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Bevat ;Jbsolu ta 

unde:r~·~ltott el1e:r 

Klimatet s~tter i 

;)oI'dbrulcf' 

med konstant ncderbbrdsunder-

, Det 

Nilen och lndus, som 

na ne d~r t lflJdet Ur stort nog att fl0'~·' 

et" I en del 

vattenstrbmm~r rän 

såsorH i J~ste:n [ja,m.t I monsunområdena möj-

l:Lggö:c:::) o aven under de torra 

turen även tmder v:Lncerbal ~r tillriiokl~g fbI' tillvUxt. l lander 

riod och det iir under denna pe-

riad. som be,rattntng s~:il;t:;:: i.n :L pern, El P an:L en t 

Kaliforn:L,;;m, Ch:Lle. 

norma,lt är ti.l1-

räcklig men Rom en 8~kerhetsåtgärd mot torka 

och för att hö;ja al1m.ärrna 

kallas komplementbevattning. Den är ett sätt att effektivisera det 

existerande j ordbruJz:e t medan de 

:Man kan ockGå göra en uppdelning i traditionell okontrollerad be"~ 

vattnJng och Jllode:rn n 

sel~ 

f.I~anli0te&;erl Il1Ö j--

OJ::!. a:v den.D,El H 

första stora bovat 

under sista hälften av sl~tterna kunde rela-

tivt stora områden des med vatten från 

förhål1andevi,s en.kla~ 

flera håll 



~tt ~cdernt bevuttningsprojekt ~nne 

tioner. 

b) distribution c) bevat el.) d.:c~:lnG \ snJ .. t~ 

trall) (:Cif;. 

J16det hos de flesta stora floder ~r bundet. stt syfte med 0n 

n&::'r vatten-

ten ~in8kar. ~n V1GS lösn vara utskov i bot-

~ vattnet under fljder 

(ver en flod ~r att hL 

Jetta ger en ~oJ 

et l-v 

t inte bara fUr det stora 

Ylet 

system med mindre f0rdeln ioner. Distributions-

?örJuater cenom infjltra-

t t o l':. Je 3,11 

f Ulliga. I det senare fallet fUr abt inte hindra vid 

T bcva lned 

i, dike:::nral-

rUltat. Jasen kan vara av 



och ha kapacitet fr~n 5 l ttl1 5 min. 

En rationel1m.etod ~3.tt d:ist.i:':Lbue:ca. vattnet U.r v:i.a rörsys"t;em. Den 

men har många fördelt.u:: :Lngo. 

:redllcel~a,t lJ..nder.hlil1 Ge}:t V'(::€if;t:;ft , valroö;jLi t El.Bllan själv~". 

i"'a.ll e11€:;r t.rye}" >11 JJe F3tö:cx~(:"; dj,lDerlf.:1.ioD.e:r:na t3 perrnane:tlt [.'t'V betone; 

eller aSbeströr, de mindre 

En trddje vrktig del i distributionen är 

·Vl:ltte.l"l 80Tn lev'e·= 

reras till t.ex. en 

på ytan eller gfonOr:l besp:cu 

ligaste sättet lir att bilda och unde 

sådant d.;j'AP att d.en llP:P tj~j l 

oen likartad l rotzonen över hela området, 

e.1Ier 

också skall det finnas ett i profilen sä att 

vattnet hindras att s 

med perforering. 

De lJ:iggs ~ eller strax urder matjorden Dej 

släpps på i perioder så att rotzonen n 

Den mest utbredda av bevat 

helt ol(ont" .. 

't.il1fönlel och , invaJla6e tegar eller bassijnger, 

konturdiken osv. Ytbevat t nodifierbara, dvs 

kapaciteten är tillrijcklig för att kort tid, l jämförelse med be-

vattntngi3cykeln? b (,VB:t tnD. tLr:d.a :,trco.lcn" Ull: bcva.t 

möjlighet är en gardering mot extrema riader. I ett system med 

be~Jprutnt.ng haT man i allmänhet inte ,,;a.llUlla 

J)en 1118. s te 

dock kor(mm till Gxrvi=5.ndn:i.ng i:iveni T8.1;:l.onel1t ;jo:cdbruk, t.ex. på :fii.lt 

marken för får-, teg- eller tf .Der) H.D.vtind G :t'I"änJ.st fÖT' 



vallgrödor. lilan fÖl' fram. v';l(;tnet J. d:ikenUing:" höjdIw.l'vorna" De läggs 

alltefter lutningen 
o 

pa fältet med 15 till 50 ffi avstånd. 

'.regbevattnin.gen lrJDebär en uppdelning av fältet j smala tegar 

och med en bredd n:v 'J 0 .... 20 )]l och en längd av 'j m. Vallen mellan 

fac3en .,. tegläggningen 

av etti'ä1 t äT yt;.planertngen i.nom var;i e teg att clerl Lil'l b.el t plfiXl 

och inte 1utar i sidled. Därigenom eI~ålles en vattenförde1ning. 

I vallgrödor är metoden ti 

dar j.nt:L11 :5 ;;;~ 

i lutningar till 6 

c) 

e:n meL:od där man bygger upp en låg vall 

högst 30 cm, s& att man on1 et~~t 4 .X 4 rn r'1)~11t \Ta~r.;je tr~lid.a 

Varje bassäng planeras till borison enet. De:JGa bansitnger fyl1~3 

snabbt med vatten till bredden vid varje bavet til1:UUle ~ va:r-

efter det 1.1:P'.P J 

Jupet var:Lerar 

från 5-[1Hför radgrödor. En. :form av :[':'\.rbevattn:i .. ng med grunda fåror 

kallas .korrugeringsbevattning •. Lägg:::; .fårorna tv·.\i.:rs fallet ka.n metoden 

tillämpas på lutDj.:ngr:u~ t:U.112 beroende oell jordart. 

Läxlgde11 IJEJ.. ::e~t:rO):'Ilfi be~coT pf~\ jo~rcloIls i.Ilf11·tI~atiol18föT.1någa~, ,f[tl1et 

och vattenflödets storlek. AIJtför fåror resulterar i förluster 

na. :FI.e};:om..lll(~rl.derade av nedanstående 

tabell. 

Pall San.d- f33,:nd",,, 1\1 j äl·_· ;:3'tyv· 
01 Jordar lel~ct }.e:tC! .. lera 1° 

0-2 80~'1 3~3 1 00- ~2 ~)O ~:~?O,=440 29:;-440 

2-5 66",>'00 66·~·100 >100--220 1 33- 3 
~5-8 50~66 50-·8:) 66·-100 83~1 :53 
8-1 5 ~' ")-[50 c u '33~66 56·-100 



o l jJ{ n, f' () :nn e :(':r~ D, u tor:1o:~C'den v:Lk,<, 

tigt !J,tt dann 'behov. 

Utströmningen ar att teorien är invecklad och dess-

utom ar 

t11 en metod där man utgår frän det vatten~ 

,flöde :1. och 0.3 ID bred rem-

sa i 0.5 ~ fall. Storleken det flödet beror bl.a. på infiltrations-

kapaciteten hos jorden och 

trur länge flödet skall fortgä. Se 

vidare principskiss och diagram ( 

i humida områden 

eft(~rsom den är <:\lTv·ö.ndba:c LLl1 högr:d; vTl.r:Le:ca:ndcc. lutn:ing:3förhåll~lnden? 

jordar och grödor och utan at~ behöver tillgripas eller 

öppna beyat"tn:i.ng·skan~d,eT 

I arlda 

11ing; ~ I v:,i G 32:, 

na i.eke äi· höga och totalfö~lu8terna ~r snarare mindre ~n i ytbe-

bl ~a,\~ den 

o 

anvttnds doc}r. of'tH; r~pl :J.clEtT'G rnc::d 

nödvändigt med t:Ul 

vlr:\k:(ll ,,' Vic). 

t:i.l1föri;Jeln. 

atillosf~rers över-

.','.'.;~.". ~3 ) - ~'r l'" peJ:" 'i;trrune tf l\~o:rIn.a c~ 

t mellan sp:ridarnas 

uppställningsplatsor bör i medelt~l lIeIst inte överstiga 1.2-1.3 ggr 

kast1lingden Vid 16 TI kas 

etappvisa 

spr:i.dm::leö.ningen ges (L:~D. en 

jekt vilj fältbredden van1i-

en av ftiltet. Vid 

best~';,mning av ln:e6.d.en fi;lten och mo svarande oc}} c1iJQenfij~o,::~ 

man upp t:LLL 4 n da.l:1 e d.n 

sammft:re a.·t~t t~l·~/·t;·ta(, . . h"t;t bJ..f1rlda, :5\'t· oc:h 4 tr d_:LlaO~~ls:LOJ1CJ:" :i ~)pri(la:rl{:;du.:inf!.~ 



l. ' 8 

rö~ av j~r~ och spridare över toppar:na~ 

eLt r~rsystem tr dropp-

beV8 .. t eller tricklebevattn 

Gom endaSt tillåter 

u tfOI·lD.rliYlgax~ t::l\l .tTlUJ]~1 Da~m.t olt.ka. <.tVS cl(:;11a .. r! .. d.e::n. [j, I' 'u.uder 

prövning. 

öovat tnade 

nederbbrden tillrlickl 

S?J.l'tpT'obleJ;let '" 

I arida och semiarida har man inte det förhållandet och 

El: .. 1n tt,J,r i.J.tt ca 

?~J~'t.c-;:eSOYjJ. ett l:lOX"'LIC:l-lt be·';.ratt}J.~~,n.g:G'{attert t;~L1.l.·eöY.' r;-;el1a.l'1 1 OC}l 5 ton. 

salt pcr ha ~cd cn 

den ärligon ger 1000-

om inte den naturl drLi,X1el-'l.2:"1ge:n El' 

ll~r stigning frän 

elIoT genoT': :Lii.c 

djupt för att förh~ndra sal t:; e n. o .:r:; 

PP;T~., ( 

:.:U .. 1'.i ... v 



7. 

Samba:qd: 

0.000001 mho = 1 micromho 

Mellan de olika be'teekn:lngk32Jiltten för total f,<"dthalt oc}} lednine;s:för··· 

rnåe;an r;1der v'idare föl;j ande ap})}:', ~1<:ImbH.nd. 

2. Andelen av natrium av lcatj oucrna beräknad 2:l1ed hjälp av na"l;ril;un·~ 

adsorptIonskvoten (f:lAH). 

Na -I

Konoentrationen av lira +, Ca ++ ochiYig++ i m:L1J.lva.1/1. 

3. Borhal ten. Bor kan vara gifi/igt redan vj.d 1/3 ppm. 

Saltskador 

Den direkt ödesdj.gra effekte:r.J ay hög fJalthalt :L markviitskan ;:).1' 

högre osmos och mindre rörlighet 1:10;:'; val~'\;net f dvs. växter kan i.nte 

dra åt sig va:ttnet utan J;::ornmer att lida av- to:rka. Höjd na'triumhalt 

påverkar markstrukturen" Natrium di~3pergera.r aggregaten med sänkt 

genomsläpplighet och dåliga bruJ\:ningscgenskapel' Bom följ el • 

. V~d .vilken !3althalt :LJJtFä:f:JE..13~ka~'i..'?2:> AJlrnänt mwes en jord 

or.amra ,saltskada-när'den nlef:lt; saltkänBltga växtgruppen lider sl\:ada. 

I en amerikansk definition, am,es en lednings:cörmågfl. av 4- m5.111,mhos/om 

i markvätska.n utgöra dennfl. griins" 



slca.de :c:L S}:', 8 rJ. 

olika ~:;rödor 

:L,e dn::LngE..l~· 
fÖI~r]L\,g~t 

K;~;"Ll?S 15. 2;(:;.· 
dor 

bÖl'J.Ol' 

bön.or 
E3el1el'5. 

pi:iron 
i.i.pplen 
~lpel;~:i.J:1 

grapefrukt 
p101;1;1)0;:) 

il:!1"tJ):O~3 

leD.on 
8.rrodo 

:Jo;jaböna 
b.E~jtbör1.tl 

bl"'Occol t 
.kD,J 
lJGpp:3,r 
DaJ.lacl 
Dej 8 

'va,t t CllIne lon 

oliver 
vtndruvor 

till natrium och calt-

.:ee la tj.vt 
t;ol eX';;1JJ.t rt 

b o ,m. v. 1 1 

veto 

rödbeta 

t 
tolera.nta 

i3.0-12.0 

1::orn 
SOCk.81'beta 

~:3eckerbeta 

granatäpplen dadelpalm 
fj.Iron 

reoleransen 1'108 d.e olika grödorna k21.n variera, beroende på ~1orten sern. 

') ("l J ar. "jT'1.l.kYl'j . .., fy {~.", co t O (1(' r n "~" ·j····L·i ,',., <, -I- J' ,~'j,.' ~ 'r> ''1 1,··\-O 'r" -" ('i-'.': (~ "( ) , .... Ch', ,_ '.· __ J.~6":"i .. ,. .:.._ VV,.L J:" .. ..... ,.";,,,,, ... ,,,.:,,,.,,. ~.u .. "v ... vJ. .L.L O ' • 

t ert ;jord "'vid t.i..1J.fö~rsel D~'\T 'va~t,terl a.v ·vi.~J:j och kvalitet. Den 

faust CtYlvi~.rlda Jne'todeTJ. i5.1' bac)erad p6. lft.l(,nj.nr:;sbc~ho·ve t t~i.l1 ~Ji:h:1·v:i.J:;:.t tf IJi}~.c1 

~ycket salt 80m kO~Der in ~ profilen 

* C; . ,.. ... 
1 

. ::: O 
d 

.. '.~ --
Q 

i JnJYl Et·v cLl"L·:.:ner:L11Cr3VattE~rl 

.- ;'JDJthalten t j 11:Cört vatten 



Vi.d Va:t;tnEJ'tS rörelD0 ge.nom jorden aen som ett resultat av Bva-

J i i 
. J •• sa." ~e ;, mUl(lre an deJ'). 

inte bli aå liten att sal ten :1. rotzonen,,; botten Ll:e :högre än vad 

den gröda tål ~10ill man odlar pi'!. fi:i1tet d 

del av tillfört vatten som 

av USDA (1954) 80m kvoten 

J) 

behovo t Tdl är den an-

Tot:z;onen och anges 

genom att ett vägt 

ro del ·t'aJ e' "'I' C'","I .1-1".., '1 ·t X"l .' . e . , . "I., ) ""} "" ........ U.L.'W ..... ,8.1.. J. 
\,1.+1' 

bevattningsvattnet ocr). regn.vattnet 

. f" . f l" t"'J'l' 0" l:rl. ores :L :orme Xl J. S·,fL.e17 Jor 

c( . \ " .. 
,J .. +1') 

där D och C ar regnvattnet!,;: mi5,ngd rei3p. Galth.al t. . (3 visar. för·~ 
r I' 

hålla:i:ldet mellan lalm:ingsbehov och grödOrTla;3 saltkänslighet och be-

vattntngsvattnets :i.nnehåll av Daltar. 

Av olika förfaringssätt Bom prövats fil' deGtL1la'tion och olJlvänd .,.-.,.... ..................... ~ .... --"'...........-...-~ .... _...... ,--.., ... _-
~ de mest lovande. Den för:ra metodon gnmdar "lie; på uppho·ttning 

av sal tva"tten och seda.n 1';11 snabb Ted:ucering av trY-Gke"t som får vatt

net att bru.saupp :L ånga. I omvi.ind osmos anvEindg OJ:). seJlli-permeabel 

hinna som tillåter genomgång av vatten men däremot :Lnte Galt jonerna. 

Båda processerna k:cäver t:Lllr:kott aV' energ:L. Enl. g,jorda beräknJngar 
'2 

ca 0.61 kcal/kg eller 0.7 kwJJ/nl) av (;JH.l tat yatten. 

I de avsaltningsanläggni.ngar som ä:r: i drift i da.g är energiåt

gången minst 70 ggr större än den teoretiska, och denna höga energi

förbrukning är en av ors{ilrel'ua till den hög:::J. D.vsal tningsli:ostnaden i' 

dag. I Amerika räknar man m.ed en };::os"tnEi.d av '1:5 till 25 ggr högre ö.n 

medelkostnad för Y t- eller g·:ru.nd,vatten. Såsom on optimir~tis1\. siffra 
. d r'O"! ''l ".. ~ f J.. t ~ , ., .0--'" 1 ". 1" ange[~ 1 .. ag ung.;) o:ce;[(.):' :\.0:1'.' 8.YI::'a.J..·";n;,, va.·'t,en YlO. en e .. i:J:e.r·I~:LV a.u agg-

ning. 
7. 

Vj .. lken max:i.mi.kos'tnad. per mj vatten kan dJ;. en gröda bij.ra? Iv:an 

rältnar genoilli:mittli.gt med att vattel1kostnaden rår uppe;<.1 ti1:L 10 7{ av 

skördevärdet. Nedanstående tabell utgör e:n sanuYlanstäl1n:Lng av Barbe-
. • " C' (1 ('68\ .. !:l ~J ~. Ti"~·J·" -" "\"".'0\~ ... 1:1 --' "j" Y" '"·)lr-1 ... Il .... Nt)'-. rf''''''~ 1r·] -j- ...-,'I..J.-f" l-'"ll .. d .. '/ rl", j ) me(.\ .. ' .. , .. ,0 ..... 1 8J., .. ~ G·.c,'lJ .. c..E' .I)~' odl~ , "P:Lt. ,,,.x u ... ,L .,., ......... m<:~ (J" or ... La .. WL. el... 



or för effektivt skött s darbevattnine. Gapet mellan 

t:i.1J,1tli[r,Cl yattoDLostnader o eJ.. aVE3;:d. tat vatten iLr ,stort och kan tnte 

aste 1 Cl • (alkyler för 

r:l~rclre't sto:ra .lcc~:r·D.lcJ'c1fts-:~a t:~.orl01' fÖl' D."otsal visar mot en halvering 

BlornxJlor, E~rörlsal:(~r Y~i:xt1:ru.s--

Apelsin, grönsaker f~lt-

Tobak 

IOGater, melon, peppar 

SOIl:ull 

Jockerbetor, majs, potatis 

~~.:'31~:ö:rdc\ri:iI"d e :l. 

öre/nl:) 'VLttterl * .Be 

de och vid bevattning med 

:3 'vH.tte11 

-1 1'7 , { . ;;:1. 'le 

4.4 

~5 • 50 

~? s so 

C. 44'~()., 

~rö:r i I"taJ .. j.c:c 

effektivitetsgrad. 

ten 

?1-43 

26 

1 '7 , ( 

2 

22 

ar:tde lclirilD."t:förfl{tllaJl ...... 

iu.ftt'uJ\:tighct 

och tcnperD"C;m.:'. 'rabell 1 avser "ett CC en uppfnttntng om de:n totala 

vattenfbrbrll.krdng ;:}QC oLi.\.a Grödor har inoe tro o12.ka kli.;'mto;':råden 

av- IGI't~el fr~~,xl ::::l..]~idtl till slJ.b}~u.nlidc3..~ 

(J.röda 

I3ananer 
.,.pplcn 
Apcls:iYler 
"./:Lno.ruvor 

~v~;;~11 (.Alfttl:f[{, 
]:/~.e~j [) 
rj 'r' ('-) y'. ~ n 1.\ c'\. "r" (,,\, .~~ I' ) '-.'( , ~.?,.. ... (;-' ..... ~ ....... ,. \ V"..... I 

,TOT'o.nötter 
::30'1!ul1 
~lockcrbet8. 

) 

Or:1T8.de .1\ 

1 OC O-i ~2()O 
900-1000 

'1600--1700 
'lOO-BOO 
50G-6CJc) 

'iattengiva IDn/å:r-

OCjC-9()() 
[300~9()O 

6()O~eOO 

1~! 00-1 
~5CC ... ~6()() 
4()O-~)OO 

600-'{'CJ\) 

60D··-7UO 
GO\) 

900-120C) 
7()O--~eOO 

IIOO-nOO 
Y5()-450 

900-·IOG 
400-~)OO 

~)i50-4·50 

350'-'4~)O 



Tab. 2. Vattengiva i meJaltal för tre områden i Israel enl. 
-~'--

Södra Negev 1 nederbö:cd.l OC' IJ1Yrt ~ 

ned.erbörd 400,",,:;iOO J1m,:, 

500,,~ 600 mm 0 

e C.:.. G-e .. lilf?erl"y JcrLE~tslötteYl, nedel~böx'd 

t Y1tttenförbrukn:Lng 

hos ol:Lka gTödor är "rl.dare av ;~;tCJrtyi;l.:cdo .:Jet det mö~11:igt att 

komponera en c:ttt rna.TJ. 

mY'Vtjar vattentilldelningen J.nO:lt t. \:;);:, bevattningszamt'älligheten på 

bästa sätt. Variationen [,tV ya!~te:nförb:ruk:t.d.ngon 'Lmder veg, pe1.'ioden 

från andra, klilna'tre-

är det nödvändigt att ha data om att lagra nppvatten 

och håLLa de 't; för växten. Vid bevat fyll,,; denna 

reservoar 

tiOl1011 d\rs ~ , 'V'H-t; och da. Vattentillförseln 

utöver ~agaBinetB 

ma.,n kaJ1 fylla på c 1Jer m(3d besprut·-

terna tömma .l::lela 

GC}~leJna·t;i,s]r.t HY 

fig.10,likasä är ·'larti.l1 

Om. man jiclmför men oli~a lagrings-

kapacitet per t.ex. dm av rotzoueu, '1':;(:; jordt::ll Jned. kapaci teet 

c Led en grund.are rotson 

och rotdjup och grödans vet upp t:i.dG8Chema 

för bevattning (fig. 11, 12). 

ken t.ex. provtagning och eller tensiometrar. Dessa beathm-

ra bevattningsschemat. 

l :Ld.a aV "torka .• 

Uppgifter om bevattnad a:ceal "JOm I,mger:; av ol:Lk;:.\, Vinde r ici.r av :flera, 

sldj.l i.nte särsk::Llt exa~ct;;ao ;[,n.n :LnJ(Luderari.b1anc1 den poLe:nttel1t 



tUl 

roende på klimatet. I bö:r;Je:w, fly 1960".,talet angavs s:Lffra:nl ~)O milj $ b,1:" 

Asien 

Nord~.Am(::rH::a 

So'v;j e tU1:15..o.r.1eX} 

Europa 

A:frika 

Cen tra.l-,Ame:r:l.ka 

Australien 

,jord" 

:L 5;1:1,:1. j Yla. 

6 
r: 
-,' 

Suxnma 150 

beva'ttn:Lng med nörmare 100 :11:Llj. ha eller 13,Y v:,i' ldens totala. 

Detta betyder ocksåq,tt en a'rsev8.l'd ., "\ ue",,, a,V vi:irld::;arealen bevattna,:, 

med traditiOD,eJ.l telcnjJc, rå de sj,,~;:d;cl, 'I:; åren kl.ar dock den bevattI1ade 

arealen' :inemot fö:cdubblats ocr} på den areale:n. har modern teknlk kom-

mi t till användrt:tng. Utökn:Lngen, ha.r framför all t f3~cett :L Arnerika , 

Kanada, l\!lexieo 9 :SoYjetun:Lonen 1 lV[edelhav8H;>nd,,~rna~ d,äTemot är ök:ni.ngen 

Por'tf" ""~nd .L>".1.- .'1,""" d 11'''' N ].; 't' e '" eL '1 " r"'~ "r" ., " .... ,t" ,,"l' , 
,l.. • ,a",,,,,, e, ,LOIJ.lc.)".L..l.<:::i,n J,ll,0 "L 811 .. L, ,-)YC·~"1)1L,I .... ", •. a o C], nUb ,r' .. t, l,en~ 

Cantor, Il.M. il. world geography of :i,r:cigatton. Ilondon 1967. 

lal:1ds~ Madison 1967. 

Sohwab, G.O. 1 Preye:ct~ H.IL~I ]!;dmi:o.:..~ter, ~r.w.? ]3arnes, K.K. 3011 D\,nd 

water conversa:tion ong:ineer5.ng. New Yor>: '1966. 



Divisjon 
box 

Y:' i~ i " O c', ' .. ' T : , " tt "V "I 

, I'" 

'" I i; 'i" " , L ;j .l ; C 

",V b~.: Vs. l, t.f.l.l,~ C o L'-f-J eT'vat:i. on 



, 

)i'ig. 2 }jx. på helt :CGgle:cad vattc • ler'c!r;}:; vnttcc('L,Lri-bu1; UlU;--

ni~it f().r' '\re",tte.n ti 1 c·:iZtv·;~r1. !}Ul).W. ti.OLl ~30tn bc'\!·(;~ttrli:c.g.. CI'DJJ8.1 -- VJt'Jt(j'2 

planning 19(3). 
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ORREKTI ONSf~AKT 
:>R ENr'l ET S FL D 
fr> 0.5' ole. FA LL 

Z.O 

l"ig. 5 Diagram :feLe be 
olika totalgivor och genom 

erv ''il ~i. t t (~ y,L f.1 öd t.~ t v· j, d t (~~ g öe 'lU t tI~ . .i,n.g, ,Iv.t y:. iXlf?; O to:) i~~' 

p t j" 7narJ~-.(~11 (r.;'f~} l} ~3Gr? "l 9:") '/) " 



, 
r 

SAR 

:1. ) 
( I.]. n j;";:1 L; o : : n iH. '>: J. ~) ~ ; ... : : ~.; J .~, 2~ u 

,i. ;.1. L: " :.:: L:- 1 J' "i "J:J ~) /~. :\ <> 



~/(I;'rd_ S'G/lmd~1c1 
?er her o 3CJmm !lll/C? 

(sal/hall) 

2.6 h>n/~~ 
(140 ??t/1 e/ler 

/.1 m/I//mhos) 

.f: O Jon/ile{ 
( 11;80 ?f'!n eller 

.2,6 fh,'II/mlios) 

lo!. O !Ol?jhC? 
(3700 r/m eller 

s: 3 m iii/m hO.r) ~71% 

•• ; ;.'~' <lO ~ .', i:: ~ ",-: c:~:i' :~;. r-.J j. LCt ]. a,'! ,. ,! ' i. Y~L};' ~ !) C: LJ)'V V.J. d () J .. ! .. U. tu 1 e J."tlj i;.;.~ J.. V (·,te: .r- Llt~' j,; L3.Lj 

ue}'! , ... :;·:~l t~}li:lJ L, L (, i. 'J "l.T') i' L V:':l:L L(~:l II (De V! L(;~ :-.-j(; > (,urerna ~ .. :".1' ~:j~.Ö c~lct." . 
(::~.V L ~_: 1_;.-· .. ~'.(' L vc:.~~· Lf;··.·,. : .. (Jlil L~;:~;., te f)(::J.", o.! ' .. :' !.'(~ ·:~'C.j"l()f(.i Tr.) Lzof;.e:_, .J>;~'.[' rl. L. L 
fi_~r'!:Li.lj.d L"':" ~:'C\ L t;n.r::.'i; l' :_~<;Cj"~ :; pcof:i :.L f.?"1 1 neJ1 ; .. ;(::'LL t~,.;:;,rtd(jI\) .. 
(_'.<.::. :~! : ~)cL .. ,o,; , ... c: ().~.~, 1 (J~) / ) 

j 
, I 



EN 
'föRBRUKNiNG 
"150 ~ m jmån. 

f DO 

A 

~.~ .. , ; . 

UfO 

150 ' 

100 l 
sOl 
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!tri m/J 3 O 

MO+SAND % 

MJÄLA % 

LER oj", 

JORDART: 

li'ig. 10 

cm Q\/ 

90 

10 

o 
SAND 

o 
o 

20 

LÄTT LEF~A ,MELLAN LfRA STYV LERA 

L det rall 



Bomull 

VATTEN 
FöRBRuKNING 

mm/dygn. BLOMNINGSTIIJ 

~ ~ ~ 
BE.VATTN1N~ \"" ". TOTALT 

Lf018mm 
~ __ ~ __ -' ___ ---1.-._~_,.J,. ___ ~~, __ ,~w_,-_._...l 

A M J J A S O N D 

Fig. 12 Vattenbrukningen l Isad Arizona. ?örsiag t 11 b8vatt-
ningstidpunkt(:!r" Antal beve,'!; 6 et ~ e '1 .) I> 



Forts. från omslagets andra sida 

o 

Nr Ar 

41 1969 

42 1969 

43 1970 

44 1970 

45 1970 

Författare och titel 

Nils Brink. Kväve och fosfor i Sävjaån 

Nils Brink. Sagåns vatten 
Waldemar Johansson. Anvisning för projektering och dimensionering 
av bevattningsanläggningar 

Gunnar Hallgren. Dränering av tomtmark, vägar, trädgårdar, kyrko
gårdar, idrottsplatser, flygfält m.m. 

Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar 
Johansson. Resultat av 1969 års täckdikningsförsök och bevatt
nirigsförsök 

46 1971 Gösta Berglund. Kalkens inverkan på jordens struktur 

47 1971 Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar 
Johansson. Resultat av 1970 års täckdikningsförsök och bevatt
ningsförsök 

48 1971 John Sandsborg. Exempelsamling i hydromekanik. 

49 1971 Janne Eriksson. Bevattning. Tropiskt lantbruk. 




