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Bevattning under hela till
15-20 %h5gre avkastning än ttnl
den. Glesa ttnlngsinterval l med ca
sv\~rgenomsläp,pll jord varit att
med ca 1:5 irll'i1/11ån9,
i medt11 tal 6 't, Elevattn 1
storlek och 1itet hos

glvJt l
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ii'iUI '! r ) k i (i \1 sand (ca 25 mm "l2hut i Il
\fat en i mat] rden)

l i

'I ed::

rl "
"I' '''' 1

3'i2

ISl + 40 + 40 + 40 +
.~t-·~ 'f ,~) '~ .}- t~ a "'~ '+. 4~

"'
Be\iattn i n

i ju l!
c4nede ~ ba rt

p ~ ante;"t~ rff'g

3, ton'pe lod wH!,':r trE: Vt";ckor
Ä torrperiod un r tre

ftSre :;kr5rd
r r T

1 ~ Kor,trollbehatldl 'ng "~ bevattnl \a
vegetationsperioden

2 tor lod lwdt!i'f tre "J(:~ckor f

rd

If f d (S cm up ,.
plasttak under avseci!i

t,e" s i on,:H1 i m,SI
terislometer

med
torr

suttdt

t:::t avka~tn tng
ro-d ( f'nr <:.?', 1.1

b!':VBt.tn i
tor

-"".1-

)

~4n k()r~tr{)ll

L;t~;2}t.tS ft5~"

Inte signifikant av de olika lvorna
r planttill Inte av otlll-

reduce torrperioderna I mitten eller vid
"'F;'i·'c:.'l"V''11ed 3 och if) skörden med till 19 %,

knutit sig (fBrsUksled 2) hade ingen signlfl-
r ~ed 5 nled i::;nda~~t natu~"~ ~g bt}rd

" Tö;r\r
rna fÖr(1

,~l",,",·;;,iu' 'I ".id me::d enba t't
L::l!F'[ l;g~

r plantorna ut ttes tor
lhuvudenas nitratkoncentration r ;t I

b() Torka lnqen 1+

vld I'id\i1tl iga
tc.>n med

fBrsDksrutorl'lag Om
st8d~ ~v t~il"g·~~&",

u'<II,l',,,,,,'", ivor ,Torr'"



substanshalten minskade nllgot under det att kväveinnehållet var något
högre vid denna kvävegiva jämfört med innehållet i huvuden fiom hade
gödslats med låg kvävegiva. NitratbestHmnlng I mark- och v!xtextrakt med
nitratelektrod visade sig vara effektivt för att registrera nltratf8r
ändringarna under växtsäsongen.

Konklusionen på grundval av result~:;ten från detHl och tidigare utförda
försök i vitkål blev att:

- man kan Inte vänta sig positiv effekt av bev~ttnlng l vitkål om andra
faktorer som t.ex. kvåvebri&t hämnar tlily~xten I hög grad

= V/H, ten behovet
ma

kålplantorna är störst ter det att bl täcker

~ från juli fram tllt skörd bör man sörja för god r~rkfukti9het om man
önskar 1hög

om man inte kan
n l och därmed'

för god vattentlllgång~

beil0~ret p~ mindre
l r l plantans för

marknade,ns
vat tenbehov Q

rens: 3

på huvudstorl tas med rderlngen av kväve
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Försöksaf;

Jordart: Inullrik lerra sand
vatten i matjorden)

cm

kF '31
+ 31 '* 3'1 .} 31

"'" t
~ 219

H
l bart

f

tre

1, kontro1 '( npIF,.cj[;","j ing ." he:vtittrdng
tal i;~m

torfper
s;1H,l:n f

t~i1S;(;Jnen i marke,(!
tt med t:'-olH iO{l1f~ter

utorna med
tc,rrpe~" i

Extnl f 11 sel, 50m
större skörd. Lagr i
Inte m6rkbart av
under 11 O j

l S

Bt resulterade Inte I signifikant
men skalkval Itaten pAverkades

kÖllCC'fIH:nit ir::men l 1 var
var re I f5rs8ks-

U3k som
1S~23 %,

H~ pianter'f
r-cJ f, ! ~.:-:det '~'

led 2) producerade

Detta kan ht:$gt 1 JEitl av rotl~t'/ec:kI i • l
behandl! l:. i! l ! i g vattei'!t l • bl adv l kten f:>Mbbt
under efter plantarl Liten neder denna

lod ",ta kt: bL21dtiHv14xH'f) led 5" Und.er den :sIsta
delel1 av (Jluloden av bladt il J t s,ti':H'tiHie l fi !ngel1,
Samtlii;$l1fön tiled 8\'/' torrperioden I H~d ,3 iH:iBt resulterade
I 1]-21 %mlnsknJ av J t med kontral ledet. Den sista torr-
perl led 4) minskade Ingen posl-
tiY' Ilteten eller rt resul-
taten roi!edet. Med st naturlig var



41-44 %mindre an kontroll
d r~t te~

lusterna blev minst f8r

relativt kv'a"lttet f~e.h l r i rl(l !2iOll (1

bevattnades till Itka Itet varje mar
1% t,J,i?At t best~~nld rned tt~n5 (.)t11ete.r 'vid ett djup av

Högs t,~

HS
heten 8verskred O



LÖK

Bevattningsf6rs5k i:

FC5rsöksp 1ats::

Försöksår:

i5k

Fär staden, öland, Sverige

r; "" I

Jordart:

Sort;

mmh

.Jurnbo

(rnått li mul1haltiq qrovmo)

n.irsöks\ed: J\ ..", obevattnat
S ~.....- bevattninq med 15 rnm vid underskott 15 min
C ,,~ II II 30 mm Il Il 30 mm

",1 ~" 15 kg N C};1 1/6 't~ 'I 5 kg N ca 15/7I~ 1
N

Z
"" Z;L5 Ii 11 Ul' J{~ 22u 5 11 ii II

Grundgödsl l motsvarande 60-70 kg N/ha

Bevattning/Nederbörd:

Sammanfattning/Resultat:

Ur nederbörds kt var 1976 normalt medan
,J[" 1975 \/eH' ton""n'e och i1ir 1 nederb~)rds

rikare än normalt.

Avkastn i r ima vara

) !'~1ed e: 1ta J

el hiEl re l d re! d re-l , dt ha rel

AN, ? 100 '~- 00 1GO 100.I;~,

All 7 67,~)
'B;~2 1120 1 ·x 21 331 " 12-l ~~J _ ~ l

BN,( 3"/2 145 107 169 1 l t:\.I

et lZ 247 122 ,If 37 l 1O, ~ 1
CN

2 313 1J) 1,\

1 OU -~ 2'] hLi9 1'I :3<:,/..,

N
1

308 i 00 521 '1 00 'I GO l~ I 00
307 v' liS 'I TcfGN" :)

1..

1\ 2k7 'I 00 lfS2 'f 00 ! 00 'I 00
B :596 Iw51 TöT
C 280 i 'f 3 J~'93 llLl3 105

Referen s: 31 (Ännu ej l l ce rat)



[,jOH()TTER

Bevattn ingsförs15k 1=

Jordart:

morötter (gu]erot)

St j 16 nJa l , Nor-ge

mullrik san or-d

B. obevattnat.
b" bevat ndt

Dessutom ingick fö
sI ing med full

led med och utan över-
S (13 16)

Bevattning/Nederbörd: Försöket bevattnades en g~ng/säsong, l 3
fö Il mBl regn daqen efter bev2 ttn rng och
5 dagar senare terllgara mm.

Sammanf;;)ttn i I Lat:

Bevattningen If 1 en reduktion ton/ha i totalavkastning av
morötter', ,ar 1974 bh:.\! det i genomsnitt 1"1 9 2 ton/ha Ifleravkastnfng av
morötter efter bevattning.

övergödsl ing med fullgödsel B första för ret liten effekt pä
avkastningsmängden. Det fanns en tendens till avkastnings8knlng för
upp till 300 full sel hektar ( ha), men vid tillförsel av
450 ( ha) fanns det rllg nederbörd och bevattnIng
en t rad totalavkas nlng.

Ar 1974 l~g försöket
B, (] kall supc~r" 1, 700
hektar, 1::t1 del av fi.:ilt.e"t tIll
Resultaten framgår av ta Ilen"

Totalavkastnirlg av mor5tter"
förse "

rdes 600 kg fullgödsel
O ton svingödsel per
fullgödsel B/hektar.

) vid olika kvi::lve(N) och vattentiJl-

~,""'_~"""","""""".~"",_'~.",.'kM-"".......~.. ..--_.~'.•".~._~.~.~«---=.<~,,,~~,.'--."",..",,,-,,,,,,,,,,,,"""'_,,,,,,._,,,',,,,.c.""'>4..-",.~,,,,"J-';"_'""""_-"~'"'''''''' ""~~.,..,-.-"",~,,, ..~~=_,_........"""""'.-..,__'............__."""""__
Sava Un i ng5-

Natur l i nede([JÖCcl Bevattn l effekt

Utan övergödsl ing
II

Effekt av övergödsling

Referens: 28

73.! 1O 12.590



22.

MORtiTTER

Bevattnlngsf8rsök i:

F(:5rsöksplats:

Försöks,] r:

Jordart:

Sort/pJantavst.:

Försöksled:

Bevattning/Nederbörd:

Sammanfattning/Resultat:

.,. (' )morotter gUlerot.

Klse forskningsstation, Norge

mullrik lerig sand (ca 25 ~n växttillgängligt
vatten i matjorden)

"Tlp Top Red Gore li
? dubbel rader, radavstånd

8 och 57 cm

1974 A: 110

B: 40 + I~ [)

C: 80 + Sn'J

1975 och A: O
1976 B: ljO

C: lf{) + l~O

Bev<:lttnf

L kontrollbehandl fng bevattning hela
vegetation rioden

2. torrperiod under tre veckor från det att
plantorna tt två örtblad

3. torrperiod under tre veckor från och med
jld i

4. torrperiod under tre veckor omedelbart före
~;k(\rd

5 ~ na t u ['4 i i g ned er bO rd

Bevattninq sattes in d~ tensionen I marken
uppgick t111 0.4 bar, mätt med tens10meter
vid IS cm djup.
F6rsöksrutorna täcktes med plasttak under
avsedd torrperiod.

En tidig torrperiod, d.v.s. från tyA Brtblad-stadiet och framAt, resul
terade i h5gre rotskBrd och mindre blast än i led med god vattentillgång
hela vegetationsperioden. Morötter frAn detta fBrs5ksled hade ocksA bättre
form och bättre lagringsduglighet.

En tre veckors torrperiod i juli- aug. f6rorsakade en stor nedgAng r
sk6rden. Torka I detta stadium resulterade 1 plantor som var svArare att
sk5rda p.g.a. att blasten lätt lossnade frAn roten. Antalet spruckna
eller delade rötter päverkades inte, och inte heller lagrlngsdugl igheten.

Morötter som utsattes f6r torka tre veckor omedelbart f5re sk6rden. häm
mades också i tillväxten. Blastvikten reducerades nAget men blasten var
väl fästad vid .r'.)tterna. Torrsubstanshalten och sukroshalt:en var högre
och under två ~r av tre hade r5tterna en s5tare smak. lagrlngsdugl igheten
påverkades inte signifikant.



Endast naturl i g nederbörd resu 1teracle i största för] usten i avkastn i ng.
Blasten bröts lätt av och detta gjorde skördearbetet svårt. Antalet
spruckna morötter var 11 tet. Detta försöks] ed som var föremål för stress
förhå l landen största delen av säsongen, resu] terade i rnoröt ter med högre
halter av torrsubstans, kväve och karotin. Under två år av tre hade
rötterna en bitter smak. Lagringsdugligheten var god samtliga Ar.

Man fann inget samband mellan torrperioder och kvävegödsling.

Den högsta avkastningen uppnAddes efter gödsling med 40 kg kväve per
hektar. Gödsling med större givor tenderade att reducera avkastningen
och resulterade i h8gre halter av nitrat och kväve i r8tterna. Nitrat
halten ändrade sig inte under 6 månaders lagring vid OoC.

När man kväveg()dslade fnad 40 kg per hektar, motsvarade kväveinnehållet
l rötterna och blasten vid skörd 146 kg per hektar när grödan Inte ut
satts för torka och 88 kg när de utsatts för endast naturlig nederbörd.

Lagringsdugligheten påverkades fnte tyd1 igt av kvävegödseJgivan.

Referens: At



SALLAT

Bevattnlngsf5rs8k I:

Försöksplats:

F<5rs("5!<sår:

Sort/plantavs.t.

Försöksled:

SammanfattnIng/Resultat:

sa 11 at

Blangstedgaard~ Aarslev

1973,-75

Van! 19 huvudsallat: Asra Hunderup P 68. 25 x 3D
cm

Isbergssallat: Pennlake. 30 x 35 cm

V obevattnat
v? bevattnat hela veg.per. med 10 mm vid ett

I markvattenunderskott på 10 mm
V~ bevattnat hela vag.per. mad 20 mm vid ett
~ markvattenunclerskott på 20 mm

V2 bevattnat fr.o.m. begynnande huvudbildning
J med 10 mm vid ett markvattenunderskott på

10 mm
N 30 kg N kalkammonsa!peter före sådd
N1 60 kg N Il II Il II

N2 90 kg N II il ' II II

3

Använ2bara medelvikt
per m g

antal

%använd· Vegetationsperiod
bara antal dagar
antal la eri

Van1. huvud~

sa 11 at

LSD

2.09 HL8 191.1-

2,09 10.8 191t
2.45 11.6 211
2. i-l3 11 .6 210
2.41 11,6 208

(O~14) ~

2.15 '11. 1 t 94
2.37 11.5 206
2.5t 11.6 216

(0.13) (0,4 )

83
89
89
89

86
88
89

40,7

40.7
38,2
38.9
39.7

(0.8)

40.3
39.3
38.5

(-1.2)

Isbergs
sallat

V
\/0

V
1

\/2
3

LSD

Ni
N2
N
3

LSD

1,99 5.8 343 62 53.9
2. 1+3 6.6 368 70 52. i
2.46 6.8 362 72 52:,5
2:.5It 6.9 370 73 52.7

(L 2)

2.0 6,0 335 61~ 511. 1
2.42 6.7 363 71 52.6
2.63 6.9 383 74 51.8

(0.36) (0.9) ( 1.1)



~ fBrs6k med bevattning och 51 I i vanl19 huvudsallat och is-
bergssallat utplantenOld P";j fri land har ttnirH} hela viiKtperio-
den vid markvattenundel'sk,ott 10 ellet" 20 rnm ghJlt det ste och
s rsta utbytet samt den bästa kvaliteten jämf6rt med obevattnat.

Sal lat har sin stars a tfl lväxt och därmed den stBrsta vattenf5rbruk
ningen de s sta rna f5re rd, utveckl ingen av hUVL!d sker~

Bevattning endast under denna period resulterade I nästan lika h5gt ut
byte som bevattning under hela växtperioden. Det fanns emellertid en
tendens ti'il att rekorns en EiV Ht I pbu r'f'.' l och vls,;;na bladkanter var
st5rre man endast vattnade omedelbart före s rd.

Bevattning medförde att sallaten l qenornsnltt utvecklades <~2 r
tidigare än ttnad.

Vid smakbed25mnlng n [nan att obevattnad sallat
sallat som var bevattnad,

brttran~ än

I)en bevattnade sa t l aten hade genen,,11 t ett 1 re procentue, 11 t l 11
av torrs s än ttnad. Ilatplantans kemiska sammansättning

rades i di]t DcH'al itet: vid bevattnlnq.

Tillförsel av kväve i r upp til N per ha medförde en ökning
i i:wkastni och en förbi:ittl·ad kval it8t, dessutorn gav det: en snabbare
utveckl in~l av s,cJl1aten. ten av Iltl r'n" och v!ss.;na bladkanter
reducerades vid N-tillf5rsel.

n9
Il

to Ilet; det procen-



Sf\LLAT

Bevattningsf5rs5k i: i s sa 11 at

FörsökspI at~;:

JOI"da rt:

S järnelunds försöksstation, Sverige

matjord: mmh Hå LL ( ttl iqt mullhaItig
moriinlättlera) ~

alv: Mä lL (moränlättlera)

t\ bev,
B .. bev.
C .- bev.

N "
'1

15-20 mm vid markvattenunderskott 15 mm
3(] rHin! I l , 3O mm
enl. B till begynnande huvudbildning,

f ter c~n • ,l\

Kg efter gallring
K9 .1 II

Samma nfa t tn i il Itat:

NPK 11-5-18 mikro

~jrnelund

led

AN.~ 31 Jl

Ar~2 3

r 3r '" 1
3

CN 1
IjL( OeN:,

t.

t\.1 ";[

I~ 1
•.J

.398.2

A 335
El :398
r'
t"

.2

2

335

~"'1 'l
re! .

100

1
'115

!17
"j 'I

100

100

Även om resultaten t r vissa skillnader i avkastning mel lan försöks-
leden får dessa ej tolkas sorn a iga f(5rsaksleden ovan" Naturlig
nederbörd I samband med, eller strax efter utförda bevattningar har i
vissa fall medfart al t r vattenhalter i marken och igenslamning
av markytan u vissa period slutsatser ang~ende lämpl i9 be-
vattl"lingsreqlrndl! sallat kE!il c1;:lr r;\'i med utganqspunkt från
dessa f C") f s()k. ~

Referens: 30



SPEN/rr

Bevattning::; spenat

Fe) rsök 1ats ,:

.Jordart:

Sammanfattn i

l\lika s tn rn!], per IOU

I;')tt sa

vår

ord

Sommarsådd

H [ ~

mm II n

mm II I ~

1" obeva t tna t

2, 10 mm 'lid underskott
3,- 15
lj" 20
5" .30

'! O i;1lll

1(] mm
10 ITtrn

20 ~nrn

'14S
1 135

'! il!
12';3

nL Som jc";",-,,,,~,,,'i5e redovIsds
smängder och tider i

Bewclttnlngen hi.H inte ghtit: S!~Fdf1 nt ifl(~rS

nedan n~]gr'a ske) rt':;:su"i ti::it fr-t3.n fc)r'~;ök, rHed ut
spana t 'Ii ld Jer'? Spangs et'9 och El 1angs (d"

per 100

tider
rsor er

ro

'115
IIi· 3 'I

'l 67

i\vkastn ingen v id J V r1c1 c,va, rJ
H~jer. men 1igger speciellt för
Spangsbjerq.

rsorterna Il

ing som avkastningen vid
t under BlangstedgArd och

Slutsats: Med hjälp av bevattning kan man odla s t pA lätta jordar
som v yndevad, Det hi'j dock 'litsat sig rt att uppnå lika goda $körde'~

resultat som pA lerjord.

Refencf1s:



Bevattningsf5rs8k i: kO!1servärter (gröna ärter)

'I Eitt sa ord

Il II II !!

4, il fl II 9(1 "
r il H H tI
.' '

So r t l El n t a Il 5 t: o ~

F()r söks \

Dark Skinned Perfectiofl

t n obe\,/attna t
2. första ttnlng vid 30 mm nederbörds-

under
d)örds~

underskott
nederbön:1s

skott
nade as""
underskott

Bevattning/Nederbörd: Bevattr)ings9iva~ JO
Efter f5rsta bevattni
skedde bevattning med

rdsunderskot t..

D::!
i reso.

30 mm vid
H5r 1ed
30 min neder'~

Sarnmanf"l t tn i

Skönj av ,Jrtet t i 11 fi5n:ia vat

För,sc.5k.sled d
medel ta: '! o

...~ '~I

L l

3 88/60
4
;; f3 O

Bl/O

Som jämförelse kan nämnas, att Dark Skinned Perfection i sortförsök 1969-1970
på god rel l nH,,,de'!tal av 2 i~'r 3 n:5rs()ksplatser har avkastat 77 ett/ha.
Vid Hf6jer har' man r tJdsnJcsi3k"j skördat S5 dt/ha.

Referens:



OL i K1\ K.ÖKSV.1\XTER

Bevattning 1:

För lats; 131angs rd f5rsöksstation, Danmark

Försöksår :

ord (moränlättlera)

Sammanfattning/Resultat:

jordqu r"
l'zittauI- 'f '"l

vit 1, blornk)l1. purjo,
se 11 el"' i

,Jord gul::l'bar
Vitkål
Blornkål
Purjo
HZ t t t~lu t"l! ~." 1
Se! jeT!

,g
c

'~ ",l

8lf, -4
20,1)

7'3.1
'! ,1

')
100 m- Meravkastning vid

J iten vatj'pvlm;'h(1,d

!5,8
36,0
') • i,_,! o l

39,6
31.0

,6

?
ttning kg/l00 m'-

stor vat

16,\
,2

,,3
19 )~,



BevattningsfBrs6k I:

30,

k()kS\l~txter

Fc)r lats~ kelby f6rsöksstation. Sverige

Försöksår :

\Jäxt51ag~

Försöks" ed:

Beva t I ng/Ned'"''''''''''''''''

Sammanfattning/Resultat:

matjord: mullfattig lättlera - lätt mel1an-
'i e r~ a~) El l v;. S 'I e r a

t, bl morot, vitkål.
rödbeta, kokböna, märgärt

: bL}d l, bi l~ rödbeta" 1'1:

<30 bevattnat
b, obevattn,f)t

Bevattnln9 med ca 20 min/gång tillförd
att bevattning + rbörd u orde ca
1OU ml1l!rng\Il ,

I 1 ~rs försök var groningen ämn och adl ings llandena för övrigt
ogynnsamma, varför resultaten därlf n tabellerats. I Ilet Ate
en gradering efter ttningens e kt.

blomkå 'I, morot
rödbeta

Mycket kraftig ökning:
Kraft I g mm I ng:

ttl, i~l lng:
l r1gen ISkn i ng;

l 1 å 1'5 fÖl-sök erh1:"d \ s Jande.
proce.nttale.t prima vara ange.s:

'",'" 'H r"" r 1
..,
l-

per 100 m varvid även

[{eva t t riEJ t
Obevattnat

el a·d kå l
I<g per; Procent
'100 m,L

309 82
77

Röd
I<!j pejl Procent
100 m'"

Märg~il·t

Kg pe;
<I DO nt

8
2

Märgärterna hade 1iksom i föregående försök hunnit för lAngt i utveck
1Ingen för att be~attnlngen skulle ha någon pAtagllg effekto För övriga
växtslag var skönleökningen markerad. Procentt2det prima VcH' efter be
vattning lika högt el ler högre än utan bevattning. Detta gäller dock ej
rödbet<EL P!rocentta'let prima rötter var dElr l vid skörd från obevattnad
'~r'e~' l 111'''r'l "~rl'll' 'I I~C' 'v i <j <c r g"l' L '~\.'C" 't" .,. Il ~·d L' " .., ? .. ,.'~, Il t' ," 'fo·· r' r"a f" 11 etd -,...u. w <.jj I .A. 1:..>' , L i o.:.A~ Ut:,... 'leJ! . t. Q,~\\"", r-'O t ".,.~'" ij ........ e ti (,;~ .....

berodde. det l~Qa procenttalet pä mangs r6tter, som ej hunnit utveck-
las grund av torka, i det andra fallet överstora rötter. Dessa
m~ste bortsorteras, dä de kunde fö Ijas som prima vara. Därest be
vattningen ej fUljt det uppgjorda schemat utan avbrutits pA en för detta
växts'lag gynnsammare tidpunkt" f1i,de man utan tvhr el erhå'Il1t en ur han~

delsmässig synpunkt mera fördelaktig fördelning av r8tterna l olika stor
leksklasser,



Bevattningen har haft en mycke~ verkan. Det kan anses
om ttnlngen givits vid andra tid man
g ';Inn santma n::: resu i t,:rt: för ä r t cc h

Heferens: 21

rt, att
erhållit



Bevattnlngsf8rs8k I: köksväxter

FörSClksp!ats: Nyckel

Jordart: ma jord: mullrik svämlera; alv: styv lera

Växtsl sorter: Blad I. mosskrusig
Blomk~l. stor dansk I I
Purjo, 5:t Jörgen
R6dbeta, ~sk plattrund
Mg rt Wi haITI Wonder

Förserl",::; 1ed: Gtjd s I l ng med si
H ~ t

II han
U If

11

rett

sel

"" obevattn;:,t"
~ bevattnat
.~ Obe\l8 ttnat
,~ bevat tnat

Bevattning/Neder

Sammanfattning/Resultat:

Bavat trd ng ,ned ca 20 mm/9EH19 t i Il f(5rd
att bevattning '~ nederbörd utgjorde ca
lOn mm/mån,

~ 1944 ~r5 var piantförlusterna större obevattnad än pI
vattnad areal. För planterade grödor före 5 kompletteringar i ett par
omgångar, att bes ndet blev komplett. Det noterad även, att utveck-
l ingshastigheterl f5r r~Sdot·na bevattnad a l var avgjor't bättl·e än
pE10 ttnad areal. 5 och! gjordes samma iakttagelse.
Skillnaden i utveckling var mindre under dessa bAda ~r.

i fC)rsc5ket, som var liq9i'lnde, undeTs<5ktc,Oi en effekten av 1 i stor
bevattning vid samtidig qochd Ing si r(,,,:tt respektive harldels~J()d-'

sel. Ärter tycktes f6 slampudrett s medan bladkAl • bIomkAI och röd-o
beta f6redrog handel sgödsel. B",;vattningen hal" \Jlvit utslag hos blomkål,
rödbeta och ;~rt rnen hos blad och purjo, !"lC}:,) purjo fann~; samband
mellan gödsling och bevattning l I att handelsgödseln utnytt-
jades bättre vid samtidig bevattnl



JOO sI Ing5- och bevattningsf5rs6k vid

S1 HE~nde l sel
obevattrlat bevattnat tnat

Siad 1"
SI9

jv\edel ta 1

. 7 n .~~

I tY i'~

1;,
8
535

dansk ~ I

J. 61 6
:3 315
')
,'~,

3 442 fl! 9

83 ! 09 l 07 t
l lt,:l 'j 1}6
'I 1 l 1
i .~ 4 162I g

9-~

" 35- 1,; 1i .,
1I

'I ta l

l stor
\ ~

Bl

0:0 PI~ [ma

0:0 pr i ni;:)

r t, 'kli t hi'Jin

\/10ndIf.:;: !""

Purjo, ;;::t 147

118

beta, ypt i 51<
plattrund

599
579

5,88



Bevattningsför blolTlstericlk, (tuipanef")

t ron:

Jorda rt : t morän"

. ".'!
! ()K i OOO"tal r ha

lev
(J antal

! , o l'" (;.v 8 tt fiat
'2 2 "~l mm \f rd rs 2.0 forn"

(.,

') mm ,! ~ ~ 20 mrl1'} .
if JO mm I , I , 2 (} fY!(n.
C -:~. C nnn I , I I

~?.O mmJ ..' ,,'
" E, O H I I 20ö Inr" rn.m
l 20 rnrn t I I (',J 107

'i 8:;
'!fn
17S

'I ]t}

l
ll.~·4

F()rsök(;~ har sl':3-t (ned,3 f fotrn a\l 1{.~3"! 1FJeter"
TII I den lätta sandjorden vi rde man nog t ett mindre
1~tt16s i selmedel , och ~:illf6r5el skul l karlske Ila va!~it st5rre
och/eller giVits

Slutsats: F5rs8ket visar att fng til l
n}e~f"avka5tn i ~ Den u k(J~0·{~er! <3.:\/ t ök:. \/ d
med skörden vid slev, och f"":sult uppmuntff:H' d&irfc5f
av tu 1pe1rll öka r' l ;'h: t Si,'! (;

sa ord ger en
kiHl inte rnäta s

Inte t i II cKillng



Bevattningsförsök l: I 101 l ka g l vo r s,';~l t hd l t l
bönor"

vatten tJI l bruna

Mör 1illa, öland, Sverige

mullrik lättare moränmellanlera

Fik söksi ed : Obt2.VE'Jttnat
bt2~vatt.n l ngsg ~ va

i ~

II

mm
40 mm

rnm

Bevattning/Nederbörd: Bevattning och

Samma

Avkastni

tning/Resultat::

vattenhalt d ha

B bev O rnm .~., l" IfLO"
il mm 1l" r

p!
,> ,)

II 81 min '~ IL "

~2
[,

II l O" mm l O 9'3

Bruna bönan är en saltkänsl 19 växt Liksom i tidigare svenska för har
man här en bet nde skbrdes;,inknlng vid bevi3ttnlnq rned öste övatten"

kningen har 1)1 rvlt s r"re .tu mera vatterl som tillfBrts.

f6rsöket i nrJi ck en ruta som vattnade~" irled tn p av dropp"; iln:Jar d i rekt
på ITIarken. Man undvel< ledes t ta de ovarl.l rdiska delarna av böllorna
rned salthalt19t "J.Jatten" Be\f~:lt ('lIr/s} rned 30 rnm den JCJ'I J qav en bönsköro
av .1 di: pet" ha med 15 ~;~ v'i'jt'I,:,ci'L cknna skr3<rd under,;ti r avkast·'
ningen i d~t o ttnade ledet.

Observationer: Redan 3
bladen i leden El, . l den (l

dana fläckar. Alfa ttnade

es bruna fläckar p~

e rutan fanns däremot Inga s&
Qr5n Fä än det ovattnade.

Hösten 'J '! var str'uktul·en i ytiiJ~lf'et

sådd vete kOITI upp dagar senare an dg man
1972 fanns dock Inga synbara skillnader i ve

det vattnade omr~det. Höst-
inte nato Sommaren
tåndet,

Vattn~ts salthalt. Den totala salt Iten vid vBttningarna var
Sr!

har utförts prov f matjorden pA v~ren och p&
r medfört en star~k Bkni av markens inneh~l l av

(c,n t ! ~D okning av lätt'li lqt n:af,lncsJurn. Inne-
latt- och rlösl iq kalium har i genorns~ltt sänkts nAgot.



Bevattningsf5rs5k i: mor'ötter lero ) med saltvatten

F6fs(5k.splats:

r:

Jordart:

Vestfo'l d,?:

ord

or-den, Norge

Sarnrnanfattn i 1tat; tnnehi:1\let <:1',.' l'JaCl i vattn~.';t var ca 2,5 %.
De t första åren var det rik! Ig naderbörd
under växtperioden med ringa behov av tll1-
I ~1~J9sbevattn i ng, el och 1 var det
tydlig nedgäng i avkastningen vid användning
av moderata r saltvatten. 1959 som var
en torr somrriar vattnades fältet fyra r
med tillsammans ca 100 mn saltvatten. Bara
kort tid efter första ttningen visade
bladverket tecken och skadan för-
v;~rradesvid varje bO\iattnln9. Vid sk()(den
var avkastningen på dessa rutor ca %av av-
k8stflingen r'LItar-na bevattnade med var11 igt
vatten, No !'i:,ttE;r'!'1,,> c;:.om bevattnades med sa'lt-
vatten var myc hade delvis lig
form och en r 'landevis l iterl 1 av av~

kastninger'l var sa ,.jbar~a

20



Bevattningsf8rs5k i:

Försö

Ft5r

Jordart:

37,

kijIKS\'!~b(ter" m(;d grundvatten och salthaltigt
\l3 ten

Sammanfattilillg stJltat;

I. rädisa, spenat

ttr1at

mede l ta 1

Se 11 er!
medeIta!

Purjo
medeltal

Bl
fl1ede -I ta 1

mede I ta 'I 132 )

obevattnat

218

rL!nd"~

vatten 0,\ ;!;
NaCl

oI' 2 1~

n'lCI
CL 3 1;
NaC\

L

Spenat
medeltal '19/'3

rdat 2
2)

155

5

2 oc~h 2. l' 'i

Derl lägre avkastnfrlg som erhd\ls vid bevattning med saltvatten var starkt
be av (:Ij,aCl"'kono"nl:rcl !onen i bevClttninqsvattnet och den tillförda
vattenmängden. Om man antar att resultaten är representativa för en längre
tidsperiod, och man under torra Ar a rar en avkastningssänkning på
10 % i hAlIande till bevattning med grundvatten. r bevattningsvatt-
net maximalt i Ila f6ljande Natt-koncentrationer i mg/): Lak 400.
sel ler! 1300, pur 8 !' blomk2dl (] speniH: , Kan rfkJn acce.ptera
!O %avkastnl sänkning i medeltal av alla ~r, maximumkoncentra
tiofler·r13 11gga hBgre~

en v~ldränerad lätt sandjord är h5st och
f5r a t tv~ ta (Jr rlatriu(n~~ och kloridan
under t i clll:,pet' 'i oden, I en ndb 1tHld,,;)d

speciellt av natrium, långsammiH"C:L S';;;llthait
och iTI:a9nf~si rdena 'j ,Jordc~rl<.

vinternederb6rden tillr~cklig

fn9; ;50rn eventuellt bil s
lerjord sker utlakningen,
gr vatten kan sän kal ium



Analyser pA rodukterna visade, att natrium- och klorid-
T "!e't r torr star<~.!:~en ()k,~)r starkt \/ld r)e\!attnl'n9 ffied sa'! t
haIti vatten, medan kal ium- och kalcJumkoncentratfonerna minskade.

Referens: :1



H!\LLON

BClfClttnl !\on

FÖI"sGkspl el ts:

Sort Veten 3.0 x 0.5 m

F6rsöksled: o tJ· E:. nia rlG 1at

\1 ttnin9
N w'. e}{t~~a N=tl11'f5rsel

orn

kd\
! 19 f ()

f~11ef' bevatt
peT dek.ar (iOGO

av

Bevattning i hal lon gav ~ ett f r"igt försak Nes, ~iedmark, en avka5t~

nlngsfikntng ~. medel 13 pnxent { . Sorten val" lt\fe
och lu",t vattnadesvnrje terlslolrH;:~tE;r'n up vis~iCje 0,5 bar',

·'.~.I.rlr,.i\!I..••.I:r...):.•.·,~,:i;7,."'~.I.".~be'Jdttning \/allerade: f t'! 11 2l~8 per dekiH'
. __ :~ ~(~~~ k) lJl-latf6 l1ander~a de enskf 5r'e,no 1Jl1f6rse1

".{.J \\1) pe·r de!<ar (lOC10 ) förs t jul i ~ gav
ring j i'lvkastrll en varken Vid ili:1tUI:1Ig neder.

~nq." F~',~"l tet tJ Il f(:?irdes:; ·rfJ'~, i sf;:;l ~3 \ I-l ~6 kg l'~)

BevattnJrlq medf55~de att
f Il 3 tf!'1 j rarn

tning I(ni Be
r 5 1:(0 t t Il

sto leken medel al för" sarntl igo är 8kade
10 b.J:) D':.:;t ta u c 11t {)Ve t h;~11 f ten i1\1

Torka unde
ni~tU( 11.9 nede ['d
var ett mer normal

t av f0rs6k rer~ nled att
o lJ0\f3ttnade t"~,ftorna,

" ,
VIO

dgr det

r l n
reducerade.
s tCJr"} eken

lle.t i r-C:jj ut ryct<.tes lne.d frat<.tornetf:. (den" aevattnlng
refrak·tO!11et r'v~r'dena~ sorn visade sig ha samband med bä!~-

r rstorleken gie t~akt(')rr,eterv~rdet ned~

bl verkades rnts m§r rt av bevattninger),
sarotl iga 5r en tendel~s ti re N inl1 efter bevattningD

5rs51<,sr~u·tor som blev
inte m5rkbart rkat av

I I t: v magnes 1um (t·l)
I 1(:~" t V t~.:~ r

o;;':!nk Cc i

" '~ e t ( ), !' "I ()dr~;rl 'J·!3 r
!-'\:1-::J l 1urn··'" Ge l'';. ka l i unI ~ rH'! (;:;

medarl beva1: fnqerl
beva tt.t'lf::1de a

vattent \ l t r"" "'n CH,

Fosfo,inn

etens ::j l.}



40,.

HALLON

verkan av tcrka under
, .,

01 ! t<a l ha 11 on

Försöksplats: Kis8 forskrlings5tatron~ Not-ge

Försökså r; 2

med l [ten vattenh~11arlde

So r t 150 r t er :

Försc5ksled: Tor' r i ode!".~
~, 'Ii

Bevattrlirlg!Nederb5r"d:

SammanfattnIng lta

SJ <2.0
e) 10/8
D) '.~ '1

E) ,,2

Bevattning Insattes i rutor utan
rnark.. t'C:fl:::ilonerl (Jvers 01,5 b,~r pt~ up"
F6rs6ksrutorna täcktes med plasttak tJnder
avsedd torrperiod.

försöket undersöktes effekten aven torrperiod 30 r fördelad
5 01 ika perioder mellan 1 uni och 20 5 ember under 5ren 1972 och

blev efterv lngarna avkastningsfaktorerna ersökt

Result<'iten \/'i,sar att b.3ravklJstr'lInqf;ri \/.,:} star'kl. \feIN!-cad elV rdpurlkten
för tor Avka5tnfng~nin5kni var störst när torrperioden inträff e
i perioden f c:a 14 dagar e nde skörd och st sig över
skt:'Jrdeperioden (förs()ksled el, Detta Inne.b~)r au. fdr att få s[brsta !1]C5jl iga
bär är det ab~,o'!ut 191: att sörja för madduktl9het sdsta, tiden
f5re b§nnognaden och under hela sk5rdeperioden,

1973 då man hade efterverkninga innan och verkningar
av torka avkastni ret och oc ra efterverkningel1 av torr=
perioden under s, var iH!talet b:2r l>er si~jrdfil~""nt påverkat av
tidpunkten f5r torka. 1 3 var b§rantalet per t mest reducerat av
torka 1 rsöksled C (tork'-": f nIO iul; 11110 i:1uqustl),197 t! '.!af bär~'

antalet mej;;t reducerat i rör :';led "ii (torka f fl 2[) juni till 20 jul l} .
Huvudorsaken till detta var att skottlän stillväxten året f Bre var mest
re.ducen:Hl av torka i dessa (tab1~1'! SI . !)\E1I1 fM,n et.t f1i:ira samband
mellan skottil I t och a stning. Torka i tid~r av blomning (fBrsBksled
Al reducerade avkastningen n

De kemiska analyserna av blad visade att ock inneh&llet (N) var
signifikant pAverkat av tidpun 'e torka. Mellan kvävelnneh&llet i
blad och skott längden var det ett nära samband så sätt att där tll]-
v~xten var mes't erad av torka val- kv~veirfnet,ål et h5gst~

För de andra näringsämnena var det med undantag
slqniflkant skillnad mellan s(3ks'!eden Inne
har legat en til Jfredsställande hög ni

av fosfor (p)
1 j e t dV sdmt l i g21

ingen
,3mnen



Hl\LLON

Beva t tn i ngsf?5rs,ök l: hallon

För ,-,plats:

För f:: "'j
!

Plcliiterl r:

,jorda r' t;

So rtf so \"ter:

våren 1

rn(:1 ord ~ rnn'd~: L f-1~~' rJ~o a l \f ~ 1\1:3 1~'10

myc t vatten Ilande jord (mängd
~l Ilqt \/21tten, ca 22 'fOnn
Veten och Preussen

H5rs{)ks 1ed: j_\ 0" obevattnat
B - bevattrlat hela
C ~, bevattnat kart

t l ollsper'" roden
hi~'~lvrH"j;\nde mognad

beskuret ~ gallring
obeskuret"''' \1

fa l 'l en ?

oav ars
Il n

sk,ot t per

t före sk15rd
efter j,

1()pmeter

Bevattnln börd: Bevattnlrtg Insatt med rnotS\ti~lrande 15 n)111

rnarkvattenur)derskottet 6verstlger 15 mm

Sammanfattning/Resultat:

rot a 1 skörd /100

19'75 :t
k. obesk. besk. obesk. besk. obesk. besk.

5
obesk. sk. obesk,

Totalt rel ,ta l

A 81 86 89 2 3 100 95
B 82 80 Z'i 7 95 85

C 84 68 p") 85 H::; ,) 100 91.J j te

2.
Skard kg/l00 m Sort: Pr-I.':ussc,.n

rel ,ta l
1

obesk.
5 'l
besk, ooesk ..

Totalt
5"T!

k. obesk, besk. obesk.

A 80 68 ~11

B Oh BOOj

C 78 I tl2 'l 08

3 .tg~Q,. 81

'75 c 88 80j

82 25~1 9'1

I\nmä rkn i nq: rO!JPl)(;\"dti:nlng,'di"oppare \,tic,!, /'O:e cm.
§nnu e.1 avslutade

Referens: 1 tce~'~at)



HI\LLON

BeV3 t tn i 119s f(5 , ., . haj lon

för"söksp l a l: s: Stjärnelunds f6rsöksstation, Sverige

Plantering r: ten 3

Jorda re:: : mmh mo ({öl LL
(mängd v~xtt 11g

Sort: \/eten

tnat
B - bevattnat hela
C - bevattnat kart

vegetationsperioden
moqnad

fr,o,rn. 1
rs. led

beskuret och obeskuret

ret: c gallring av 3rsskott
obeskur'et~~ ~~ !l H

.~. 1 fallen kvar? skott r

.. före skörd
- efter skDrd

ter

börd . Bevattning i resp.
vatter)ll)ldel~S tet

l ed med '~:;; rmrl dE, ma d:·'
I"stlger l S mm.

n

Tota l skckd

'19'75
obesk

7
obesk besk

Tota 'I t
··1

o b,:;: s k besk

Re1" ta 1

obesk besk

A 314

B 45 2'! 41 il '7

C 37 25 L:. l! 91

HJOlb'j

135 i 8O

110 186

beror r sta hand på (:ikad bärstorl ek .~

t antal sk6rdade b~r" Andelen sekunda bär
'tig riktning, l obeskul"etiec! har bevatt~

t n:.sultat. ! beskuret led ha,' bevattning
varit tlllräcld 19:':·,

Skördeökningen av ttnlng
endast i nAgot fall p.g.a.
har ej p5verkats I n~gon

ning hela veg.perioden
under kartmognadsperioden

Anm,?j r kn i ng: DropPbev. - droppare var 70'e cm.

Referens: 31



HALLON

Bevattningsförsök I·

Försöksp12;ts~

,Jordart:

Sort/sorter:

Förs,3i<s j ed:

hallon

Visfngs6. Sverige

ren '1973

ma ord: nmh 1 Sa alv: I Sa
(mängd växttillgängi igt vatten endast ca
'3 vol ~?c;)

Vi':;ten

J\ obe\/attniJt
B - bevattnat hela vegetationsperioden
C - bevattnat kart - begynnande mognad

sedan 19'77
försöksled

r även beskuret och obeskuret

Bevattning/Nederbörd:

beskuret = gallring av ärskott före skörd
obeskuret= Il II II efter skörd
- i a fal len kvar 7-8 skott per löpmeter

Bevattning insatt med motsvarande 15 mm då
markvattenunderskottet överstiger 15 mm.

Sammanfattnln

Skörd kg/lOD m2 (primal

1975
01)(-'; sk

1976
obesk obesk besk

'Totalt
:),-1977

obesk,
re l, ta l
obesk

{'>, 60 19 9 'I [) B8 -, 00

B 63 53 ~n 29 "I ilY 'I 69
C 69 26 166

+-vinterskadat av harar och sn5

Anmärkning: Droppbev. - droppare var 70:e cm. F5rsBket
ej dvsl utat.

31 U;nnu el pub] icerat)



Bevdttn fngsft5r i; rd~Ju bbC! r

r: 19

l~ittlera?}

a) ,~~ ()bevEit.tnat
b) ''""! bevattni

nederbörden)
el bevattning

nederbörden)

20 % met· än nonilai ,.

(ca %1 H1er än nonna l .....

teni Principen för bevattningen grundades p3
aktuella nederbördens storlek iförhAllande
till normalneder s under månaderna
IYiElj " ju! 1"

Sammanfi)'ttn t Resultat

b

Utbyte ')
kg/l00 m&

,8
,6

82." 9

l'ierutby
kg/lOO

E,,8
16.1



JORDGUB8i\l{

Bevattnlngsforsok i:

r:

jo ubba r'

PlanterJnq V' a
I • hösten 'f

L

So r Inga och Southland {O.

Försöksl I:l ~, obEwzlttnat
b bevattnat (enl. nedan)

forsöket ingick ~ven olika
sta II sel, kloaksiarn och

rs.3ks ! e.d med
ndel sel

Bevatt~lng/Nederbörd: Bevattning insatt i bevattnade led att
nede>" b,~vat tn i :.:,arnmanl agt utgj ol'-de
ca /0 mm i rna j , ca l mm i juni samt ca
100 mm i jut i och aug,

Samman ttnin ltat~

I medeltal med e bevattningen körden ökade 10-15 %. Bevattningen
har f()r sorterna ökat skor'd et ~'iI-- 'i oel'l denn,,,> s d ng ~4r

statistiskt säker. där de större erna kloakslam använts, Astad-
kom bevi'lttnl s rd lng, Däremot Jh bevattnl s verkan närmast

tiv är! :;" Detta tOI'de bero a mycket lkllq nederbörd erhali
i senare If ten av juni efte bevattning under först~ hälften av mäna
den. Endast Southiand har tnfngen ha t gynnsam verkan Ar 1
det senaste rd ret.

Vid vissa plockni ref6ilo bären r" bevattnade parceller vara
nägot lösare än ttnade. At döma av siffrorna för nederbörd
och ttni förefaller en total vatten av ca 70 mm under maj,
100 under juni och ]0 under jul I, under forutsättning av en n~gorlunda

fördelning, vara til I klig ffi att en tillfredsställande skörd av
jordgu rl 'I er lIas a 1'I rför mull fatt 1si jord.

Bevattningen synes 5ren l
m09nad.

Referens: 8

och 1 ha försenat bärens



JOFl,DGU!3BAR

PIat s; forsknirlgs tatron No

Fc)( sök c,

Ltndt
.,~ ha 'l rnt~)c j PQ

Sammanfattn!

Bevattning av ett jordgubbsfält Nes, tledmark gånger med hlITl

vatten ~ 5, medfBrde en avkastningsdkning 39,2 %. Bärstorleken
5kade med 26~5 %. Meravkastningen u orda medeltal O kg bär
pe l' l" ('Ill 00 ),' fJova t tn rn~l t i 11 :;ciltllnan S lne,d ha l rnt~k kn i ng gav den
st6rsta 3vkastrlinqetl medan st ~lalmt5ckni e 1r'ten be't Ise. Derl
positiva effekten av halm tillsa~nans bevattning berodde trol Igen
halnlens egenskap att ned5~tta vat f jorden. BärkvaliteterI
blev b;;;\ttlec; efter' bcvdttninq. Detta hi'lde sambc,nd rned br:;vattni ir!"
verkan st~orlekena BevBttllingetl medförde l [9 f5t~sening av
!Tloqnaden. T il I {:on d''::'1 kan det ta bero [(el in c\'j j Y'e,turen
som r::.~ti·E::r;::Jd';:,:~} r d(, rutf}(n,~:-(;: rnen d{;;~n ~J~~~ei1~~1 !935/:& (}fSdke1)

var rt a t b~r-'erl tlatlJ 1 ig necier-bBrd fortare pressades frarn till
g~"und fn ~att s sllJtade titl

t. di.q cc!-"! bl d~_~l"'lne~d ~nf~j'i 7:;j\""leter- att
mycket 'l(";nqll~v'~.~ttn~)des"D(~;t:ta gav utslag t
a t t P 1anto rnr.) d C~ \) "C t((1,:.J d tU te,; rna} ! ~-n;~:)n het b lCHlllTlad e B 1'''

tldigare cie i1dra fBlj3f)de ~ u den lä ta jo typet) i detta 'f5rs6ks-
fä'lt s es ttnr f5r till er) s tlf~knft';g a nitra1:,
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JORDGUBBMi.

rkan av [orka under olika

För s(5 ks Pl a t s :

Plante r ( r f"ri 1

Jo lerfattig grovsand m. I vattenkapacitet

Sort/sor"ter

För led' f\ '.'
13

C
D
r

tf) Icv t;«J
1:1

II

If

UH
:20

upenslonen oler
Bevdttrlln~:l fns,Ht',;s i rutor utan torka då

0.5 ba r på 2(J cm
rutor'n(~1 t~i'ckte.s fned plasttak, under

frIa.
l""""
rOr'

Bevattnln

sedd tor'rperlod,

$arnnk1 n t t, n f Itat:

I r t jämfördes en av
pe,'(oder mel)an l junI och 20
under e-s e'ft:e~ vei'"kl'lfnqar'na

en torrr,cr ~()d

emher under är-en
VKa tning faktorer'na~

r \/1 d 5 011 ka
" 1

Resultaten vIsar a"tt ravl(3stfllngen ve kades star"k"t av tidpunktert far
, och det yat~ särskilt t per"foder sonl U INkte 51gc

1. Tork.o r pe;rr~)den rn(;'i!13r'i blornn!n9 och
OC~l därmed avkastFlfngerl,

2. Torka i augusti med efter'fBljande
avkastningen faljande år som en F61Jd
planta ()r{2:t

bzirrr1<Jqnad reducerE~de b~~r5torleken

mar kt'iqhet; embi2r~ ökade
av att antalet blommor och bär per

Den h;~:mmade den
vegetativa til}v~xterl, och stfmt!l rade 5.3 en 1ngen"

ve kades av iiIparnd

Tidpunkten bärmagnad var avhängig a när torkan inträffade.
, 1 '; 0. '/" '1 '? l','~ 11 V;:' "" <'J' E', ,'".', ) l J' J,",'1", 1'1 ',"J' ",",~, ',',: "', r,' ," 11 P':""'1 S" .",,'.a ::~ IV ::1 "' t) ...~ ,_ =.. '< an rnu qna D s C ! U '_-"_ I ':.>1' ::; t. \... __~ _. u

t att där b~irst()rleken val InB bieven stGrre del
av avkastningen skördad de fbrsta 8 dagarna av loden. Detta visar
att när torka r bärstorleken. tvingas bären fortare fram
~ iII IYlnrjf''''I'J 'lo..r..C,U /'1"1"\"'1,""", 'I'''' L.'':;''''''(I F;)'j·ct· I "J", '; "'(,'1 ";,"')""1 ,c,,' i'''f.:'\~ I, r','I",,",j,i1 1'1,,','" f l .,-",'" t:o',"k:" iL" I '",••: • lej ,j ~ _ ,;Je:, j l_f~;;. ""4\.. ,_, ,~.JC), ,.>. ' ..... , ,-,1,-. J 'u ',,, I v <. _ \1 ..l. ~ _ _ ::.l..J _. __ l

<:;uqust l och september'. Det w; \nqe nd me \1 cm If!oqnadst i el och r"
storlek" Orsaken till den tfd;~Fj ~'ior" f de torkan hc)sten fön;
kan var"a Eltt tl kten för tn!n~y:,ri och ut'J'cccki f dV blornknop""

RevprodlJktionefl reducerades mest av
bildades mest r-evor i fBrs5ksled E6

".. ; f gt V~x,t sOJ1gen OC~l det



hös en
.Ej t t te)

reducerade oc r:1an"t5torleken och orsaken till detta kan va:··a
hi:"Jt" hZ~iT;~~fiat tf 1\fäY,t(~n '~:~~_:i'IJarlde' r (}c.h för's,oHl'"o'

De i~~)k.r,3 a!ld·f·y~)err).a a\/ j.f..Jrd

fn l t t sorrvna ren 11 qgf~r 1nn l -I

i Iet (

bl~ " att Ut1der å med torka
h,!) {)(: h lYta nE.~ s i urn ( ) ~ to (' t



,JOgDGUBB/\F\

So r s (} r t e ( :

c

o b<:',v 03 t Lna
"f l) rn!"r! r;e r
20 "

fi

1.;

f ~', l! .~ i

cm" [fte~r O mrn be\/attn1n9 be;""

vegetatfonsper'iodet'l sattes be-
mm per

re än t i! \
at rs6ks1ed e~

~; !·<:u 'l l e 'tc)mrna s 'l

8evattn1 g

r~ikr~ade:s Fu'tl f.~1ftk(.:i.pac<rte.t r
~)c.k~: l

l detta f(5r

er1 kr tigare vegetat v utveckl il1g 5i1

i 0bevattna Bevattnirtgel1 reSli!ter'a~ i ~n

l}O % Atf)ar-p och 'IDO % c M~tl'~i

bevattning gav upphov t.~ll st5rre [)gr~ Uti r
K!ase>-=~, bto!'na.nt2~·l:~-«" ()C["A~ b~.~i- '!C.},S(:;~" ~,:.ninq,]!"" ~':Lt

l~ av bD torlekeri visade at
betM äknillg I"~ lJtf6rda blom~

r1 grL!rldet~ anta

re r bevattnade f6rs5ksl

~jar större ~ beva 'tnade f5rs6ksled~ Sk5!Hltal,,,t !" per
a'llrn~irjhe~t fnt



J ORDGU l381\R.

Or'sake ti Il lninskad skörd ;""(}dukt ion

Fors(iksår:

Under- i ng ud 'I r nr,pr
He.dl'ti8r'k;; NOf"oe

,Jordart~.

Sort/sorter ::

Sacnmanfattn f l t~J t

t'\Iqt", rrlul<!~"taltr;Ja, t'ilt rnu'!1rl!'~.d jordar a\/

varierarlde samman ttntng

av stnlngsnedgången r man använt beg real iserbar
~;rnln9; Detta gr den avkastning :sorI:< rnan 'le kunnat sk1.)l"da f

\! C,) '! "' 2 b'~ omnl0r ff.'jr ,~;;.onxna r0;,;n hej de p rod ucc,:: ra t r d v S<.i rnma
genomsnittsstorlek som dE::t man senal"", regi,}t l Fältet.

1,1ä t t detta tt fann man en cnd<astn ings fln,md ;ejV :';vamp''''
och \nsek,tscJngt" som 1 i ttekultur·li"·f,'~iten varierade nIe 1lan och
910 per- dekar (Jch 1 fglt llted plastt kta rede f till 8 kg

to" dekar"

Totai bäravkastning (fri
per deka (1000
per dek,.::1r~ (']000

b~ ) varlerade meilan
11'~matt(~ku1tutt I:-~:~"ten, och fne'~'lan

! fb~'lt nled plastt La r,r.1({(~~r"

i;l3'7 oe h
.) c~c ~"~

avkastf)ingen av alika ogr~

n iH) snecqdn(]C,n
vatten (bevattning + nederb6rd) i

N'~ inne Il ~ [j'!aden
der kan tnte p5vfsas~

B~r5torleken gic:k ned
"I ;:q:1 fä.l t
rör liten till

25 %. Den vgsentl igaste Of~sa

vatten under rmognaden 1

medel,tal f6r sarnt-

En ökn f I1g
t1q f

i ;.'1 n ta l !;o:t

harsl:()r 1
sprutningar med di lofluarlld mot gav s~ker

1 1, 2 var dett:a mindre klart~

R5,tskador blo~115tjä karp blommor t J<art och b~r var den vikt:fgaste or-
saker\ t,fll ned r avkastrlitlgen i denna under 1119" Det framgick klart
att r a\/kast:t~rngen Pt3 gruncj i~]\i rt>tskador' blorn·stJz1'}kar,5 b'i(}rnrno{~

och kart är rnyc s re t~n rn(Jn norrni~i'tt rgkl'lar~~.rned~, 'rotc.~lt kan de ut'""
ra lika mycket som vid rötskador p~ mogna bär.

Ökad vattentii'"lg
av N i bladen icke
ni 0 som helhet var

r8tskadorna pA bären, medan
dan tt Detta l<an bero

el1 ökninq
,:i t t No<"

gr orsak till avkastn~ smTrlskning karl odlaren,!\1ånq{)

deiv!
elI er

SC)m

ler -rd\ckkuns ('



JORDGUBBAR

Bevattn [ng J

Försöksplats~

För

,Jordart;

Kise forskningsstation, Norge

ren

Sort/sorter: "Jonsok.'

b ,,,
c ~.

ttnat
tnrn9

ttnlng

plast! ist

Bevattninq då marktensionen over O~5 bar
3-4 - mer vatten tillfördes ~id spridar-
bevattn ng contra droppbevattning.

1973 till ]976 genomfördes ett bevattningsförsök med jordgubbssorterna
Senga Sengana och Jonsok vid Statens forskningsstasjon Kiss, Nes pA
Hedmark. I söket jämförs de bevattningsformerna droppbevattning
'je" ',41 '" fF" , ," -.> l" "'( t' r'l '! -'''I i> ,;" o; III t ," '-er '1 'r' c; 'o I" ,~j" t: h '.·ll~"""" I"''''}::lt 1" Ii [' tjrl e '1"1'" ':"0 ,j "" I"'fl"\, i ...Jr-' I t .J";I: . <:.' i ';:: ~ r.,,,-,,,-, .~. ~,.:J 0 .... ! t '._ _ Gt Q ,"~. '_j<':: ~'j""'" _Lo l; ....... ~ _;:., ••'l ....... ""~ \.1\..... Q

har Skat avkastningen och bärstorleken samt iga år. Sorterna reagerade
gans lika ttningen och det har inte lts nAgot signifikant
samspel mellan sort och bevattning.

r!ede:rbc)rdenl gt un(h~i" det normal a, B;jq~Je dessa år
no~;öl,':nlngen stöy·n; r sp iddrbevattning r droppbevatt'··

ning, rna tll1 deU:2 ik aU. det valda avst2mdet !\1f.:d'li'ln dropp-
dysorna var far stort. Droppbevattnfng gav ett långt bättre utnyttjande
av det tlllforda vattnet ~in spddarbevatUdl'iq, ! g!edeltal för samtliga
~r och bägge sorter var avkastni ingen per mJ tillfart vatten 2.5
g~nger så stor vid d bevattning som vid spridarbevattning.

Avkastnlngs6kningar som
ökad bärstorlek. Jonsak
tork;;> dr,sbbar rfor Jonsok

ttning berodde huvudsak! igen på
be 1igt mindre bär än Senga Sengana, och

rsk 11 t st'.wkt,

Jordvariationer medforde avkastnlngsskll1 er mellan upprepningarna l
försöket. Man fann ett t samband mellan gruslnnehAl1et (2-6 mm) I
jorden och av stninqen. En 5knina i gruslnne~ållet oå 1.4 procent redu-
cer.",cle avkastrdnqen ;;ied l pe; dei<'<H (i 000 il] ) i I medel ti':l! för sarnt-
l iga ~r och bAda sorterna i tt led. Effekten av bevattningen
ökade med (jk<.1nde 1nl1ch& Il 21/ rJrus ..

De kemiska anal rna av bladen visar att N-koncentrationen var ganska
lAg, men man fann inte något rt samband mel lan N-koncentrationen och
avkastningen. De 1 N-talen synes Inte ha reducerat stningen i
"~;" P 1'1 j. l 'I' (' ("J l"~ c"wl
jqJ<_ l·, .::~ : L ..•1 s

Under avkastning ren visar koncentrationen av P och K i bladen en
tendens tf 11 Bkning i bevattnade led medan man inte fann nägon säker
skillnad I Mg-koncentra lonen som fGljd av olika vattentil l



JORDGUBB).\R.

Bevattningsf6rsök i:

FCirsöksår:

Planterinqsår~

Jordart:

Son:/sorter:

Fi:5 r slSks l ed :

Bevattning/Nederbörd:

j o l'~d 9ubba r

matjord: ~nh L Mä Mo alv: Mä Mo
mycket vattenhAllande jord med god rotut
veckl ing som följd (mängd växttillgängI igt
\!&t,ten ca 22 \101

Sengana (0.40 x 0.40 x 1.0 m)

fl, " obev a t t na t
B "' g'lt3'.sa bev, m, 30 mm/gång
c' t~ha bev . m, 10 mm! gång
- dessutom Ingick i försöket al ika N-göds1 ings

led - se resultat

Bevattning Insatt I resp. f8rsöksled d~

mt.~rkvattenunder~;kot:tet uppgått t iiI 30 mm
resp. 'i O mm.

'i

r '100 n{

Totalt
rel ,ta 1

obevattnat

g l asa bev,.

täta bev.

LSD

Göds l i

ogöcislat

2S0 kg !<J\S+

5UO kg I</\S/ha

LSi)

+!{!\s " kal karnrnonsa 'I

(' ~I ') SiO'1 i 00Dl L

r.: q 1+~30 98"",d...

i l ~S C' Ii 99)

i 81 283 523 I 00I

5'3 !79 (J 1.;513 ("'- t~:;)

'l 70 7 89



Procent

Sava t

obevattnat

91esa bev~

G13ds 1 j

2S0 kg !<j\S/ha

1;;00 kg f<J\S/ha

12 %

8 '1'o

'1 3 '?l
I(t

1II 'l;"0

Den tyd] igt negatIva effekten av si ingen pä Kurrebo 1 m~ste

tillskrivas det faktum att gr&mBgelangreppen blev betydligt värre i de
kvävegödslade för leden.

På Kurrebe, blev det: inte n~'90t:h r sktjrdeökning av bevattning~ inte
ens sista året, dA en veritabel rekordskörd noterades. Kvävegödsl ingen
hade en r negativ effekt.

Orsaken til l att bevattningen
l ikhet hel t ri Ilskrivas Jordens
platsen,

medförde ökad skörd får med stor sanno
stora vattenhAl landa förmAaa p~ förs5ks-

Droppbevattnat - dropp var 25:e cm Dropp
slang I varje dubbel rad.



JORDGUI3B,l\R

Bevattningsförsök i:

Försöksplats:

Försöksar :

Jordart:

Sort/sorter:

Försöksleti:

Bevattning/Nederbörd:

Sammanfattning/Resultat:

j o r-d gubba r

R~nna f8rsöksstatlon, Sverige

-197B

matjord: mmh Sa l Mo alv: Sv l Mä Mo
(rningd v;:ixttil1gängl 19t vatten ca 15 vol%)

lephyr (O).~O x O.,tr() K 1.0 m- dubbelradE~r)

el'" obevat tnat
b - glesa bev. m. 30 mm/gang
c - ta bev. m. 10 mm/gång
N ," og8d s 1i1 t
o

NI ~ 250 kg K'{'.5/ha
N - 500 kg 1~,S/ha

2

Bevattning insatt i resp. försöksled dA
markvattenunderskottet uPP9ått t i 11 30 mm
resp. 1(} iTun,

1976 1978 Total t

~~Ya t~!!J i n.~

obevattnat

glesa bev.

täta bev,

LSD

GC5dsl illa____' ->I-

50 I 2.0

6'1 134

5:9

5 1]

18 'I

185

ej

351

380

368

100

108

HJ5

ogöds lat

250 kg KP,S/ha

500 kg V.AS/ha

LSD

59 'I 35
56 'l 25

55
e j e j

18'j

368 H10

3/s} 100

36S qq
dc",

På RAnna noterades säkra bevattningseffekter bAde 1976 och 1977, men däre
mot ingen skillnad mellan glesa oc:h tlh2 bevattninqslntervall. Kväve~

gödsl ingen hade effekt endast sista ~ret, dA en fin skörd inhöstades. Den
lägre givan var fullt tillräcki 19.

rA RInna var antalet blomklasar detsamma i bevattnade och obevattnade för
söksled men bären var större i bevattnade f5rsöksled bAda 1977 och 1978.

Anmärkning: Droppbevattnat y dropp var 25:e cm. Droppslang i varje dubbel rad.

f{eferens~ l



,JOROGUBBj\R

Bevattn~ngsf6rs6k l.

S jr-nelund f6rs6ksstation~ Sve ige

För r:: (: l

Jordart:

r-en

m~Jt.i()rd: mnl~\ tTIO Mg LL alv: Mj LL
väx tillg I igt vatten ca 12 vol%)

Sort/sorter:.

()

dessutoHI

I,J
c

glesa bev. m. 30
täta l)ev. m. l [)

ir~9ick i för

BevattnIng rbc)(d: Bevattnirlg insa trespi f5r led
markv2tt,:cnunderskottet "rd"nö,t-t tI1) 30 rnrn
rcsp< 10 rmn

Bf:\/attrJt

obevattnat HJO

91esa bev"

t~ita bev.,

250 k~j

son
LSD J

i 1

'i "• I

(~ )

,
n
"

201

126

11::;

100

91

i fö~"' l':

bevattning
S ~\rne l und

f 0 k t" Ka i karnrnCiF': 1pet
\1; ss ~

lngen
ehuru ej säker
eller tlv

eff Glesa bevattnir'gar med O gav bgt r'e effekt 3n täta be-
vartningar Ined 15 g~ saken h5r'till 5rk~ara5 av fBr"sBkslokale\'ls
i[19a vattenq(~?:.norns'l~jpp·li9hE~t" -r~~~t:;;?, ttni'nqsl'ntc:rvc)-I-! hc-1 iTredf()rt a"-!tfc)r'

vattenhalt fjor·dert under v ssa perioder) rned f61~ road aenomluftnina
som f {'j 1j d ,.



De] ,::kc)\"da (nal')?:'; och! HL" t 1'Ii skr j vas deö;sd ro i'a somra 1~5

negat va ; verkan utveckl ingen av si roner.

Stj8(ne u:H~i ;t1,}-;:f... rtJdC'{~ aila tre åren (;n dkn~nig v ,a.nta'let b1cJnlk'ids·~~lr

led b (glesa tni['lgsil-tterval I) oell 1976 ~ch dessutoITI el1 jng
av rst'()rl eken (.

,""\.1



SV/\RT f\ 'Il l ~"J

Dl rka uttc~rkn nid ('~k.en

,Jo ord rned Vdt

bc';\'attn inq
a) fl, l) bi] r
bl Q,;! "
el eL:1 il

dl 1".3 l'
ej !,,] fl

f 2.

Bevattn!

Sarnrnanfattnl

kärmtak Bver f5rs6ket utestängde naturl ig
n b(:~ l'~'d

endast bevattning 81"11 igt ovan

fekt av olika uttorkningsgrad i marken f Bre ttning. Medeltal
fr 2:a ()ctl 3:e j'·et! rned undan blad atl SOft1 m§t'tes r
,:iL\9ustr 'l "r.1 ;Jret

b;'! r
'! ,1

Skottillväxt i m
!nternodieläRgd cm
h-j d . L,o El yta I ern
Bäravkastning, !buske
\i i kt a v 1DO bi'; r gr din)
Procent kartfall

, !

Hl}

17
"

I :3 9 f)
:3 j ~.j

t 'I n
! ~ ?" 'd

'3 tcO
'1,.i{

3;0
'7'i

2,5
85
10

7 ,~)

2,8
68

1,2
;tlf

En el uttorkn in~J

Reducerad sk(:)ttil1växt
K·ort,~Jre fntev"nod ier ocl''t
Fä rre b '\ ornrnor pe'( 1<. t a se
Mindre avk~1str'~ing

Ökat inn 1 I av N, Ca
Heducer'at i il <'lV fl

och ocr! e'tt ~r

r b l ~:id(7,?;r-!

b1E~der:",

\/er-kn 1n(~wndV

ökades för' att

l~nmi~l 1nq :

',/ dl t er"i t !' " l \! L~ l" S t LS t S t d ;,~~ r k\f 2! vet i l l ~l

t i l '! F(ed~3"st~,i 11 a det ök.ac\(:;,: bf~,ho'vE~t

g(~n 5.arnt i d i 9t

Referens :12

ffled avstånden



(' "

SCi"t/sor tel"

lerfattig gr~ovsand

fl
C
D
E

Naturllg r1ede samt bevattning
marktensionen 25 cm djup 5versteg 0.5 bar
undr::~.r' pf~r l (jd(::r t,J-t::at'"'1 torka.

Resl.lltaten vrsar att f Gr" att f& bästa m6j-
'1 r t! l 'fV,Etl<tGch -:'~';Lat:jta i fg.::{ .:~\/kastnrn9

Jr det viktigt att s5rja för god vatten fll-
g;l 1d fql: ~:;onllnar(~n och e,n~

Torl<B direkt efte att de!'l staJ"kaste sko"tt-
t11 v ten avs)utad reducerade avkast-
11 rlgen och lilv5xten mi st.

Skot t i ! l viLd:
,buske (}ch 2~ r

rn per

F 'I "~-~ b ~) ~16 ~ "7
f)ro8

"~,,, i\
10,':)

if) 9

33

B! omm,j(' pe r k 1a se

Bäravkastnlng kg!

Vikt av bär (gram)

ke

i ..~~
j ,/

il ')

20

11 ,6

2,,2

160



S\lf~.RT/1, \j ~

Bevattningsf5rs5k i:

Sort/sorter: We11 irlgt011

s3ksl a) obehandlat
"b) bc:.\!ttt tnat.

c) halrnt~7~·c{<t.

d} extrEl N tri 1f C) !'" S(; 1 ju'tf

bevattnade för's6ksled fick vattenBevattnl
rna r en~;!on-en Ö\le.rs 0,5 bar

.~ i 5vrfqt endast naturlig f!ederb6r"d

Halmtäckning ucerade avrinning och
avdunstning och medf5rde d§rmed b~ttre

vattentillgät1g till buskarr~a1 e bevatt~

I', " I"" (, ('C 1'1 fel" \ ,q 1~ '~(' (. t", '; '" "J' .~, ," i,Y'p t j' ( 'I "!~ ':',') '-""" 11(~~1~1~'_4.,h"",,'1~j ( .• dl\;.,,j'.,l..f •

Ett av ~ren var det v"elativt stora frost
skador i f~ltetb Skadorna var st5rst hos
de busk\t:1r" S()fn hL~d~~ sta r-f<a~):t skc)t t i 11 växt
[~re:t f,~)te", l medeltal för sarntl f9a åt n~IE:~ci"''''

f6rde bev3ttnirlg och halmtäcknlrlg stBrre
bi:1r ()eh t l i9 a\ikE}stnll-'igs~~3kr!ir'fga Beva tnlnfJ
öki;:;de t i i I en f!tccI 3:, n-t pet buske· Ge!') 21(
i de halrnt5ckta rutorna OC~l rned 10.6 ffi

rutorna Lltan haliTI. Hittills har avkast Ir1gs-
''''I' .. ,. t k ~ ( ... t~Jf·O" J\. ,)OKnIngen var!t ~g per oeKar \ttlJ' . pa
Ile!! mtikkta och kg p~11 ruto!" utan halni'"
·t5ckrling~ Bevatt ingerl har allt haft en
tendens att f13 t0rs betydelse pä rutor utarl
hal!llt5cknin9 ~talnlej1 f~ar !<varf1ål lit vattrlet

j orden b,[~t t·, re (je.h d.;~~r!'ned r'(:.ducerat be-va t: t~
rlingsbehovet ~ Effekt:en var emel1e~tid

fnt(~~ .:;1~1nl'frkai·~t:< I\esu!tater~ vl~~ar ä\ie.r'l

att ttrl1rlg ffektel'l Kr star!('t ber'oende
av N,-tfllf6rselh och att N'-e'ffekten beror på
rndi"k,fukt ter".



obevattnat a
~~luvudeffek:ter

bf::'::V'.:~ t tr: i ng b
hallnt kning c
e>\ t rfj I~ ~} L d

Skot t i 'I 1vt)X t
..... "l (')
,) f )0

~~> -1 fl ~ 6'+'i~~~~

+. 3~,[)

'-~ (\ h
'" .~, '

i m per
33,6

;i
J' 'f

+0,3

buske
<,'0 .""

b4"ö

+ 1, '1
+1;),

+ 0>'3

Medeltal

obeva t tn(j t
Hu ~lud(;:,:: ff e~( t(:~r

bevattnIng b
c
d

i
+1'!6
+~ S'! ++-+

+21

f,er deka r (l 000
7

+ '1:3
~66

+10

)
860



BevattningsfBrs6k i:

FC5rsöksplat,,;

FZ1rsöksår:

Jorda rt:

Slangs och Hornum försöksstationer,
Danfnark

Försöksled,
tninq

il

a. 50 kg N
b~ '\00 N
Go '! 50 kg N

rned
I.t

j S mm v i d underskott
30 Blm il 2i

10 rnrn
20 mm

Sammanfattning/Resultat:

.Refe re.n s ~

Som N-gödsel användes kalksalpeter, utlagd
1/5 och 1/8

Resultaten visade ett mycket I itet icke
signifIkant merutbyte för bevattning pA b&da
fÖrsÖksJokalerna.

27



S\JI\RTA \/INBf.\R

Bevattning

Försöksp 'I dt s ~

rsök i: svarta vinbär·'

Kurrebo försöksgård, Sverige

PI anter" [11958r:

,Jordart:

Sort:

Bevattning/Nederbörd:

SanmanfattnlngjResultat:

'J
Totalskörd kg/lOO m-

bÖ:3ten 1

illa t lord: rnmh L i'm Mo a'lv: lViä Ho
jo~~en mycket vattenhåliande (växttillgängligt
vatten ca 22 vol %)

Bevattning Insatt i bevattnade led under
resp. pedod då markvattenunderskottet c·ver=
5t1981 15 mnl M be\jattnin~ls!nängd motsvarande
15 mm
A obevattnat
B bev. fr. knoppspr. till beg. blomning
C bev. fr. blomn. till bären visar färg
D bev. fr~n bären visar färg till sk5rd
t bev. fr. knoppspr. tfl 1 sk6~d

19'75 J 1975=77 -,
re i ~. antal

bev.
tota 1t

A j 7 2.3
f3 21 'lA

C '19 25
D 11' ?"J

"L. .J

E 22 .(:'1

Anmärkning:

60 Oj 00 [J

'! 01 101 ()

.06 106 :9!

.,
fP l{I -.'

1 1.~
"I "! ;2 '1

e~

,[. .i{,.

- Droppbevattnat = 2 droppars/buske
- F5rs5ket ej avslutat

Referens: 31 (ännu



Bevattriitlgsf6rs5k i:

rsöksp 1ats:

Plante.rln95åi~~

Jordar't:

Försöksled:

Bevattnlng/Nederb6rd:

Samman f a t t n; r19(r{8SU 1ta t;

station~ Sverige

me11anlera$ 'ned fnslag av lättlera

Gravenstein, Orhanie Stenkyrke~ Äker5

a} bevattnat (Se tie,cJi:ln)
b) obevattnat

l. OO~·150 rnrnl(~~ r ~~l t t t.r]ta l B iYtängden nederbörd
+ bevattning uppgått tfl I ca 100 mm/mån under
per'roden maj-aug.

Bevattning av Iträd har g~vlt positiva
uts'iClg. 1f("Sr'Cita hand kan man peke; på att
träden tidigare Inträtt i bördiqhetsäldern,
även om detta grund av 1951'-~954 5rs ra

l'1'rost4Or inte fr2mtr~itt fullt tyd11g1:.1
~rs skördesiffror r dock t 11gt pA den
~;nabbare utveckl inge,rL ! andra h;jnd har' skör'
den hos de utvlJXna träden 5kats - även hos
de t reagerarlcle sorterna ÄkerB ocf1
Orar11e starkv~xande grundstami Vidare har
konstaterats en bättrad hällbarhet vid
lagring. fru f bevattnade träd har varit
t tidiga e ~n frukten från obevatt-

Referen s:

rdeökn
ta) 0\/ e. he.l J::~

22

av bevattninqen var l medel-
rrx.. ~ ;"'~~I~ ~~ hO ~...... , • ~"J"(... I ..... u f Iv~



ÄPPLE

Bevattn lngs

Fei r sc·kså r:

Planter!ngsar:

Jordart;

Sorthiorter ;;

Försöksled:

si)k !: i,lpp 1e

Blangstedgaard försöksstation. Danmark

Ingrid Marie, Cox Orange
pL:H1tel"ing: Ii )( 3 m; beskuret t111 smal
häckfcl"m

a) (}bev<1ttnat
b) bevattnat

Bevattnlng/Nederb5rd:

Sammanfattning/Resultat:

bevattning! genomsnitt 110 mm/år
bevattnat \fid ett markVi:;ttenunderskott ev
ca 30 mm. Ned,~rbörden var "rätt ti llfreds'"
ställande!1 under 1957, <1958 och 1960
medan 1959 var ett utpräglat torrAr.

Bevattningen har inte givit nAgon effekt pi
skörden. Fruktfärgen har påverkats negativt
av bevattrlj"ngen~

Slutsats: Det kan inte dras nAgon säker
slutsats f dessa resultat om bevattnIngens
i f1v0Tkan f tuktad l i "flen ~ !lien förrnod l l gen
kan det styrka mängas intryck av att frukt
träd inte ~r den art som huvudsakIlgast
I ider av vattenbrist under vAra förh~11anden.

r"C)r' t'lärvat'f:Jlnde btSr dock eririras ()rf! att det
har har [cirt sig orn starkt beskurna träd,
som i sig älva är disponerade för en frodi~

t 111 väKt. Den kraft lga ti 11 växten hos de
bevat träden. som iakttogs sommaren

9 har 1i9tvis också skett på bekostnad
av följande ~rs avkastning. Det är ju ett
känt tales~tt att [ned for~cerad tillväxt
följer förminskad knoppsättning.

l'\nm~1rkn lng:

Referens:

tåck9röda el'ier
raderna (>

har funnits mellarl



66.

ÄPPLE

01 [ka uuol'kni

Fdrsökspl at:",;

Planteringsar:

Jordart

rad marken före bevattni

Kiss forskningsstation, Norge

mulihaltig moränjord m. hög vattenhJl1ande
ft)rmåqa

So r t / so r t e r : '" oLOl~C ~ pa grundstam MM 104

Förs(')ks l ed ~

Bevattning/Nederbörd:

Bevattning då marktensionen översteg
a) 0.5 bar
bl [)" / Il

el o-.~3 Ii

d) 1.::1 II

ej 1.7 II

f) 2.5 II

skärmtak över försöket utestängde natur! Ig
nederbi':;.rd

- endast bevattning enl igt ovan förekom

Samrna nf el ttn i ng/Rasul tat ;

Effekt av 01 ika uttol"knlngsgrdd
3 försc.d<s~~1r ..

marken före bevattning. Data frän

0.5
Uttorknlngsnlvä mätt i bar
O~l 0,9 'l/'3 l t 7

Äpplen; I,· j ... __ '"' ., ?r l ;; 28 l ,09 O 0,37 0, 31"q. ,1.1 dl ~.J:> ,
Fosfor i DIad 0,25 O,lh n. 'l" 0,,2'! 0,21 0,20u ~ ',-.,1

Skott (l)e d ~lndknopp

15
.t,

l 1 i C1 23 Ö" 100sep , , .... j l!-

'I
Procent av torrvikt

2
Procent av cd la skott

En ökad uttorkning i nlar'ken medfCkdf:::: Reducerad ti 11växt och mindre av·'
kastning. Reducen:it inneh~il'l d\i fosfor (p) r bld-den. Irlgen tyd1 ig ändring
i InnehAIlet av kväve (N). kal ium CK), kalcium (Ca) eller magnesium (Mg)
i bladen.
Tidigare avslutad tillväxt p3 hösten och bättre mognad av skotten.
Det pApekas att där träden är utsatta för näringsbrist kan man icke vänta
vHsentllga positiva verkningar av ttnlng.

F5rsBksträclen planterade
I :K 1 m.

40 l behållare och placerade med avst&nden



i-\PPLE

P5verkan av torka ul'lder 01 ika

Förs()kså r:

Plantertnqsår:

~Jordart~

Sar so"ter;

Ft'irsöks! ed:

Bevattning/Nederbörd:

Sarr~anfattnlng!Resultat:

lerfatt: 19 9lovsand, med 'I lten vattenh,~l lande
f(jr'-n'[i.~gf.}

Stark·s Earl Test pA grundstam MM 104
planteringsavstånd 1 5 x 1.5 m

to [< rper' i od,,;!":
I~i (;/.5 <. 1S/6
B 16/6 ,~ 15/7
C 16/7 "N l5/8
D 16/8 •. ! 5/9
E 16/9 ~'"' "IS/lO

Naturl ig nederbörd samt bevattning dA mark
tensionen på 25 on djup översteg 0.5 bar
under perioderna utan torka.

Försöksrutorna täcktes med plasttak under
avsedd tor lod.

l i' l v21>d:en av tf'äden hänrrrlt'des ~;tarkast av
tonperloder P~l n,)r'sorilmaren. Tod(Gl direkt

ter blomn~ngen medförde ökat kartfaJI.
Samtidigt verkade torkan stimulerande pS
KT,'CmIJScH:tningen söm skulle ge blonlinor och
fru t året efter. Under ~r med rik blomning
kan den tidiga torkan vara en f5rdel sAtill
vida att den medf6r ett minskat fruktantal
och förbättrar grunden f6r avkastning Aret

;~ ,Dihvid skulle ran för !lvarannat-
~lr:; (;a ! h'! i l'ccJucet"ad, Då blomningen är
0211 iq ste Jrfan r~f~rnot sör"ja föt god vat ...~
tent Il 'l SJ unclet denna per i od .
To 16 aU9usti till 15 september reciu

storleken och därmed ocksä av-

Analysen av bladprov tyder inte pA att någon
torkperiod hade speciell betydelse

f5r n~riflgsupptaget~



anerade f(5r~;ök

68,

Olika kxukGr/Jordblalldr11n~FH kornbinerat med bevattning" 81ornkål.

Be'lattn 1n9:;t idpl..lnktcr j vatteinmijnc!der' och
av gurkor (asier).

tningsmetoder vid odling

Behov av bevattning efter

Bevattning med borhaltigt (B) vatten i morBtter.

Vattenf8rbrukning hos le. Neutronrnetoden.

Frostskyddsbevattning ::; \1' " \j c nbä r B

Bevattning med grundvatten och salthaltigt vatten. Potatis. vitkål och
morötter.

Bevattning blomkål. 01 ~ka t idplJnk.ter och mängder samt gd5dzH1S vatten'"'
Hkbrukn i nf;.

NOHGE

Provning av 01 ika droppbevattningssystem.

Droppbevattning och kloakslam

Droppbevattn tn9

Bevattning och kväveg6dsl In9 I jordgubbar.

Droppbevattning och jordbearbetning i jo ub!x';)[' •

Bevattning och djupbearbetning i sv. vinbär och hal lan.

Bevattning i Kepa15k. Bevattning under varma dagar för att sänka tempe
raturen i plantorna.

Bevattning och radg6dsllng

F i NU\ND

Olika bev8ttnlnasfBrs5k
PIkis). -'

SVERiGE

karn vete, havre och rödbetor.

fr t och bär (Lantbrukets forskningscentral •

Bevattning och beskärning I hallon. Droppbevattning.

Bevattning i svarta vinbär. Droppbevattning.

Droppbevattning kontra spridarbevattning. Jordgubbar.

Bevattnin9 och rnarkbehand'l fif1g le:.

Bevattning I kepalBk

Växtnäringsbevattning
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