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INLEDNING

Bevattning genom ering av g tt I s.k. underbevattning tl11-

lämpas inte i någon st(jrn~~ omfattning l Sverige 10a9. Det förekommer dock

på en del 11 ~ sorr! exernpE'~lvrs inom '{l~ssa 'invallade ()rnråden i Kvismardalen,

samt. en del ska rar" Utcrr!lands. förekc,mrri,er vnderbevattnlng inom

större i t~ex. ~S~A. och Hol1and&

Grundprincipen för under ttni r ut att grödans vattenbehov t!11-

godoses genom att grundvat~anu~~n
'1 ,~

i~ en ni att tillräckligt

med vatten kan transporteras upp kapillärt f n grundvattnet till rotzonen.

Att underbevattning inte ~tt nägon större ut ning i Sverige beror till

stor del p~ att det krävs speciella markf5 I landen för att metoden ska

va ra t i J l r. Fe.)r det farsta ste det område som ska unclerbevattnas vara

i det närmaste helt plant. och Jordartsförhållandena b5r vara enhetliga

inorn området., För det C).ndr3 bör jordens genomsläppl ighe.t vara relativt hög

(rnfnst 1000 ygn som en tumregel). och den kapillära upptransporten

måste vara aven viss stor eko Dessutom måste det antingen förekomma ett

ogenomsläppligt lager

turligt h5gt grundva

upare ner i jordprofilen eller ocksA vara ett na

fi'5r att grundvatterr;{tan ska kunna hå ]-1 as t 111-

rikkI igt högt under vegetationsperioden. Det r~r Inte inom så många områden

~ Sverige r a11a (lessa är 11 da ~ och där alltsa metoden skUlle

kunna til1ämpas~ nom 1

en bevattnfnSJsmetod 50r11 k.

'~ ~ ga

re'~ativt

kan emellertid underbevattning vara

ttllga Investeringar. I synnerhet

om ett redan befint igt dräneringssystem kan u t as. Dessutom fordrar

metoden en relativt Iten insats av arbete och ener·gi~

Hur unde ttni ska till .s rent lskt i fält ska jag inte gå

närmare in pä här, utan ist~llet be riva ett kärl sök med underbevatt-

nfng som rts i växthus under vintern kärl försöket har en

jord fr~n Gotland använts. Jorden är hämtad frAn ett lt där man planerar

att starta med underbevattn no. och klrlförsöket r utförts för att f A en

uppfattn l ng om

KARL FöRSöKETS G

underbevattnjn9 ~~~d~~r på den aktuella jorden.

hl)e kärl som i fc,r~,öket är tJ 'j l 'verkade av ph~strör (markavioppsrör)

med en inre diameter 05 Cfn "b~ l f'V'" .". "'J,O.;' "', r::'~ , ,
! j ,_",.n ,"on "')Jd !Ja ;)v cm. l

botten på varje kärl finns en ca 2 cm p atta~ och utrymmet för

jord är allt Cd cm t (Se fig» 1)~ Den plattan fungerar en-
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kelt uttryckt sorn en er trd r det jo dal som i naturen skulle

legat upa re f1n cm. Till den r5sa plattan är en slang ansluten,

och via denna kan JO ~3 rH': ~ dräneras av eller tillföras vatten genom

att vattennlvAn I magasinskärjet ändras. På sidan av cd1 ingskärlet finns

""'1'" Cil"''-'d'''''r~,rl U'~"'KI ,:>1", ,.4';(' '''~''', .,,1; ,,,,,,,,'_d' 1r""I~' ",,,1;1,_0:> g':', l""""'" "', "" enn l'"a~''' Id V' 's....... , :::;l; ~ I'V ~"...I }.J'::> a ~ t,,,. '«AU hlC.~!11 \,A i ~ '<..",t·..~r"," .'",C.< _ o ~ t o:.>~ a ~.. 'IY ~t.. l,.l". ;j \'( i~ \, l" ~,"

vattenytan i magasf rlet}e F5r att underlätta aVläsning av grundvatten-

ståndet finns en extra sL'1ng som J r int111 skalan. Alla slangar är upp-

dragna til I en luftfi ~ där e'~l,! "fuftbubblor sarnlas" som annars SKulle

kunna bryta förblndeds-en mellan ~~rundvatteflytan och jordmaterialet.

5hcm

sltJng- I 'genon'lSK1J

avlösning av
,,$ ., • /II

IjflJntJlloitef1nnlCJ

l ,Jl',J.J"""I..,,,...--dlTti1t.}(,U

~(;l~

~~_"""""""'''''''~ lIl'I_ ... _

____ graderad skola

<>c<I<'~.........", •••"""",-..",,"

mcd!~f\f,rl_s . :,l'iJ;J ~ -",,,,,""=-0»__,

mtJ(Jl);sins<·

kår!

_'IOiI~~I>\~~''«'"",,,,,,,,_~,,,

"-""L~_~':rllr.~"'''w=-(>,~;",,~l'Il

Flg. 1. Prlnci'pskls5 (lVf.:!' cdlifK1s r 5 OfO i försöke,t.

P'ig ~ 1 ~ J?yJ'irtc~·lp te sl:.ei:(]h {)l~:er

expeJ~irnerr t lt

,. , d·'·tnat z,)czs use.{. "z"n,. r;ne



\1'1 d l1ning av od) Ingskär en u

3

ktades först jordmaterialet (alven) till

helt vattenm~ttat tlllst Därefter l1des jordE":m successivt l ca

5 crrt oeka skikt. Under 11 n 1ngf~n Id''''''' r
."aö den porösa plattan kopplad t r .: 1 er:

vattensug, och varje Jordskikt fick bli avsuget innan n§sta

skikt 'f .~ des Genom att materialet var helt vattenmättat flöt det ut

och f5rdelade sorg jämnt, under avsugningen erh511 materialet

en vrss p<3ckn~ detta s~itt 11des kärlen med cm alv_jord~ Ovanpä

alven lades 25 cm mat ord. Matiorden var vid

packades {~nbart genofTH en '!0tt t~1'ltryckning~

Ilningen relativt torr och

Efter llnl stä ldes kärlen ner i vatten. för att jorden i alla odlings-
'el ) . '"-1 ; .•' C;; .... sV'll'e ,"l, ~. l.P ..... 3... ~.. i.. l- - "'" l' '! a samrna \tt~t tenha 1t ~ Grundvattenytan stod 35 cm·

under markvtan, under ca en . Därefter dränerades jorden av, tills

den var i j ikt med en orundvattenvta Då 100 cm
...~ ,~i

up~

Efte:r detta slades mf2t orden en1 :~~Jt de rekornmendatfioner som gäller för

00 i i ng 1 kär l för )' och rlen Iskt gräs. Utsädesmängden

anpassades s& att det i nt::,i!"'it'"';IT~~'r~ K t t Vd; ett frö per ratcentimeter. Kär-

len ställdes ~ s och 1juset lerades att belysningen var tänd

1.6 t ~ mrna r pe r d h ,,''''','' "~l" "<Ie 1 l "" 11:; ~'C:~ 'H:; g-a-le r" ")a~ dag"'" OCkl-,. u. ~ "",' l if. c~ ~! • '40'1:; l,,/ U ! s&:...,,;> ~ 'lo.a' l'- .:-tI n

omkring 10 grader p~ natten~

Ungefär 1J..} r~ f~ft~.::t' des grundv2ttenytan 6 av kärlen. l

tvä ställdes den cm under mar , ställdes den pi 60 cm och I

tvåS! cen und.e.r ma r n. ÖV 192i fick grundvattenytan st~ kvar på

100 cm. 'ila t magas nskärlen h51 S hela tiden en reLativt

konstant ni ti:3.ta 1n ngar,och vattenförbrukningen mättes genom

att på '~ltvatten ttes r, ringar ! jordrm:~terla]ets vatten-o

lt registrerades genom att r 112:0 med jämna mellanrum. Grödans

vattenf5rbrukning ktJnde r5knas fram genom att man utgick från mängden på-

fyll t: vattt;n oc.h korrl'gerade denna rned -hänsyn tf ~ 1 uppmätt viktnlinskningl

ökning"

Tillväxten registrerades, genom att g set kl i med en tIll tvä veckors

mellanrum varefter S~~~~~" re cfch efter to ing (Skörde-

res u ~1 töt och Veit c.J.r'''',-F;~,~('"hrukr~f finns redov'isade sId" ~

, ~

under c.,z~ 5 m5n~~gr räknat f g s UDDkomst. Efter av-

slutad sk6rd studerades gr6dans rotutveck11ng i de 01 ika kärlen~
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BESKR iVN 1NG AV JORDI'\f~n:!\ i ALn

Mekan!sk s,ammansättn nng_lO' """'_.."'J__",,,.,.,.......nl_

Den jord som användes i försöket var som nämnts tidigare hämtad från en
<> , o r' _. " u'" " L" l \garo pa uotlanCl \ ,hCls-tnas, vffSDYl' Den matjorden var en mått1!

mull ltig sandig grovmo och alven en sandig grovmon Materialets mekaniska

samman ttnln9 if r rma re av nedans ta 'Il ~ ! tabe 1 .~ en är också

mater la 1ets genoms 1 1 Ighet (k--värde) ang 1vet, och mal! ser där att gl~nom-

släppllgheten f alven är omkri!i9 3000 m/dygn. Som nämnts l inledningen bör

genoms 1äpp '\ ~ gheten va ra mtnst '1000 mm/dygn för att underbevattri 1n9 ska fun

gera tilHredss nande~ och detta kriterium tk al1tså uppfyllt. Genomsläpp

l igheten i ma orden är som synes betyd11gt lägre, men detta spelar troligen

mindre roll eftersom den

bevattning,

sakliga vattenr8relsen sker I alven, vId under-

Tabell 1, Mekanlsk s<:)mIT,ansättnlng pa jordmaterlalet samt materialets
genomsl ] !'gihet (k,ovJ3irde)

1~ab7~e l". l)api;<!;cl.e B"1:z18 di.stril;ut1.:on an,cl pe1.~fteabiZ-~ity ';;'~11 i;he soit (McJ.:f::jo-pd .-.
t0l:)B01:l..:; AZv ;; 3-ubso~:Z')

i'''Ia or·d Al \1

i"",u Il

Grovsand

l'Ie 'Il ansand

Grovmo

Finmo

Grov~Tij ä 1a

Finmjäla

Ler-

Lt.,t.ij Q,6

L} ~ 1+ 4'0 :;

.3 35.2
52.~6 57.,7
2,2 'i ;1 L}

2~8 O" 1

o~6 eL l,)

i+ 10 6 n l,v s. "t

Genoms 1äpp'"
11ghet
(mm/dygn)

Kaoinär stlghöid
•.....-..:... .~,_~..._ ...J:l!"",~_

Den kapillära sti

215 3000

den i alvl har unders6kts. Det gick till sA att

rör av pI e;;d g 1as med tor rt Jordmateri a l , ter packningen ställdes

rören vert t ka 1t nedre delen ca 1 cm i vatten. ter 10

dagar avlästes den kapillgra stigh6jden. Den övre (maximala) stighöjden

h "var cm och den undre stiq
C,L - JO ~~

V<H' ca 20 cm.

1 är den h5jd 5ver grundvatten~
~ ~ "'"

sen

Värdet

f <>ran

~ är den hBid dit vattnet
,L ~

an torrt jordmaterial ~ G

rna ;:( ~ rn;~ ( t st i g~~ kap i 11 ärt ~ i <'::tt
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!-,J._~_'_N_~\J...~~_~_~.-J ..-vo/fem/la

Fig. 2. Princi iss Bver vattenhaltsf5rdelningen vid kapillär stigning
i ett f n början torrt jordmaterial (Efter Andersson 1960).

Jl,,$a 2 -p'p,r/'Y1Pi?)Je S1':c>1- r'-"h 07)e'}~ 8()"/~{' "'Yltel~ d'?~C:+!'1!1~b7/t1~.oYJ a-t cap",tZZ(.1PU ~'ise
-- Vd' .Jo ;;)h;~"';:/t~7't1~~;~vl~it;[ ~-,. d,l?~v~oii. ~~v_,/. ,. - • V , V

ytan dit vattenhalten i jordmaterialet är täm1 igen konstant,när den

kapillära stigningen tt j

har förh 2c, .
mare pa sidan

j ordrnater-' I d 1ets

13,

H'1',·1 'vl ;-"",," b,.., ... ·,'4e.l~p h o~'h~ ....~~,.,'J.! ~ [1ir'<, ........ J O;;;;;"'l",'u:::>__ 1 ,-, c,
; 11ära transportfönnåga diskuteras när-

P: d ..., ~ r.·.. j( .~... { t:Cil '. 7 (" 1" ~ k
~~~.~~~.

Far att utröna materialets vat l1ande förmåga, har avsugningar med

01 ika vattenavfBrande tryck utf5rtss ReSt,lltaten fr~n avsugningarna visas

i bindnlngsdlagrar-mnet på nästa sida (F!g. 3), På diagrammets vertikala axel
.c o. I "JA ' • • ( .) h"anges vatt.enav:oranae trycK \n+-J ~ nleter vattenpeiare ,fn.,\/",p. "OC pa

I.

den horisontella axeln anges vOlymsprocent vatten (w), i dlagrammet ser

man att porvolymen är ca % I matjorden och 43 % i alven. Man ser också

att alvens porsystem t5rns st5rre delen av sitt vatteninnehål l redan

vid ett vattenavf5r'ande tryck ca 1 meter vattenpelare.

Ma orden har en bättre vattenhållande f8rm~ga. och vid ett vattenavf5rande

tryck p~ 1 m.v.p. i Iler den volymprocent vatten. Den bättre vatten-

h~llande f5rmägan hos ms orden beror troligen p~ att mullhalten och ler-

innehället är högre mat lorden än l alven. Vid ett vattenavf6rande tryck
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RESULTAT

ii 11 växt

Som tidigare nämnts klipptes gräset med en ti'll två veckors mellanrum.

Tiden mellan uppkomst och första sk6rd var 19 dagar. I tabell 2 nedan redo

vlsa~ sk5rden från samt] Iga sk6rdetillfällen (p~ de kärl som odlades med

80 resp. 100 cm g rundvatt va r t 11 1växten så l äng sam mot förs5ket s

slut att dessa ej skördades den 11/2

fällena. Det Ingick tyA upprepningar

tivt täta Intervall och Si 1utet va r"

J. ! början skördades gräset med .ela

det nAgot längre tid mellan skördetil1

I varje försöksled f och värdena i

tabenen är medeltal av de tv~, upprepningarna.

Tabell 2. Avkastning frän adllng vid fyra olika grundvattenstånd

'l'abl.e 2. Y-ieZd (in gram. dry matter) from growing at four different grou.:J1d
water Zeve t.s.

Skörd i gram ts per kärl vid
0 1 : k'a' ""·un,·iv·'t~<>-d J'll'"i: ~ .. ';j,t h ... d "" ....... 11.,'" ·v~

1il) cm' 60 crn "8""'6"'"'--Ci'-l'--:1-;:'OO cm-----_.,-,--'

Skörde
tidpunkt

11!112

17/12

21/12

27112

2/1

8/1

15/1

22/1

30/1

11/2

28/2

Tota'j skörd

1.80

(L 95

0.95
1.95

1.85

1.75

2.25

2.]0

2.30

4 ~ ,40

6 •.20

27, 'j O

1. 1 "1"" 1. 90• i il

0.95 '1l f"lO L 10l •• \Ju

0.90 ~..,. ''''-;- 0.90~) .' l)

1 "~r;: 1 "~)O
<

lO l;; ~ "

L 1 "Z5 0.85
1 ,,'+0 L 'I O 0.75
1.60 L 15 (\.65

1 .7'C o. 0.55
l ~ 60 Q,6G 0.35
2,00

2./'0 1 ~ 4O O~95

1a. 1o '11.40 SJ. 45

Att direkt från tabellens värden göra en omräkning till kg/ha är mycket

vanskl Jgt eftersom förhållandena vid kärl försök är olika de som råder l

fält. Värdena bör därför endast användas för att se på skillnader i av-

kastning mellan de olika försaksle~en.

l figur 4 på nåsta sida är skt)rderesu)taten avsatta l ett diagram där skör

den frAn de 01 ika sk5rdetil1f511ena summerats. Man ser där att fram till ca

1 månad efter uppkomst (27/12) var t i 1'1 växten i stort sett '1 i ka i samt1 iga

försfiksled. Efter denne: tidpunkt avtog t l'llv~ixten i försöksleden med 60,80 och



100 cm grundvattens

8

~ Df1ternot fortsatte t 111 växten ungefär 'i samrna takt

u r he l et f'ö sperioden i edet med cm till grundvattenytan.

Ol!; t~11\täxttakten V2lr 1 re vHd crn grundvattenstånd än v~d i+O cm, var

det dock en kontinuerl i9 tillväxt under- hela perioden~ Däremot var till-

ten mycket l sam i leden med 80 och 00 cm grundvattenständ under den

sista

!

,~
l

1'6 .~
~

l
"I
i
~
I
N

-<'<~

I
i
~

tli'~

!~ J,
il

fl ~
!
J

8 J
I

6 "'~
!

4 "!

~t ~:

U/Il
I1DIJi<Ol'f1S1

nade:n förs·öket

.r'

ck.

/+0

/
/,/"

/ '

,/ ~MJ
.

/ .,," ..,.,,/, ~~~~

l'/"",/~,,,-
/"",,-

/ _...,_''''''''~~,_----_ .•.__.•_--'- BD
,""""P"~~"."-""---~'---'''--_._-~'~- tOO

I I ~~
i

skön::lebl/flJllen

ng'- tf. Avkastningsresultaten .- b

t l"" an tabe l 'I :2. l ." ~

reoov~saQe diagramform,

P-ig'(1 4~, ~the l'ileBu7.~~t:s 2 l) -irL a diczgraJrl!>



Vid försökets start var jorden ikt med en grund-

..

vat 100 cmn Det vattenin

S~±fnt 1 92 'i ed j

l jorden hade då r kte
, .
i ~

Q

-'

t i fl \3tt täcka qrödans vattenbehov under ca en rnånad från uppkornst ~ Sedan

var Jordens vat ,cd~"H",'i~;~n~~sin uttömt att til v l'1ämmades a'lltme,r~ om

1nget terligare vatten tIl1~x~~o~ I [ rot zonen "'

Av de rotstudie som

rotutveckl fng i

ordes vld f5rs5kets avslutnirlg framgick att grödans

sak var begränsad till ma orden. Ett f~tal ter

hade t ra centimeter ner i alven. Det effektiva rotdjupet var emeller=

t l d ]nte iTK-;; r än cm. Det betyder att vattnet från grundvattenytan pA 40

cm beh6vde transporteras upp 15 cm (kapillärt) f5r att nA rotzonen, och

f 60 crn \I2r" transo()r·t~~v5

Vattenf5rbrukninq
___='_~-=-,"_"""""'='_""""""",,:I...,

3S crn"

l tabell 3 redovisas vatten brukning dels under hela f5rs8ksperioden
I' iD l," ,! \ '" ~'" J d ' ., i ~ 8 J ) -r b 1
\~? aagarl. oen delS Tor aen senare elen av perioden \5' aagar. a e.-
1 ""',, ...,' '" f' , )" f·' dten anger deJS den 'Coti::~la \l~j·ct~~n-'r{)rbrUKf1ing \avaunstn~ngen l rnrn or e

två perioderna, och även vatt brukning i mm/dygn~

Tabell 3~ Resultat som visar avdunstnIngen under 01 ika perioder fr~n de
~

'7
~) l' l?eZ'1...ociB di ffer'en t depth to the

;'evdunstning 1 fHm vid 01 ika
rundvattenn!

Pedod cm 80100 cm

Hela perioden !' Totalt 'PH} 'lOD

Senare delen

n

II

lt

H n

il

\-1

t> per

rotE] t

p~:~r dY9n

2~'7

j.b

2.2 ~; r'" 1.1l, ::J

61 ,~ ':l
5..;

2,5 .~ & 6 0.9

Man n se att avdunstrlingen he a perioden varit mer ~n dubbelt sA

stor ! leden med 40 och cm grundvatten jämf6rt med det led som

haft 100 cm tfl grundvBt n~ Avdunstninge~ per leden H40 H och

d60 H ha r va (' i t s ti5rre ~ senare de en av perioden j~m;Xr~ hela f5r-

saksper'ioden~ Detta beror att avdunstningen var laare börj;afl, innan

gr5dan etablerat ett väl täckande bes f\vdunstn rnge.n led,'::t 1110011

r va r ~ t t I under senare delen av perioden. vilket även till-

växttakten varit~



Under den senare de '1 en ?J\/ S(5~<Sbe!t i öd e; r! var vattenhalten i jorden t~)m'''"

10

1f gen k~)ns t~3nt ed i;:; n i ~40H och H60u (1' Vi rIng)~ Det transpor=

terades allt upp l ika stor vatten tI 11 rotzonen som grödan för'''·

bru J 1 t il ~ v-ar den kap 111 är-a u rans rten 3,6 mm/dygn och i

va r d€:n 2 ~ S I de andra eden e under hela

den senare perioden en viktminskning av rlen, vi'lket betyder att jorden

successivt blev alltmer uttorkadft F en 9fLH1dvat t€~ 80 resp. 100 r;-r-r
~...,h~

djw1P kunde det all tså inte transporteras upp vatten r den takt som mot-

svarade gr5dans f6rbrukni

Dj S!<USS ~

De !'esu]tat som komr:lit fram denna undel-söknlng visar att grödans

vatt(~nbehov kan t i 1~godo5es genom underbevattn 1ng, p.å den aktuell a jorden ~

söket hBir inget vatten tillförts genoIT! bevattnin9 ovanifrån, medan

rnBin t nnt al1t~d r räkna rned en VIss nederbörd. ,ju närmare markytan

grundvattnet st~r desto mer vattenmmttad blir jorden. och därmed minskar

mängden luftfyllda porer alltmer. Därmed ökar också risken för att jorden

blir helt vattenmättad efter ett kraftigt regn, vilket kan ge kvivnings-

skaden'" en växande gröda. Det är därför Inte säkert att det grundvatten-

stånd sorn giVit det bästa resultatet. I denna undersökning också år"det mest

1ämp1 iga i fält~ ängre perioder med l ite nederbörd bör man enligt

Hagan et. ,(j 1 ~ ~"i strä'\Ja efter att Ila grundvattenytan relativt h5gt.

me.dan rnEin tlf1der mera H1edetbördsr j k.a pe.r fodf:.r bör ha ett 1 re grundvsJtten'-

s jordfit me.d '" p" ,,~.

genornStc!ppl l t r det relativt snabbt att

ändra grundvat s l I medan det mera svArgenomsläppl iga jordar

kan ta avsevärd tfde Detta §r en av anledningarna till att jorden måste ha

era relatrvt 1 l i f5r att bevattning ska fungera til 1-

fredsstäl lande~ Det ~-'~ ~~ i""1 ,-"",T, {.: ~-) r da rs5ket har visat vilken betydelse grund-

vattenni 11 har avkaistnlngens ~HQrie:c f':)r att avkastningen ska ligga

på en jämn ni 5ver ett fält

ning variera 1itet som

r allt grundvattennivän vid underbevatt-

l igt. Tillf5rs vattnet via ett dränerings-

s tefn~ och ! 19heten l jorden är I ; kan grundvattenytan variera

"pa t sr.mi vr~;as fig~ 5 vilket kan rnedf6ra stora variationer i av-

kastning~, Variationerna kan givetv]s ITlinskas genom ett mindre dikesavständ,

men vl'd E! 1 t f(5r .:5\iS ~n€ C;Jn dr~~ncr'1' slednlngarna blir troligen

underbevattning ett alltf5r

n f r!osrnetocler ~

rbart alternativ jämfört med andra bevatt-
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Fl g. :1. EX,f,;:mpel på !hur grundvatt€-nnivån kan vadera vid underbevaurdng 0,'11

'" . 1- , 1 1 " kl'·' 1 •• 1', - t ~. f:' ~, " ~ 7"" \Jon:1en ej lar tl'lrac. Igt hog g~momsiapp,lg,H;n: \.k,ter 00!y,\:1 /1·

Fiigo 5 ~ ..4n exampZe th"at; fJh<)"v)$ h.ow "/;11.e grou..ndujat;el~tr:.zZIZe ca:n. va~~y czt StA.!:>....

iY.'Y'·igat"i071 if the pe.l"meatrZUty in 'f;he so·il- 1:B not: It"igh enough.

Vld underbevat'tnlng utnyttjas jordens, kapillära transportfCirmåga. Den ka'

pil lära stigningen i ett jordmaterial b·eror nästan llt~;slutande av kornstor-

leksf6rdelningen i materialet. I exempelvis en grov sandjord är den ka-

pilIära stigh6jden lAg medan den kapillära transporthastigheten är hög.

en lerjord är rh~lla et det omvända. Där kan den kapillära stigh5jden

vara flera meter men u ransporten r mycket l~ngsamt. Vid underbevatt-

nlng jordmaterialet vara fat att den pillära stlgh8jden är

t f 11 'J i 9 att \lattnet si·(,a st. t .r::
; ~Furt(h!i21 t tenytan t ~ 11 rot-

zonen~ Dessutorn ste trarisporthast~ ten motsvar'Cl gröda.ns vattE'~nförbruk-

ning,

Kurva A i figuren nedan visar vat lten i en ord sons står j järn-'

vi med en grundvat cm (vid kapillär 5t~gnrn9). Den maximaLa
"'t·~ r..;"~~ ! '\ U'W
.:.:t, t g HOJ ~\ V"<! a ~

,e.
cm~ Kurva B visar hur vattenhalten ändras när det

sker en vattenupptagning via g ns rotsystem. Man ser att vid exempelvis

30 cm up minskar vattenhalten f n 16 till ca 11 volyms-%. När vatten-

halten minskar. mins r den kapillära ledning t genon~ att en

allt mindre del av por t blir lIt med vatten. Om vat rbruk-

rdngen är' större än den kapiiiän;;

strypning av temet.

ransporten sker allt E:n 5uccess i v
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'C'.. ... '. 1 "" , " '" .' •• .' (' f
~lg. o. ~attenhatt In:n9 via lItar stigning I en sandjord E ter

et al" "1967). Se vid.are i texten pa föregående sida.

J?~;g~ 6" Z Iv(J,"ter d·z:Btribu.:l;ion at ct:z,{?'iZlclry r1.:Be "'iyl. a eandc

s d" l3 VfiS:3S den kapillära ledning n varierar med höjden

över gtwnchlatten n (sandHg ord) '. Av d 12;gr,,1!"Innet framgår att transport-

stlgheten avtar mycket snabbt med av! ndet till grundvattenytan. Vid

30 Cfn höjd är transporthastigheten ca '~.:8 ~rn !nedan den vId 50 cm har

sjunklt tiJ'j O;,l+ im. bör att diagrammet bY9ger på teore-

tiskt be transpor

uncersc5kn [ngar son! c i 'CH"t s

stig

c: J ~

er och Inte pA direkta mätningar. Vissa

II I riden tYder på att de värden

som angt~S är

utseende b i'r

re ~n de man r vid mätningar, men principen far kurvans

sarnma ,~

I t utf()rda kär'[ blev ju tillväxten st6rst vid 40 cm arundvatten-
, ,

Si nu ~ rnedan b l e~~l myt:. l! 1ten v1d och 100 cm till grundvattenytan.

Den maxlrnala k6ipi '11är~~ St1!0

v i' 1ket r citt f

(hc~2.)

en grund\t3t

den a j var 49 cm,

80 cm kunde vattnet stiga

Ull st 30 csn tinder nIar n. Det ktiva rotdjupet var emellertid

endast 25 cm, och därmed blev tillväxten t 1iten i slutet av f6rs5ks-

per! Oden VI d c..rn g:rLi1ndvattE~nnl' kunde \la ttnet st i 9& t r1 10 Cfn under
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tig. 7. Maximal kapillärstrBmning som funktion av hajden Bvar en konstant
grundvattenni vid ett vattenavf6rande tryck pA 100 m.v.p. (Efter

" '\("7,:<'-1' (J'd' ... " i~ionansson " ...~Ji..J/!~'S)!l .... or,*~3rt: ~fanufi9 rnc~,~

Fi(l~ ? II p-crte c;api t laTey at (2 7;:en3ion~ of 100 Tu wo:te.r.~

aB <l f,1,.f:ru3tiOt'1. of7i the he7:~7h~,t af}O?;e LX r:3'ta1;~t:on(J:t"y uJate:l~ table on -cz
J'"!'ine 3CLridi9

markytan~ men trots detta blev tillväxten I re vid 40 cm grund~atten-

niv~~ Detta ste ha berott att den kapi lära transporthastigheten var

1ångsarnmare f crn Järr'ifört med cm. Vid 40 cm grundvattenstAnd var

transportavst~ndet till ma o endast 15 cm, medan det uppmätta värdet

sä p~ att av t mellan effektiva

för Ii.... 1" , (se def. sid. 5) var ca 20 cm. F6rs6ksresultatet tyder al1t-

u och grundvattenytan Inte

bör overstiga värdet

pA grund av ränsad

h .. Hk att mail Inte ska få en nedaång l tillväxtenC.,I' ~ •

\I" j' t '" ~" ; 1 'I (."'-.,.; .." r i'l e i E" r' '·',0 'r''' d"''''' ',"'. t I t1 '" 'Je r i ader J'~,~, .. , ..... !IL.( ,Lt!h)t'"". ,,,,,,t.,~,5,,IU,'......;)l"~~t.. ~Ci;! > ~ ~

Framtida fältfBrs6k f~r utvisa hur detta resonema stämmer i prakttkeno
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SAI",MAN FATTN l NG

Denna ra rt beskriver ett kärlf5rs5k med underbevattning som utfördes i

växthus under vIntern 1 O. Den r"d S(Hl"i Ej es i f5rs6ket var hämtad

f en plats på Gotl där man planerar att starta med underbevattning.

FörscJ<ket utfördes för att utröna huruvida oE,t är möj'i!fjt att ti'llgodose grö-

dornas va ttenbe.hov g~;norn u.riclerbevat tn j n~~ den aktue'11 al jorden *

I Inledni av skriften redogörs först för hur underbevattning i prIncip

fungerar samt vilka all förutsättningar som måste vara uppfyllda för

att metoden ska kunna tillämpas. DI ter följer en beskrivnIng av den ut-

ru s tn i ng som användes i kä r ]fc)rsöket samt en redogöra l se för hu r försöket

genomHkdes>

på s,idl. 4··6 finns en beskrivning av det jordmaterlal som användes. Där re

dovisas bl "d. jordens mekaniska sammar1s.ättning, genomsläpplighet och den

kapi'll~3r21 st[ghöjdel1 1 materialet samt jordens vattenhål1ancie förmågel.

söket odlades Engelskt rajgräs vid 4 01 ika djup til I grundvattenytan

(j~Ol 60, 80 resp. HJO cm), och ti'ilväxten registrerades genom att gräset

klipptes med en till evA veckors mellanrum. I tabell 2 pI sid. 7 redovisas

tillväxten vid de olika upen till grundvattenytan och

8 finns även dessa resultat redovisade i diagramform.

fl g. 4 på s i dan

Försöksresultaten visar att gradans vattenbehov kan tillgodoses genom un-

derbevattning den aktuella jorden. Tillväxttakten blev snabbast vid ett

g n.mciva t ter: stå 40 cm, men även vid cm grundvattenstlnd var det en

kontinuerl 19 tn! under hela r:söksperi oden, Däremot blev det en mycket

l i ten t 111 växt mot s j utet av försöksper lodf;:1I v i d ett grundvattenstånd på

Bo resp. 100 cm. Vid dessa grundvattenstAnd·blev jorden alltmer uttorkad

vilket ledde till en ,allt lån9sammare t.ll1v~iJ(t.

p~ sidan 9 finns gradan! vattenförbrukni redovIsad, och sedan följer en

diskussion omkring de erhAl1na resultaten i denna unders5kning (sid. 10-13).
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SUMMARY

This is a report from a Iysimeterexperiment with subirrigation ten vJas

done in a greenhouse during the wlnter o~ l'he sorl used in the ex-

perirnent was taken fram an area on "the !sIand Gotland \!;ihere subir-rl" tron

Is planned to be done. pu rpose of the e;"per iment 'W,,)::> to eons I der'

ifJnether it is posslble to supply c,rop"sv"ater need \,\;1th Irrlgatlon

on this soll.

In the flrst part of the text the general principles for subirrigation are

given. There is a description of the best natural conditlons for subirri

gation. The equlpment and the procedures of' t experiment are then de

scrlbed. in Fig. 1 on page 2 there is <Si pdnciple, sketch of the lyslmeter-

pots used.

The 5011 material was a fine sand. In Table the partiele slze distribu-

tian and the permeabil ity are glven. Flg. :3 ShO\d5 the relation between

watel' ccntent and matric IrJater retention tn the topsol1 and subsoil.

In the lysimeter experiment rye gr<;)SS was grown <H fOi.Jr different depths

to the groundvJater t,able(40, 60, 80 and lOn cmL and thE: gro••th was re'·

glstered by harvesting the grass in periods of one to tvro ""teeks. Table 2.

on page 7 shows the gro\-Jth of the grass at the fen.IF different levels of

the groundwater and in Table 3 these results are also given in the form of

a diagram.

The feslJhs 5hO\'\I t thE; water need of the crop can be satisfled by sub-

i rri gatt on on th 1s typa of so i 1 mater i aL The grol,,;th 'was most rap i d at 40

cm grcundlrmter table, but there ",;as also a continuous gro\ftth at 60 cm

(95 days), When the

surface the growth

continued as long as it was avallable water in the rootzone, but then it

sl()'\tJed dmm to '" ve 10'1'1 'leve1. The roots cOUJld not penetrate deeper than

the topsoil layer (25 • and the max mum caplllary rise (h_
2

) in the sub-
'- .

soll was 49 cm. Therefore It was Irnoossible fo~ the water to risa from the

groundwater table durlng a11 the experiment period

groundwater table was 80 and 100 cm under the so~j

ground~iatl::r tJp to the rootzone ,>"rhen the groUnd\i'Jdtf;r tabl e was 80 and '100 cm

respectivE:1Iy .. This 1211ns t very SdOVl grolN'th at. these groundwater

level s.



In Table 3 on page;; 9 the e.vaporation (\'!öter consumption) in the experi-

ment is given. Final ly there Is a discusslon about the results of th1s

experiment (page lO-l]).

'16
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