara bionedbrytbara, men 
detta medför i sin tur en minskad effekt med tiden. 
 
Producenterna av superabsorbent har givit ut säkerhetsdatablad (bil. 2b), 
som bör följas vid hantering i plantskolor eller vid direkt hantering på 
planteringsplatser. Superabsorbent används i mycket stor skala inom 
hygiensektorn och hanteringen ger i allmänhet inga större problem vid 
korrekt bruk och handhavande (BASF 2013, bil. 2), vilket den stora 
produktionsvolymen i världen indikerar. 
 

Produktionen av superabsorbenter av olika slag i världen är starkt stigande. 
År 2001 uppskattades produktionskapaciteten till nästan 1,2 miljoner ton 
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(Encyclopedia of polymer science and technology 2006). Den största 
användningen (97 %) var inom hygiensektorn och resterande 3 % för 
konstruktionsmaterial och agroändamål. Enligt uppgift uppgår volymen år 
2013 till 3 miljoner ton för samtliga slag av superabsorbenter (Emerging 
Technologies inc – Differences in Polymers 2013). Användningen för 
konstruktionsändamål och inom agrosektorn uppskattas i en annan referens 
också till ca 3 % (The free library. Japanese superabsorbent polymers 2013). 

I Skillingsmåla dog 10 plantor av BR och 10 av BRS kort efter planteringen, 
vilket också var fallet med 4 BRS-plantor i Toftahult. Detta kan ha berott på 
någon form av svamp på plantorna, som eventuellt kom från samma säck. 
Denna plantavgång visar att förvaringsmiljön med angrepp av t.ex. mögel 
på plantorna före och under förvaring samt vid efterföljande plantering är 
betydelsefull för plantornas överlevnad. För att verifiera om döda plantor 
kommer från samma parti, bör spårbarheten dokumenteras bättre vid 
fortsatta försök. Detta skulle också kunna vara värdefullt vid större 
planteringar för att förklara lokalt stora plantavgångar, som inte beror på 
frost eller torka. 

 

4.2 Mätningar 

Mätning av plantor kan vara behäftade med viss osäkerhet. Höjdmätningen 
av plantorna var relativt lätt att utföra. Mätning av rothalsdiametern kan ge 
lite olika resultat för varje enskild planta beroende på exakt var mätningen 
av diametern sker. Dessutom är stammen inte helt rund. Därtill finns en 
variation i hur hårt man ansätter mätverktyget. Förhoppningsvis har dock 
medelvärdena gett ett någorlunda rättvisande resultat, då ett ganska stort 
antal plantor har mätts. 

Enligt Sundins Skogsplantor (Hans Thunander 2013) är ett önskemål att 
höjdtillväxten är minst 10 cm under första växtsäsongen efter utplantering. 
Detta uppnåddes inte riktigt i något fall enligt tabell 3 ovan. Möjligen skulle 
detta resultat kunnat uppnås om plantorna satts ut ett par veckor tidigare och 
slutmätningen gjorts någon månad senare. Beträffande rothalsdiameterns 
tillväxt är önskemålet 50 % ökad diameter. Detta uppnåddes gott och väl på 
hygget i Skillingsmåla för både TR och TRS med 92 % större 
rothalsdiameter.  För barrotsplantor BR och BRS ökande rothalsdiametern 
mede 34 respektive 39 % större rothalsdiameter. I grushögarna i Toftahult 
uppnåddes 30 respektive 29 % för TR och TRS och endast 14 respektive 18 
% för BR respektive BRS. Detta skulle kunna förklaras med bristen på 
näringsrik jord i grushögarna.  

 
Uppmätt nederbördsmängd var under försöksperioden totalt 155 och 204 
mm i Skillingsmåla respektive Toftahult (tabell 2). Mängden regn under 
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försöksperioden kan ha påverkat resultatet. Dock var nederbördsmängden i 
Toftahult 49 mm större än i Skillingsmåla, men i Toftahult var också 
höjdtillväxten och diametertillväxten något högre än i Skillingsmåla. 
Förutom nederbörd kan andra ståndortsfaktorer som jordart och 
markfuktighet påverka resultaten. Upprepade studier under andra 
väderförhållanden eller på andra lokaler skulle kunna öka reliabiliteten. 
 

       4.3 Ekonomi  

       Enligt rekommendationer för andra växtslag (bil.1) blandas 2-3 g 
superabsorbent i en liter jord. I volymer om ca 100 kg kostar 
superabsorbenten ca SEK 120: -/kg enligt prisuppgift från BASF (BASF 
2013). Om en behållare för täckrot rymmer ca. 0,1 l åtgår ca. 0,3 g/planta. 
Kostnaden blir då ca 4 öre per planta. Vid avsevärt större volymer kan priset 
reduceras väsentligt. För tonkvantiteter uppger Alibaba (Alibaba 2013) ett 
pris om ca. 25: - per kg, vilket skulle medföra en materialkostnad om 1-2 
öre per planta. Förutom kostnaden för superabsorbent tillkommer andra 
produktionskostnader för hantering av superabsorbenten och avskrivningar 
av investeringar. Dessa kostnader bedöms dock ara relativt små och torde 
dock inte vara ett hinder vid rationell hantering i stor skala. Detta innebär att 
om endast några procent större mängd av plantorna överlever eller växer till 
snabbare kan kostnaden för superabsorbent lätt motiveras. 

       För barrot vid neddoppning är kostnaden också beroende av hur mycket 
superabsorbent och eventuellt annat material som lera eller annat 
fästmaterial som behöver tillsättas. För att få superabsorbenten att fästa väl 
på rötterna till en barrotsplanta verkar det också behövas någon form av 
bindemedel enligt bl.a. tidigare utförda försök (Erazo 1987). 

        
       Tyvärr har BASF informerat om att de slutat tillverka superabsorbenter för 

agroändamål och fortsätter endast med dessa för hygiensektorn. Detta 
behöver dock inte innebära alltför stora problem för en eventuell fortsatt 
studie med andra tillverkares material. Det finns andra tillverkare än BASF 
av superabsorbent för agroändamål med specifikationer av likvärdig kvalité 
i bl.a. Tyskland, Japan och Kina (Evonik 2013, Sumitomo Seika 2013, 
Xitao 2013). 

 
 
4.4 Fortsatta försök och variabler 
 

En idé var att doppa BR respektive TR i en slurry av superabsorbent, men 
den fick överges, då det vid vägning visade sig att superabsorbenten hade 
svårt att fästa på plantornas rötter både vad gäller TR och BR med 
åtföljande alltför stora variationer i upptag av slurry. Det har också 
förslagits att blanda in superabsorbent i jorden i vilken täckrotsplantor odlas 
fram. Detta passade dock inte in i försökstiden, då detta kräver ca 1,5 års 
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framförhållning för att få fram lämpliga TR-plantor. Att göra små hål i 
jordklumpen för täckrotsplantor och tillföra superabsorbent visade sig också 
för svårt med alltför stora variationer avseende mängden tillförd 
superabsorbent och tillhörande osäkerhet i verkligt tillförd mängd. Då de 
genomförda försöken gav positiv respons för superabsorbent i förhållande 
till referensplantorna planeras att genomföra försök med tillsats av 
superabsorbent i plantskolan. Detta under förutsättning att tillräckliga medel 
ställs till förfogande.  

 
Om superabsorbent blandas in i jorden, i vilken täckrot odlas, före sådd 
skulle effekten av detta också kunna studeras. Om någon plantskola eller 
skogsföretag skulle vara intresserat av denna variant, skulle studien kunna 
utvidgas och förlängas med utplantering under 2015. Detta bedöms dock 
ligga utanför detta examensarbete, men skulle kunna passa vid eventuella 
fördjupade studier. En liknande studie med eukalyptus (Eucalyptus grandis 
Hill) och andra trädslag visade på en i flera fall starkt positiv effekt 
avseende utveckling av biomassa, då plantering skedde i krukor med olika 
slags jord (Orikiriza m.fl. 2009). 
 
Det skulle vara intressant att fortsätta försöken mot bakgrund av att tillsats 
av superabsorbent visade sig ha positiv inverkan på överlevnad och tillväxt 
av granplantor. Även andra arter kan vara av intresse i ett senare skede som 
exempelvis tall.  
 
Vid fortsatta försök bör ett antal variabler studeras som: 
 
• mängden superabsorbent per planta  
• applicering av superabsorbent 
• gödsling av plantor 
• tillsats av lera eller annat material i form av lämplig vidhäftare för                       
              fixering av superabsorbent vid plantans rötter 
• tillsats av vermiculite eller perlit i plantsubstratet. 
 
 
Tillförsel av superabsorbent kan ske på olika sätt. En metod är att man 
tillsätter torrsubstans eller en slurry i planteringshålet. För täckrotsplantor 
skulle man kunna tillföra superabsorbent i jorden i behållarna före sådd av 
frön och därmed få med superabsorbent i jordklumpen runt plantan. I 
plantskolor skulle för barrotsplantor superabsorbent kunna tillföras 
odlingsfälten för att reducera behovet av bevattning. Vid utplantering kan 
ytterligare superabsorbent tillföras vid plantering om behovet bedöms 
föreligga. Detta senare gäller då också för TR. 
 
Mängden slurry kan diskuteras på flera sätt. I detta fall var dock avsikten att 
göra en jämförelse främst mellan TR och TRS respektive BR och BRS. Då 
försöken visade på positiv effekt för överlevnad och tillväxt för plantor 
behandlade med superabsorbent får eventuella framtida försök utföras med 
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varierande mängder superabsorbent per planta. För detta arbete fanns inte 
resurser för flera variationer avseende mängden superabsorbent. 

 
        De olika variablerna ovan plus eventuellt andra skulle kunna studeras 

genom att tillämpa optimering genom analys med hjälp av försök baserade 
på multivariata.  Detta innebär att man varierar alla ingående parametrar i 
varje försök inom förutbestämda intervall. Härtill skulle jämförelser mellan 
syntetiska superabsorbenter samt de biologiskt nedbrytbara vara av intresse 
att undersöka eventuellt i samarbete med något annat lärosäte. 

 
        Andra gransorter som douglasgran (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) 

eller tall (Pinus sylvestris L.) skulle också kunna vara av intresse vid 
fortsatta studier, om försöken med gran skulle visa sig intressanta för en 
utvidgning.  

 
 

4.5 Övergripande slutsatser 
 

Försöken visade att tillsats av superabsorbent har en positiv inverkan på 
granplantors överlevnad och tillväxt. Speciellt påtaglig var effekten vid 
extremt torra försöksbetingelser. Detta indikerar att tillsats av 
superabsorbent vid plantering under ovanligt torra perioder eller på lokaler 
med mycket begränsad nederbörd kan ha en positiv inverkan på plantors 
utveckling efter plantering. Detta gäller också där bevattning är svår att 
utföra regelbundet eller där vatten är dyrt alternativt svårtillgängligt. Därför 
kan användning av superabsorbent vara ett intressant alternativ på lämpliga 
lokaler i olika länder. 
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TYPO· ICAL PHYSICAL PROPERTIES
F EXFOIJATED VEOOCULITE

Color: Light to dark brown

Sbape: Aeeordion-sbaped granule

:SuIk density(a): 64-160 kg/eu m
4-10 Ibleu ft TYPICAL CHEMICAL

ANALYSISMoisture loss
@110"C (230°F): 4-10%

pH (in water): 6-9 Element

Si02
AL203

MgO
CaO
ICaO

Fe203

Ti02

H20
Other

Percent by Weight

38-46%
10-16
16-35
1-5
1-6

6-13
1-3

8-16
0.2-1.2%

Combustibiliiy: Non-combustible

Sintering
temperature: 1150-1250·C

2100-2280"F

Fusion point: 1200-1320cC
2200-2400QF

Cation exchange 50-150 me/100g
capacity (b):

Specific heat: 0.84-1.08 kJ/kgK
0.20-0.26 kcal/kgK
0.20-0.26 BtullbOF

Chemiqal FormUla
(Mg.C'K.Fe11)3 {Si.AL.Fel11)4010{OH)204H20

Waterholding
capacity (a): 200-325% by wt

20-50% by vol

Thermal conductivity at different bulk densities

Bulk densities Thermal conductivity values
Lam6da Q.)W/mK Btu inlsq ft hOF

0.058 0.40
0.064 0.44
0.071 0.49

Kg/eu m
56-64
80-96

160-192

Ibleu ft
3.5-4.0
5.0-6.0
10-12

Notes:
(a) BUlk density and water holding eapacity vary with partiele stze.
(b)Exehangeable ions are Mg+2 and Ca+2. sodium acetate saturationlammonium

acetate substitution m.ethod.



Physical Characteristics
ofPerlite

TYPICAL PHYSICAL PROPERTlES
--------------------------------------------

I

Color

Refractive Index

pH (of water slurry)

Free Moisture
(maximum)

Specific Gravity

Bulk Density
(loose weight)

Mesh Sizes

Softening Point

Fusion Point

Specific Heat

Thermal Conductivity
at 75°F (24°C)

Solubility

White

1.5

6.5 - 8.0

0.5%

2.2 - 2.4

Expanded:
2 - 25lb/ft3
32-400 kg/m»
CrudeOre:
60 - 75lbs/ft3
960 - 1200 kglm3

Available as desired;
4 - 8 mesh and finer

1600 - 2000°F
871-1093°C

2300 - 2450°F
1260 - 1343°C

0.2 Btu/lb-F
837 J/kg.K

0.27 ~0.41 Btu·in/h·ft2·oF
0.04 - 0.06 W/m·K

Soluble in hot concentrated
alkali and HF
Moderately soluble (<10%) I
in IN NaOH
Slightly soluble «3%)
in mineral acids (IN)
Very slightly soluble (<1%)
in water or weak acids

TYPICAL ELEMENTAL ANALYSIS
-----------------------p-ar-~p-~-h~--re-d---

Silicon 33.8

Aluminum 7.2

Potassium 3.5

Sodium 3.4

Iron 0.6
Calcium 0.6

Magnesium 0.2

Trace 0.2

Oxygen (by difference) 47.5

NetTotal 97.0

Bound Water 3.0

Total 100.00

All analyses are shown in elementalform
even though the actual forms present are
mixed glassy silicates. Free silica may be
present in small amounts, characteristic
of the particular ore body. More speafu:
information may be obtained from the ore
supplier involved.

Perlite Institute, Ine.
4305 North Sixth Street, Suite A,
Harrisburg, PA17110>· (717) 238-9723" ·C-I ,.

www.perlite.org

Copyright © 2011 Perlite Institute All Rights Reserved



BASF
13/f~ ev

Care Chemicals

The Chemical Company

Product Specification Issue No. 01
lNWF 109258

Official from 01.05.2010

®luquasorb1280 RL PRO-No. 30335630

Potassium Polyacrylate

® = Registered trademark of BASF

Test parameter Unit Specification Method

::::33 BASF 01180QM

::::1"50 BASF 01181QM

5,5-6,5 EDANA 400.2-02

0,40 - 0,60 EDANA 460.2-02

s 1.000 BASF 01021QM

EDANA 420.2-02

,
Free Swell Capacity (0,2 g - 2h) glg

Free Swell Capacity
(0,2 g - 2h de-ionized water, beaker)

glg

pH

Appacent Specific Gravity

Residual Monomers mg/kg

Particle Size Distribution

>4.000 urn % s 10

2.800 - 4.000 pm % ~40

2.000 -2.800 IJm % ~50

1.000 - 2.000 IJm % ~85

< 1.000 pm % s 15

Appearance: Granules

The product meets the requirements of this specification.

The aforementioned data shall constitute the agreed contractual q~ality of the product at the time of passing of risk. The data are
controlled at regular intervals as part of our quaiity assurance prog~am.SELLER MAKES NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESS OR IMPLlED, BY FACT OR LAW, INCLUDING WARRANTlES OF MERCHANTABILlTY OR FITNESS FOR APARTICULAR
PURPOSE. f

The statements under the heading ·Characters" are not to be interpreted in a striet sense and are not requirements.
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sida: 4/7
BTC Europe Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006
Datum I omarbetad den: 2009/02/20
Produkt: Luquasorb® 1280 RL

Version: 1.0

(30335630/SDS GEN SE/SV)
tryckdatum 09.03.2012

Flampunkt:

Explosionsrisk:
ej tillämpbar
Se fritext.

Angtryck:
ej tillämpbar

Bulkdensitet: ca. 700 kg/m3

Löslighet i vatten: olöslig, endast svällbar
Hygroskopi: hygroskopisk
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Pow):

.ej tillämpbar

10. Stabilitet och reaktivitet

Farliga reaktioner:
Produkten är i levererad form ej dam mexplosiv , anrikning av fint damm kan dock medföra risk för
dammexplosion. Ackumulering av fint damm kan i närvaro av luft leda till dammexplosion. Risk för
dammexplosion.

Termiska nedbrytningsprodukter:
Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring
följs.

11. Toxikologisk information

Akut toxicitet

LD50 råtta (oralt): > 2.000 mg/kg

LD50 råtta (dermalt): > 2.000 mg/kg

--....•

Irritation

Primär hudirritation kanin: ej irriterande (OECD Guideline 404)

Primär slemhinneirritation kanin: ej irriterande (OECD Guideline 405)

Sensibilisering

ingen sensibiliserande effekt

cancerogenicitet

Bedömning carcinogen:



sida: 5/7
BTC Europe Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006
Datum I omarbetad den: 2009/02/20
Produkt: Luquasorb® 1280 RL

Version: 1.0

< .','. c ~,,- (30335630/SDS GEN_SE/SV)
tryckdatum 09.03.2012

En kronisk livstidsstudie på råttor (2 år) med alveol framkomligt superabsorberbar polymer damm
(mikroniserad till under 10 um i diameter)leder till ospecifika inflammatoriska lungeffekter, som har lett
tilllungtumörer hos enstaka råttor med högsta dosering (0,8 mglm3). Utan kroniska
inflammationsreaktioner är inga tumörer att förväntas.

Övrig information angående toxicitet

Bedömningen är härledd från produkter med liknande sammansättning.

12. Ekologisk information

Ekotoxikologi

Fisktoxicitet:
LC50 (96 h) > 100 mgll, Brachydanio rerio (OECD-riktlinje 203, statiskt)

Akvatiska invertebrater:
EC50 (48 h) > 100 mg/J, Daphnia magna (OECD Guideline 202, del 1, statiskt)

Vattenväxter:
EC50 (72 h) > 100 mgll, Desmodesmus subspicatus (OECD Guideline 201)
Nominalkoncentration.

Mikroorganismer/effekt på aktivt slam: ..
Vid korrekt tillförsel i låga koncentrationer till biologiska reningsverk är störningar av· bioslammets
nedbrytninqsaktivitetej ätt förvänta. .

jordlevande organismer:
LC50> 1.000 mgIkg, Eisenia foetida (OECD Guideline 207)

Persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av biologisk nedbrytbarhet och eliminering (H20):
Produkten kan till stor del avskiljas mekaniskt i biologiska reningsverk pga sin ringa löslighet i vatten.

Andra skadliga effekter

Produkten innehåller: <= 20 0NNV) PPM total amount of heavy metal as Pb

Tilläggsinformation

Övriga upplysningar beträffande spridning och kvarblivning:
Dispers fördelning i miljön är inte möjlig pga produktens konsistens. Negativa effekter på miljön är ej
att förvänta baserat på tillgänglig information.

Ytterligare ekologisk information:
Släpp inte ut produkten i miljön utan förbehandling. Den ecotoxikologiska verkan av produkten är inte
testad. Bedömningen är härledd från produkter med liknande sammansättning .



Granplantor Ståndort Skillingsmåla Planteringsdatum 20130515‐‐17 Bil. 3a
TR                 Höjd (mm)                              Rothalsdiameter (mm) 
(nr) 20130515‐‐17 2013‐09‐08 20130515‐‐17 2013‐09‐08
1 22 31 3,2 7,3
2 36 40 3,7 8,2
3 31 43 3,6 8,2
4 25 32 3,1 5,0
5 30 39 4,1 7,1
6 24 32 3,9 6,1
7 23 död 3,0
8 36 död 3,3
9 21 26 2,3 5,3
10 37 44 4,0 6,7

Ny rad
11 31 40 3,8 5,8
12 23 30 2,8 6
13 38 44 4,3 8,2
14 30 41 4,0 8,2
15 42 47 4,4 7,3
16 38 45 4,1 6
17 29 40 3,9 7,5
18 27 36 3,2 7,1
19 24 38 3,2 7,5
20 30 45 3,6 9

Ny rad
21 26 33 3,3 5,8
22 36 47 4,2 9,3
23 28 34 3,2 6,5
24 33 38 4,2 6,0
25 33 41 3,6 5,1
26 36 45 3,0 7,4
27 35 43 4,2 7,8
28 45 50 4 8,0
29 32 37 3,1 5,1
30 30 40 4,2 6,4

Summa 931 1101 108,5 193,9
m 31 39 3,6 6,9
s 6,1 5,7 0,53 1,2

Differens 8 3,3
tillväxt

            Döda ej medräknade



Granplantor Ståndort Skillingsmåla Planteringsdatum 20130515‐‐17 Bil. 3b
TRS                 Höjd (cm)                                Rothalsdiameter (mm) 
(nr) 20130515‐‐17 20130908 20130515‐‐17 20130908
1 31 40 3,2 6,3
2 31 36 3,3 6,4
3 31 41 3,6 7,3
4 21 35 2,9 6,3
5 22 28 3 5,1
6 32 39 4 6,6
7 23 29 3,1 4,7
8 24 36 3,3 5,9
9 24 31 3 5,3
10 35 47 3,7 8,8

Ny rad
11 30 40 3,7 7,9
12 26 37 3,6 8,7
13 32 43 4,5 8,8
14 32 41 3,5 7,8
15 33 43 3,4 7,4
16 32 42 3,7 7,1
17 35 48 4,9 7,8
18 30 36 4,2 7,6
19 32 39 4,1 8,8
20 28 36 3 6,5

Ny rad
21 40 52 4,9 8,2
22 27 36 3,9 7,4
23 29 36 4 7,9
24 27 40 4,3 7,6
25 29 35 3,5 6,3
26 27 39 4,5 8,4
27 30 38 3,4 7,1
28 32 33 4,5 6,4
29 38 43 3,9 6,4
30 33 39 3,9 7,8

Summa 896 1158 112,5 214,6
m 30 3,8 7,2
s 4,4 5,2 0,56 1,3

Differns 9 3,4
tillväxt



Granplantor Ståndort Skillingsmåla         Planteringsdatum 2013‐0515‐17 Bil. 3c
BR                Höjd (cm) x                   Rothalsdiameter (mm) 
(nr) 20130515‐‐17 20130908 20130515‐‐17 20130908
1 24 32 6,8 5,1
2 34 35 4,7 5,9
3 45 52 6,1 8,7
4 40 48 7 7,8
5 38 48 4,2 7,1
6 35 46 5 9,7
7 24 32 4,9 8
8 42 48 6 9,7
9 50 52 7,3 7,6
10 40 49 6 7,1

Ny rad
11 41 50 6,7 8,4
12 23 33 5,7 6,4
13 35 41 5,3 7
14 42 46 5,4 8,5
15 33 35 5,7 7,7
16 41 50 6,8 10,3
17 28 34 6,1 9,8
18 28 30 6,9 7,3
19 31 38 6 7,8
20 35 41 5,8 6,1

Ny rad
21 32 död 4,4
22 35 död 6,4
23 26 död 5,3
24 27 död 4,5
25 38 död 5,6
26 29 död 6,9
27 32 död 6,8
28 21 död 4,7
29 32 död 5
30 26 död 4,6

Summa 1007 840 172,6 156
m 34 42 5,8 7,8
s 7,2 7,5 0,9 2,0

Differens 8 2
tillväxt

Döda ej medräknade



Granplantor Ståndort Skillingsmåla Planteringsdatum 20130515‐‐17 Bil. 3d
BRS                 Höjd (cm)                                    Rothalsdiameter (mm) 
(nr) 20130515‐‐17 20130908 20130515‐‐17 20130908
1 26 32 5,7 7,5
2 25 32 5,8 6,9
3 48 56 7,8 10
4 31 37 6,5 9,8
5 26 38 5,1 7
6 26 30 5,8 7,8
7 52 60 8,1 9,5
8 21 27 4,5 7,5
9 31 34 5,1 8,3
10 48 61 8,3 13,4

Ny rad
11 24 28 5,7 7,1
12 24 31 5,1 6,1
13 36 42 6,6 6,9
14 32 35 4,7 7
15 24 28 4,9 6
16 30 45 5,8 7,1
17 35 44 5,8 7,7
18 30 32 5,4 7,3
19 47 49 6,8 8
20 28 31 5,8 7,8

Ny rad
21 21 död 4,2
22 29 död 6,6
23 24 död 4,2
24 28 död 4,8
25 24 död 3,9
26 26 död 4,9
27 34 död 5,6
28 29 död 5,7
29 31 död 6,1
30 34 död 5,3

Summa 924 772 170,6 158,7
m 31 39 5,7 7,9
s 8,2 9,8 1,1 1,6

Differns 8 2,2
tillväxt

Döda ej medräknade

Superabsorbent  slurry 1 dl//1 g 



Granplantor Ståndort Toftahult Planteringsdatum 20130517‐‐18 Bil 3.e
TR                 Höjd (cm)                          Rothalsdiameter (mm) 
(nr) 20130517‐‐18 20130906 20130517‐‐18 20130906

Låga högen
1 30 död 4,2
2 27 33 4,2 4,6
3 26 35 4,2 4,7
4 28 32 4,5 6,5
5 21 25 3,2 4,9
6 25 död 3
7 30 36 3,7 5,8
8 38 36 3,4 3,9
9 33 40 3,8 5,7
10 25 34 3,9 5,4

Ny rad Låga högen
11 26 31 3,4 4,2
12 26 35 4,3 4,7
13 27 34 4,2 4,7
14 24 32 3,7 3,8
15 27 37 4,3 4,8
16 29 34 4,3 5,1
17 26 33 4,5 4,8
18 33 36 4,2 4,5
19 26 29 3,6 4,3
20 32 36 4,2 4,7

Ny rad Höga högen
21 31 41 4,7 5,6
22 31 38 3,6 5,3
23 33 43 5 6,5
24 35 38 4,5 7,5
25 40 45 4 5,2
26 35 44 3,5 4,4
27 28 38 4 5
28 32 38 3,9 4,9
29 27 35 4,4 6,7
30 32 41 4,4 6,6

Summa 883 1009 120,8 144,8
m 29 36 4 5,2
s 4,3 4,4 0,46 1,3

Differns 7 1,2
tillväxt

Döda ej medräknade



Granplantor Ståndort Toftahult Planteringsdatum 20130518 Bil. 3f
TRS                Höjd (cm)                                        Rothalsdiameter (mm)
(nr) 20130518 20130906 20130518 20130906

Låga högen
1 30 36 4,2 4,9
2 35 42 4,8 5,5
3 30 33 3,8 4,2
4 36 35 4 5,7
5 28 32 3,2 4,1
6 27 34 4,2 5,0
7 29 35 4,6 4,8
8 29 38 4,1 5,0
9 33 39 4,2 5,0
10 27 32 3,8 4,8

Ny rad Höga högen
11 28 34 4,7 5,2
12 32 37 4,2 5,4
13 35 40 4,1 4,8
14 34 38 4,5 4,9
15 30 34 4,9 5,3
16 33 38 5,0 6,9
17 31 38 4,3 5,9
18 37 41 4,2 5,1
19 31 35 4,8 5,8
20 33 40 3,9 4,6

Ny rad Höga högen
21 30 36 4,2 6,5
22 29 38 5,0 6,8
23 30 40 3,9 4,7
24 30 36 3,9 5,3
25 29 32 3,4 5,1
26 31 44 3,4 4,3
27 24 31 4,1 5,1
28 30 35 3,4 4,8
29 29 41 3,9 6,2
30 29 37 3,5 6,2

Summa 919 1101 124,2 157,9
m 31 37 4,1 5,3
s 2,9 3,3 0,49 0,72

Differns 6 1,2
tillväxt

   Superabs. slurry 0,5 dl/0,5g



Granplantor Ståndort Toftahult Planteringsdatum 20130517‐‐18 Bil. 3g
BR                Höjd (cm)                               Rothalsdiameter (mm)
(nr) 20130515‐‐18 20130906 20130517‐‐18 20130906

Låga högen
1 29 34 4,4 4,6
2 33 40 6,1 7,9
3 24 30 4,9 6,2
4 28 35 6,3 6,6
5 32 43 6,3 6,7
6 26 30 4,9 5,5
7 27 35 4,8 5,2
8 35 46 6,1 6,9
9 33 39 5 5,1
10 30 38 7,6 7,7

Ny rad Låga högen
11 25 död 5,0
12 28 död 5,7
13 33 död 5,6
14 40 44 5,9 7,4
15 34 39 6,9 7,1
16 37 37 5,5 6,2
17 35 41 8,0 8,4
18 41 48 6,1 6,3
19 26 32 4,8 5,7
20 35 47 6,5 7,2

Ny rad Höga högen
21 40 51 7,0 7,8
22 22 25 4,2 4,5
23 36 45 8,2 8,5
24 20 25 4,6 5,3
25 34 37 6,1 8
26 34 40 4,7 8
27 40 48 8,5 8,9
28 31 35 4,8 5,1
29 23 35 4,3 5,5
30 28 32 5,1 5,8

Summa 939 1031 173,9 178,1
m 31 38 5,8 6,6
s 5,7 6,8 1,2 1,3

Differns 7 0,8
tillväxt

Döda ej medräknade

   Superabsoprbent  slurry 1 dl/1g



Granplantor Ståndort Toftahult Planteringsdatum 20130517‐‐18 Bil. 3h
BRS               Höjd (cm)                         Rothalsdiameter (mm) 
(nr) 20130517‐‐18 20130906 20130517‐‐18 20130906

Låga högen
1 23 29 7,0 7,7
2 36 44 5,8 6
3 38 49 6,7 7,2
4 25 31 4,7 5,4
5 21 25 5,4 5,8
6 31 34 5,5 6,3
7 37 38 5,4 5,9
8 26 30 4,5 7,4
9 24 29 7,8 8,4
10 44 58 7,9 8,4

Ny rad Höga högen
11 31 41 8,1 8,8
12 43 58 8,0 9,9
13 28 44 5,0 6,4
14 23 28 5,1 7,3
15 28 36 5,6 8
16 30 32 6,2 7,2
17 31 40 5,6 7,7
18 25 38 4,4 6,6
19 29 40 6,5 6,7
20 29 39 5,9 7,5

Ny rad Höga högen
21 36 44 6,5 7,8
22 35 42 5,5 6,6
23 26 35 6,1 7,4
24 21 31 5,6 6,1
25 29 31 4,8 4,9
26 25 död 6,6
27 27 död 5,3
28 37 död 5,3
29 25 32 4,8 5,9
30 42 död 7,8

Summa 905 978 179,4 183,3
m 30 38 6,0 7,1
s 6,5 8,3 1,1 1,1

Differens 8 1,1
tillväxt

Döda ej medräknade
     Alla plantor döda 20130921 utom nr 1,2, 3,16  plus 1 blank
   Superabsorbent slurry 1dl/1g
   Superabsoprbent  slurry 1 dl/1g

BS6 30 32 3,6 3,5
BS7 39 39 3,7 4,4
BS8 28 28 3,7 3,5



Granplantor Ståndort Lungsund Planteringsdatum 20130521 Bil. 3i
TR Höjd (cm)  Rothalsdiameter (mm) 
(nr) 20130521 20130921 20130521 20130921
1 28 30 3,4 4,8
2 31 29 3,4 4,9
3 31 23 3,1 4,5
4 23 23 2,6 2,7
5 29 31 4,2 3,1
6 29 30 4,2 4,2
7 30 32 4,0 3,9
8 26 26 3,3 3,7
9 27 28 3,1 3,4
10 30 31 3,6 3,3
11 29 29 3,9 3,6
12 24 24 3,3 2,6
13 25 26 2,8 2,7
14 25 25 3,7 3,4
15 40 41 4,0 4,7

Ny rad
16 41 41 4,3 3,8
17 27 27 3,2 4,6
18 29 30 3,6 4,1
19 31 25 3,6 3,7
20 28 26 3,2 3,5
21 25 25 3,0 4,2
22 28 27 3,2 3
23 31 30 2,8 3,4
24 28 26 3,8 2,8
25 34 34 3,5 3,8
26 36 36 4,5 4,7
27 28 28 3,4 3,7
28 27 26 4,1 3,8
29 25 27 3,2 3,1
30 42 41 3,9 3,5

Summa 887 877 105,9 111,2
m 30 29 3,5 3,7
s 4,8 5,0 0,48 0,66

Differns ‐1 0,2
tillväxt

Alla plantor döda 20130921 Plantering under tak
        Höjdmätning lite osäker p.g.a. intorkning

Blankar
TR
B1 33 32 3,6 3,6
B2 26 24 3,1 2,8
B3 40 39 3,6 3,5
B4 45 45 3,6 3,4



Granplantor Ståndort Lungsund Planteringsdatum 20130521 Bil. 3j
TRS Höjd  (cm)                       Rothalsdiameter  (mm)  
(nr) 20130521 20130921 20130521 20130921 Anm.
1 30 40 3,7 4,7 Lever
2 33 38 4,4 4,9 Lever
3 38 40 4,8 4,5 Lever
4 27 26 3,9 3,6
5 26 25 3,4 4,2
6 27 25 3,9 4,8
7 26 26 4,8 4,3
8 27 28 2,8 3,2
9 28 28 3,3 3,2
10 30 32 3,8 3,8
11 32 31 3,3 3,9
12 23 32 4 3,9
13 28 27 3,7 3,3
14 34 34 4,4 4,2
15 31 30 3,5 3,7

Ny rad
16 32 35 2,8 3,8 Lever
17 32 31 4,5 4,6
18 33 32 3,7 4,1
19 36 35 3,1 3,7
20 32 31 3,6 3,5
21 32 30 3,5 4,2
22 31 32 3,4 3,6
23 33 31 3,3 3,4
24 28 26 3,7 2,8
25 27 26 3,7 3,8
26 41 40 4,3 4,7
27 35 35 3,3 3,7
28 28 28 3,4 3,8
29 27 28 3,4 3,1
30 28 27 3,5 3,5

Summa 915 929 110,9 116,5
m 31 31 3,7 3,9
s 4,0 4,5 0,51 0,54

Differens  0 0,2
tillväxt

Blankar
TRS
BS5 40 41 4,7 5,6 Lever
BS6 30 32 3,6 3,5
BS7 39 39 3,7 4,4
BS8 28 28 3,7 3,5

   Superabsorbent slurry 1dl/1g
     Alla plantor döda 20130921 utom nr 1,2, 3,16  plus 1 blank
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2013-0~-21 Gutåprovytepinnar TR och blå TRS
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