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Recogöre"lsen aVS~jr 2.-tt ti"11 dem 80m medverkar '; ti3ckdlkningsförsökslferksamh(d~Hl eller sysslar 
med planl~ggnjng av täckdikning moddela rusultaien av del Irats tjckdi~ningsfbrsök inom j 

första hand vederb6randes varksamhetsomräde. Den upptar därf5r en redovisning av enskilda t0rsök. 
Under ärat har sammanlagt 34 fbrs6k I varav 18 avständsfbrsbk, 12 djupfdrs6k, 2 avst~nds-

sAtidsfbrsdk och 2 ciiknings-teyl~ggni~gsf6r56k. Ett av de nämnda dju~f6rsijken har slopals j samband med 
Dlilarbsining@!I, i Pd av rik l1g ocräsbr8v,omst och däY'JV för"orsakad osäkerhet j resultaten, YHer~ 
ligars 5 fbrs6k har därjämte av olika anledningar inte sk6rdats. 

Det stora flertalet av avst&ndsförs6ken har sk6rdats som s,k, handföY'sök. Denna fbrs6k3metodik 
innebär, att hela avstJndet ffisl1an dräneringsledningarna sk6rdats parcel ler parallella med dikena 
p~ sa sätt som fig, 1 visar. 

I den följande redogörelsen 6ver resultaten av bandförsfiken är p~rcetl nummef 1 utlagen Intill 
dike och de övriga parcellerna sedan i ordning ut till mittlinjen mellan tv§ diken, Man kan al1ts~ av 
de skördevjrden som anges se, huruvida dan ~ad ökat avst~nd fr~n diket avtagande dränefingslntan
atleten p§verkat avkastningen. Om man kan konstatera en skördedepression jc~ denna up~gär till an viss 
storlek, b6r dat vara förm~nli~t att mins~a dikesavst3ndat. Fbreligger det ej ndgon skördanedsättning 
mellan dikena, är man berättigad att dra dan slutsatsen, att dihe&avst~nd6t detta ~r kunde varit större. 
Undar antdgande aven viss 5rskoslnad far dikningen kan man med ledning av sk5rdevärdena närmare bs-
räkrld vilket dikesavst~fld som ur avkastn ijr erfoi·derljg'~. Resultaten av ber~kningar som pA 
sa säll utföds ?iIl1J8S j Komiaenhr81'flc1 eft:3f' '1Jrie Försök. Nå~2n __ 0.Tektjl~för.?11f_21:e-!1"9.D""skö{'dE!JlL~2!:: 

Efter skbrderestlltaten med ~onllPentarer f6'!jer 
vation9r över 
p-,öjnin9" [}es~~a 

för bel16mrlir!g ~v den arforderl ig3 clr"Jneri 
över'sikt av I~Hde1'0Ötds1"öt\'l2:"I landena" 

\ 

fj~. 

\ 
\ 

'S8 f0r utförda obsar
s~rskilt i samban(! med sk5rd Del] hösfM 

till r:ick li g 
3fnh,~ en 

Parcellerna uttages par~llellt med dikena, vilket frJmg~r av detaljbilden under sj~lya dikessystemef. 



2, 

Nederb6rden5 slol'lek oell f6rde1r!ing undsr 3ret ~f' 3v s~or lse fbr da resultat som erh~llos i 
drjneringsfdrs5ken~ Av den 2nlednin~ler har f6r e försök l~mnats ftBr om m~nadsn8derbbrdens 
storlok u!lder tions~t'rt~ Dessutoin hdr ~,8delfledcrbbrden ang~vits~ vilket liggbr ett studium 
av det aktuella ~re·ts avvikelse~'~ ffarna är hämtade {r'§n Sveriges Meteorologiska nch Hydrolo-
giska instituts nlj·tstJtionef'A Beroende 01 st8ticrlst~theterl oc~ det lokala nederb6rdsk'iimate·ts varia
bilitet anger dessa siffror mer s"ller fi~iridre v~'l de fal("tiska f~~rflällandena på f6rsöksplatserna9 

Diagrammen pä sidorna 3 och 4 är avsedda för' en bverb-jick i ~ De upptar 12 platser j landet 
oth anger der summerade avvikelsen frän me(jolnederb0rden~ Madelnederbörden represeo"teras av den v3g
r~ta l injen~ Den brutna kurvan anger summer~de över= och flnderskott j det aktuella ~rets nederbörrlu 
Man t~r med ledlJing av densamma 00 ng 8n: 3vvikelser i nederbördens fbrdelning. Summeringen 
är uppdelad j tvä perioder. Den första omfattar iiden 1/4 70 - 31/3 71 och den andra tidsn den 
1/4 - 31/12 71. Uppdelningen per den 1 april har s därf6r att ~arken vid denna tidpunkt otta är 
vattenfylld. Växtligheten har ännu ej kommit j Det är allts§ ett lämpligt ntgängslägs för att med 
hjälp av summerade 6ver- rasp. underskott j neclerb0rd bi Ida sig en uppfattning om markens vattenbalans 
under den aktuella oden. 



SUMmerad avvlkel 
t mil! +100 

o 

,,100 

ti0G 

o 

.. 100 

ti00 

o 

o 

ti0a 

o 

.,100 

o 

~ederbördsdiagraM 

DiagramMen anger den summerade avvikelsen frän. ~adelnederbörden för tidan den 1/4 1910 ~ 
31/3 1971 samt den 1/4 * 31/12 1971. 

70 ., 31/3 71 71 .. 31/12 71 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

456 il 9 10 'i1 1 11 12 

L i .. \. .... J".L .. L, .. L ... L ...... ..1 .•. \ 

4 5 6 7 8 9 10 11 i2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 5 6 1 8 9 10 11 12 1 2 3 4 S' 6 7 8 9 10 11 12 

:. L .I .... ! .. L . .1w_ ... .L ... l 

4 5 6 1 8 g 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 a 9 10 11 12 

Uppsah 
572 film 

lund 
633 111111 

Göteborg 
704 111111 

3. 



Summarad avvikelse 1/~ 70 ~ 31/3 71 
i 111111 

1/4 71 ~ 31/12 71 

+100 

o 

",100 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 

t100 

o 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 B g 10 11 12 

4 5 6 7 8 g 10'1 12 1 4 5 6 7 8 9 11 "12 

o 

4 5 6 7 8 g 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 

4-100 

o 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 At 5 6 7 8 

o 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skara 
632111111 

Karlstad 
597 Mill 

Härnösand 
697 mil'! 



Förs~ksvärd: G(}dsarr~ 

1'1 a t j .: 
1\ l v: 

Dikssdj 
PiH'CfJi 1 8, 

2 
3 

T 
a 

IlIdiH N 2,1~; 

Di 

fbrsöke't 

p,; 
-.II 

1. t. 

0" J 

synes f.:} hd 
hä'llits l~gger ~nom fel 

RESULTAT AV ENSKILDA FÖRSÖK 

Söder~an13nds lärl 

FihDlm~ 

ler3 

J Jlgdr~ Cik8savsi~nd8l ~r 18 mo 

Skijrd dt 
iDO 

rn 
',:if 

aVki.1SlningHns stot'lek "( ;Ir~ds 

ti1'lwätas nämnv~rd 

Gröda: Hösh'åg 

'lill 0,5 me'ter vid 

Den skördevariation som er-

n~imnV2r'd(1 ski'! '\ n2dGE' i markens 
ej fra"ltr~tt utlde~ ~ret~ 

ng Dch bärkraft vid Dlika dikning har 

j a r~ ~ feb ~ ["fatS apr '" 
3() ;,~ ~i ',cP 

nedr.;rbör'd ?~.) 17 10 

Försöksvärd: Lalltbr~ 

f1atjt.: r~1Jttl1qt murthJ!11 "!eriq mo 
JU v; Lerig mu 

ma ) juni ju'l 
37 I' ·;·!f 

r '"I 

UJ 

h:.:! 

, aug sep old nov dHC" Hel a året " 

-re ~)~. itb lf~; 110 ')27 
II ~:} '~ OJ 

,)1 ~~l ::) 29 3'19 

Gröda: ~<orn 

5. 

DI vid parcell är 1.2 meter. Det minskar djrefter kontinuerligt till 0.5 meter vid parcell 
8, försökd j 

P are, nr 

3 

G 
7 

Dj 

md'ff' 1 ~') d' l, l - . w ,,(,J .n/ha 

50.,1 
:)O~U .-. U~b 

, :)0 ~8 
SO,'I - [Uj 

MU 

ii9 

100 
90 

99 
95 

Dikesdjupet hot ej påverkat avkAstningens storlek i årets försök, 



[)b~eEvat.\..QD_e[: Någl';} nillnnväni;:l skinnadet' i markt)i]1; uppLorkrrinq och bärkraft vid ol'ika dikning hör' 
ej framträtt under 5rat. 

H~~:9!:5!.: Jdn(" felL mars apr" 
t'ledel nederbor'd 39 32 28 ~)lJ 

Äro"ts nederbord Fl 'le ~;3 n 

119j!].9~". Ar 19 ii 
Försöksv~rd: Arrendator Stig Gibrarldt, 
Malj.: M~ttljgt mui·l~laltig styv lerJ 
Alv: Mycket styv lera 

Qi,telilY5,tå.f:!d_ !il 

37 
1fi 

Pare. nr' fr§n dike Skörd di/ha Rel.tal 

') 
J 

5J.2 100 
53.1 - 0.1 100 

juni 
1,9 
?h 

jl) ]j 

G3 
fl2 

auq" sup" okt, nov. 
r' i bl ffg 

(13 30 35 

Qike~ia.v.sl.å!!.(?Q :~ 
Pare. nr frAn dike 

1 

2 

5 
G 

53 
% 

dec, Hela åtet 
1+3 555 
I+G 521+ 

Gröda: Höstrllq 

Skörd dt/ha 
53.0 

;! '" 3)1 
46,8 m &.2 
lr4,b - fl,!.! 
41.5 "'11,5 
IrO,l -12,,9 

fIal. tal 
100 

93 
88 
84 
78 
7& 

[n betyd8nde statistiskt fullt säker skbrdsnedsättning hal' erh§llits vid det större dikesavsländat. 
"led de avkas1:rdnqsrnsu'!'tat som er'h,;fli 1 åre h;: försök syn\.~s dol mindr'O dikes3vs-l:åndwc v;Jl beta"1a 
sigo 

skil 'Inaderi ;;;arknl!s ng och bärkraft vid olika dikning 
framtratt under §ret. 

jan,. r(lb~, lilar':-; auu" okL nov" doc!c Hela ;lret 
Medelnederbörd ~~1 44 :jB v' ,)1 ee [,! r(1 

Jt.~ h9 51 &6(1 
'JE; 70 

r!_) rI ~}b 96 I' 50] ,.J ~; ,+.1
1
\, 

Förs6ksvärd: Fritl€rre Gerard Benoels Ros8fldal 
r'la tl,,: 
/\1 y: 

" { 

3 
; 

'l 

7 

DIkesdjupet synes ej ha 
hå 1'1 i rs "\ i qger 'j nom +~d 

I' l.1q 

Gröda: Havre 

ij.? mO!er" Det minskar däreHer konUnuer'iigt HII 0.5 meter \/id pan;e'll 
ngar~ Oikesavst~ndet jr 10 ~eter'~ 

Skörd 

50Jj 
:)1,6 

,o , 
~i 1" 1 

dt/ha H~)'!!I+31 

'100 
;- Dob 101 
+ t,h iOJ 
+ 

() r" L,J '10"1 
'iDO 
102 

+ '100 
~ • .> '1.1, 9'1 

avkastningens stor"lek i ~rets fbrs~k. Den skördevariation som er~ 

(ich kan ~}j 'H l'lmä'tas nbmnv~~rd belyde"lse .. 



flämnvärda ski11nadqf' markens 
aj f!~anltr~tt under äret~ 

j ~In re\],-, iHDt'S dpt,., 

f'lede l nederbörd '11 1+1.) 32 ''o J.} 39 ~q 
.. J~i 

%,rets nGd(~l'bör-d l;A 21f h~j 31 33 ;)6 

r- öt'söksväro; HBmfllansägare i var' Carlsson ,. Skär, likH!;!" 
Mat j.: Mättligt mullhaliig molättlera 
Alv: styvare mellanlera 

[Jjkes3vsUlnd 
.",.. -,..., .,..,. """ ......... ~~ ~-

2 
" .J 

ffi d'l' ',",' I " D"iE di/ha 

Skörd at/ha 
45.6 

RfJL ta! 
100 

gg 

9B 

~rr 

lO 

l, 

nq och vid olika dikning har 

aug" Sf}P~ okL nov, dec+ Hflla atet 
8G 51 5H li-9 "? .),- 568 
33 71 :JG ge .0 1~4 503 

Gröda; Havre 

l). i .~ 8;'!. ay, s ,1}1 r.d " ') 
111 ~} f • 

ParC(l nr' från dike Skörd dl/ha ReL [al 
1,4 .~j 100 

,) II') Q 
l, '+J ... . J 

~ 0.5 99 
3 1,3.4 w 'U 98 
Ii 42~8 ~ 1.7 95 
r Ii 2.3 ~ 2,,2 95 ,) 

5 1+2~2 ~ 2,3 95 
7 If'U ~ 2,8 94 , 
il ifOJi 91 
9 40,9 " 3,,5 9Z 

ID ltlL8 " 3,,{ 92 
Rl
d1ff O ~ ~16 

En viss sk6rdenedsat1ning me'llar clikcnD har 8r\~lj'~ lit~ vid det stör'ro dikesavst~nd8tk U181 kan 
anges som statistiskt säkert~ Den dvkaslning som det nindrc dikesavständet givit i ärets försBk, 

Jdn 
" , 
HlD. !fl H"S ap!"'l 

l;G L~O 3D I" 
'f t t,lO 

nederbörd ~)O .je} ~)9 
,~ r 
;i) :) 1 

JjJlJl vall s .lg.,e~d o ~C" iiI" 19 r1 
Försöksvärd; ()di Bohus läns Hushåll 
rlatj~: Måt.fiiqt mu'llhaltiq mO'ig '!2"tt"Jer<l 
Alv: Lättare lIlel1anlera 

IJ.ite2.ay.slal~(.1.§.l~, 
Pare. nr frän dike 

2 
3 
fr 

·~l'Llf 1 [Ja "J'/~a v /I;; I !!J' .... J l. t, fl 

Skörd dtjha Rel.tal 
100 

37.1; - 1,,4 
38~S ~ Oe2 
38.0 " 0,.8 

96 
99 
ge 

med de·t större dikeS2vst5ndet visade under oden 
försenades därför ett par • De större dikesav-

ju ! 1 i:l\.i q~, sep. o!<L nov. dec</ Hela !ket 
:)2 le [n iH lE, 79 58 722 
:.}i.~ 53 "j "l 9 bO l+? 78 01 .H 592 

Gröda : Vall I 

SJ) !<.e~,a.y's _~å.t!.d 21; m 

Pare" nr från dike Skörd dtiha Re 1. ta l 
42,7 100 

~ 1+1,4 * 
1 '1 97 t, l.,\.' 

') 
J 41,3 ~ 1,4 97 
h 39.h. ~ 3~3 92 
'" J 39r.b ,. 3.1 93 
r 39~O ~ :1,7 91 Q 

7 37.7 ~ 5,0 88 
;;,; 

"diH ~ 2,n 



Skördenedsättningar mellan dikena har erh511its vid h§da dikesavsi§nden. DBn n§got högre avkastning 
som det mindre dlkesavsl1ndBt givit i ärats försök, motsvarar emellertid ej den ökade 3rskostnaden 
för denna dikning. 

Hödklöver 
Timotej 
Ä,ngsv j nge 1 
ÖVfic;o adfT 

Invid dikena 

2D 
fi:) 
9 
(, 

Mitt mellan dikena 
2h m avst~ 

"r L0 'i6 

b1 50 
fj 'i5 

8 

QPJLt2T1.ninsl. 2cl~ Vid bcsikining av fåHet den 2"1 apri 1 framträdde ej några ski1'lnader i 
upptorkning eller markbärjgl~t. Marken var fast och likartat upptorkad även j samband med sk6rdan. 

~_~r.!)2r(j" ; jan, febe mar's 8pr" ju 1i 0v9, sept okL nov" oee. Hela året. 
Mede'l nederbörd r '7 

(11 1(1 'j" ,J! .( ", \Jrr if"j bl.} 89 87 ('" 
cd 89 85 78 813 

nederbörd % Il'! lie 1 SJ 1J1 ,j,' 53 Gli 117 50 hl 13b h,f3 773 

1971 
Försöksvärd: Lafrtb!:'~ !(ar'l Et~k FiJ.1k~ SketT'ud? 

~it;'i:1:'I ~:u'! lh2,lt'iq m f:: 1 "f(;,n"iet:'l 
.~ Grg Gröda: Havre 

Oj 
8", f försöket 

31 
90 

1 6ift 1.60 dt/ha 

Skördevärdena är ojämna'E Igt samband mellan avkastning och dikesdjup kan därför ej 
konstateras i ärets fbrs6k ft 

Q"~~2E1,,<l,,tioner_: Under den ,[ idiCjå våren fmw, lt;'dde di"n djup,,(0; dikningen ()Gnom on bäHn! upptorkning, 
Vid tiden för värbl~ket kvarstod fortfarande en viss skillnad, vilkan kom till uttryck genom att jorden 
var mera lättbrukad inom omräden med djup dikning. Marken var torr och mBrkbärighelen god I ~amband 
med skörd och 1ö ng. Säväl w§rperioden som h6stm~nader~3 september och oktDber visar liga neder-
börds~ arden. 

Nederbörd: jan. fell, filars apr'~ maj juni ju ]j 3Ug. SG~ll • Qkt~ nov. dec, Hela året 
-~~-~, 

Nede 1 rwderbörd 5r; 36 28 1,1 38 1+7 r J rI }I+ 7'1 n r') 
bL 574 

Årets /1ederbötd 6e J 'lO 
,)0 

r~ 7 
~) ! 22 32 3& 70 1<11 39 3ti 121 110 667 



Säby. Ar 1971 
Försöksvärd: LanUw. Ivan Karlsson, Sa1bo t Brålanda 
11atj.: MåHl j'g-tmullhaitt'g' mel'ra~le~a' .,., '.- . 
A,lv:. styv lera 

9. 

Gröda: . Korn' 

Q.i ke§JJ.Y.s,iå n.(~ 1§. !E. 
Pare. nr frln dike 

1 
Skör'd cit foa 
38.8 

Hel. tal 
Q.ite~a'y'siå!l(.31 El 
Pare. nr från dike 

1 
Skörd dt/ha 
39.1 

Rel.tal 

2 
3 
If 

5 

ffidfff • 0.47 df/ha 

37.7 ~ 'U 
37.5 ~ 1.3 
37.9 ~ 0.9 
37.4 ~ 1.4 

100 
97 
97 
98 
95 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

mdiff ~ 0.65 dt/ha 

37.9 ~ 1,2 
3U; ffl '1.5 
37.4 ~ 1.7 
37.3 ~ 1.8 
37.3 - 1.8 
36.8 ~ 2.3 
36.8 - 2.3 
37.1 - 2.0 
37.4 ~ 1.7 

100 
97 
96 
9& 
95 
95 
94 
94 
95 
96 

Skördenedsättningar mallan dikena har erhållits vid bäda dlkasavst§nden. Dan nägot högre avkastning 
801 det mindre dtkasavst&ndet givit I ärats försök, motsvarar emellertid ej den ökade Irskos+naden 
för denna dikning, 

Obser\fatL~J!E.: Vid besiktning av fältet. den 22 april vis2de del större dikesavståndet en be-l:ydligt . 
sämre upptorkning, Upptorkningsskillnaden kvarstod fortfarande vid tiden för värbruket de första 
dagarna i maj. Det större dikasavst5ndet medförde en försening av sädden med 2 - 3 Trots ds 
må H 11 g3 oederbördsmängdet'fl3 under hösten fr'awtr~;dd8 32fflmetersav s Hlnden genom Sil !d ad sämre 
het i samband med höstplöjningen. 

'~ede 1 rlBderbötd 
ned<l1'börd 

Ar 1~m 
Försöksvärd: Arr • 

j()n~ 

56 
Gb 

feb. 
36 
38 

mars apr, 
28 li1 

(i7 '!') 
I_I, 

• : M5ttllgt mullhaltig mellanlera 
A hr: Slyvh,ra 

38 
32 

nr från dike 
'I 

Skörd dl/ha Hel.tal 
33.9 'lOD 

2 98 
3 33.5 OJ 99 

md1ff • 0.11 di/ha 

if] 

36 

ju1i aug, Sflp. n()v. dec, Ha'la 
{3 71 lif 11 TI 62 
70 111 39 36 '121 40 

Gröda; Korn 

Hm 
Skörd di/ha 
31,9 

2 33.5 {. '1.6 
3 32,9 , 'LO 
Ir 33.1 + 1,2 
5 31f.2 -) 2,3 
6 33.3 1- '1.4 

m
diff 0,83 di/ha . 

Iker 
674 
667 

Hel 
'100 
105 
103 
10'1 
107 
10'1 

NlgoD skördenedsättning mellan dikena har ej erhållits. Det större dikasavsflndet synes därför lirats 
försQ,k ur avkastn i ngssynpllnkt ha gi vi t en till räck l i gt god dränering, 

Observati o~: Några nä:nnvärda sk]]'j nader i markens upptorkn i ng och bärkraft vi d () 1 i kö di kni ng har 
ej framträtt under året. 

Nederbörd: jan. fob. m<;lfS apr. maJ juni juli aug. sep, okt, nov. dec. Hela ~ret 
Medelnederbörd 55 36 28 111 38 47 73 71 lir l1 77 62 674 
Ärets nederbörd &5 38 57 22 32 % 70 111 39 3& 121 40 667 



,~runtoIJL. 111'1971 
rörsoksvärd: Godsägare nf Lager\Jnm, fu!!:~21'.t]i! 
Hal:].: Något mul1ha!bg 1n 1ifl1eril 
Alv: styvare mallanlara 

Försöket har ej skördats. 

10. 

Gröda: Havre 

9l!E~rva:~iollf.": Vid DGsikfning av fälte1 den 20 april föniHg det framträdande skl11nader i upptorKoing 
och markbärighet mellan de prövade dikningarna. Del s+örrru djk8savsl~ndet visade en helt otil1frBds~!~1~ 
landa upptorkning med en eftersläpning som uppskattades till en vecka. 

OjupedaL År 1971 
Försöksvärd; tanter. [rik Larsson, Tyskaqården, .Sal~2.Yo 

Malj.: M3ttligt mullhaltig lerig gravmo 
Alv: Lerig gravmo 

QiY.Q f ö ro~.Q!:' 

Gröda: Havre 

Dikasdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 maler vid parcell 
B. I försöket ingär 4 upprepningar. Dfk9savst~nd 13 matar. 

Pare. nr' Dikesdjup Sl<örd HeLtai 
'I 1.2 fil 36.~! 100 
2 35.7 t 102 
3 36,1 ~ 0,1 100 
ii 4 UJ 103 I {-

r .J 35,.5 rt5 98 
6 35.5 " O ,II 101 
7 + 1.2 'lO 3 
8 m {- O,B 102 

ffi
diH OJ13 di/ha 

Variationen i dikesdjup har ej avkastningens storlek i äru,j försök. 

nämnvärda skillnader j larkens 
ej framträtt under ärat. Nederbörden var 15g under 
och oktober. 

N ed e rY!!r_Q.: jan. febe mars apr, juni 
Nedelnederbörd 38 27 1'>( 

/J 3lt 38 hr5 
Årets nederbörd 25 'tf' i,J '~" 

"I.. 21 9 fil) 

frJJ.gjlrde~., Ar I9rl 

juli 
fiS 
93 

Försöksvärd : Kl as~Oskar ,)nhansson, F r'ugårdon, ~lrä~12D~. 
Mat j.: Måttligt mullhalfig lättare i1Iallanlera 
A'Iv: Styv 1 era 

Dikesavstånrl 16 m 
"""'.."". ....... -,.. """ _ ........... ..--,. 

P are:; nr fdn dike Sköt'd dt/ha Re 1. ta 1 
1 28.5 100 
2 26.6 ~ 2,0 93 
3 23.6 ~ 5.0 83 
4 22.11 - G.2 78 
5 221>8 ~ 5.8 80 

I!1
d1ff IJl dt/ha 

ing och bärkraft vid olika dikning har 
liksom under hösfm§naderna 

8Ufj. sep, ok t., nov;) dec. Hela aret 
57 l. 63 57 Soj 40 51[9 
81t 'l" ".}I 37 75 29 512 

Gf'öda: Höstvete 

~.iLe.~"ays"tå~d_31 !!l. 
Pare. nr fr§n dike Skörd di/ha Re 1. tal 

1 30.2 100 
2 2&,0 ~ 4.2 86 
3 22.7 ~ 7.5 75 
Il 20.& - 9.6 68 
5 18.4 ~11.8 61 
l} 19.0 ~ 11.2 63 
7 1SJi ~ 11.0 62 
8 16,& ~13.0 55 
9 16,7 ~13.5 55 

10 15.6 ~14,6 52 

ffiditt • 1.72 di/ha 



'11. 

stora skördedepressioner mellan dikena har erhällits vid bäda dlkesavsl§nden. Utslagen kan betecknas 
som statistiskt ,Cunt säkra. Fled de aVK8s-lningsresuHat som el'hrllHs årets fÖi'sök, synas eH dikes 
avständ av ned till 10 metar betala sig. 

Obs.~rvatio~.~D Orsaken un de myckl3t kl"aftiq3 lItslagen för diknlnqen i höstvetet (Sebu) var uppfrys~ 
ning. Denna var mycket. krafiig inoIT! mittområdena menan dikrma vid det större dikesavs{llndot, där skärm 
den endast uppgick till 50 procent av avkastningen Invid dikena. 32-metarsavstlnden visade också an 
senare upptorkning under väran. Under den torra hösten fra ,trädde ej nägra markbärighetsskillnader 
mellan de prövade dikningarna i s~mband med skörd och höstp16jnlng. 

.~ed~börd: jan. feb. mats aprt' maj juni juli aug, 
Nede1nederbörd b,G 3/1- 30 If O ';4 511 05 7if 

t\rels nederbörd If O 28 38 27 20 58 123 87 

Gamla ~. År 1971 
Försöksvärd: Lantbr. Rune Fagerberg, Gamla Kaf'sror-p, ~e~Jl,: 
Hat j.: Måttligt mullhaltig mellanlera 
Alv: Styv lera 

Jl1Y.J' f iJ!:? ö k 

sep" okt. nov, dec, Hela året 
61t 83 53 52 648 
36 1}lt 110 h1 658 

Gröda: Havre 

Ofkesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar där-sfter kontinuerligt till 0,5 meter vid parcell 
8. l försöket ingår l) uppr'8pningar. f)jkesavsJ:ånd13 mater. 

Parc. nr 
1 
2 
3 
II 

5 
b 
7 
El 

If t06 

Dikesdjup 
1.2 ni 

o r 
U</>J m 

Skörd dl/ha 
30.1 

Re1 0 tal 
JOD 
97 

27,5 ~ 2.5 91 
- 1.7 94 

28.0 - 2.1 93 
21. 9 ~ 93 

en viss sk6rdeminskn mnd rH up. Utslaget kan dock ej anges 

nämnvarda skillnader markens upptorkning och bärkraft vid olika dikning har aj 

!J e d~!,h ii I5L: j an" feb. mars allr. ju 'Ii aug. sep. nl.lllo dec. Hel fl året 
Mede 'I nederbörd ~(J 

d." 33 27 30 38 47 67 69 58 5~ !iO 38 548 
Årets nede,"bör'd 13 .'(" I.) 32 10 21 39 88 106 33 27 57 28 469 



iil,D t btu k~,~~9,S.~11D.Ll~t~t~1~~Ii~'X:.tL~~~J:~;lIl~,' År 197"1 
Mafj.: Mättligt mullhaltig styvare mellanlera 
Alv: styv lera 

Qj.\,1gL~D~ij k .1.1 

12, 

Gröda: Hal/r's 

Dikesdjupet vid parcell 1 är 1.2 meter. Dot minskar därefter kontinuerligt till 0,6 meter vid parcoll 
8. ! fbrs6ket Ing5r 6 upprepningar, varav 2 upprepningar dock slopats vid bearbetningen p§ grund av 
torkskador och grönskDttsbildning. Dikasavst3ndet är 22 matar, 

Pan::. nr 

2 
3 
h 
5 
& 
7 
8 

Dikesdjup 
1e 2 In 

I" 
~diff • 0.85 di/ha 

(~\ ': l 
,,,Kl/rO 

h"l tr 2 
/,1)1 {-

i+1 a 7 f 

+ 
i,2.9 + 
It1te S {-

hi4., 9 
1· 

dl (ha Re Lla l Ts~hal t 
1!l() 79,,3 

U~2 100 79,9 
10"1 80.S 

1<1'9 ~}O:j G'l,1 
1,7 104 Bl.7 

109 82.3 
3:1 109 82<9 
3 ~>-~! 108 

Dat har erh&11its en klart Framträdande statistiskt säker skijrdeökning med minskat dikesdjup, Resul· 
tatet är ovanligt, dä det normala ~r att man fär en stigande eller eventuellt of6rändrad avkastning 
med ökat dikosdjup. Det erh§lln~ utslaget tUr ses lot av den extremt torra väran och försom
maran 1971, Det f511 sälunda endast 15 mm naderb6rd frän den 1 maj till den 15 juni. Vidare kom danna 
nederbGrd i ett antal leka Bversfigande 3 mm, varför den blev praktiskt taget utan verkan. 
Den kraftigare tömningen ~v markens vattanförr§d vid dcn dikningen har j detta läge synbar-
ligen varit til1 01 för Man ktlfldc Sa"ltlFlda konstatera E!n tilltagande gr6nskotts-
bildning mee! ökat di IIp, vilket ocksä avtecknar si i erl fallande torrsu!lsfansl,alt. 

_; .. ;,; __ ""..c_c.;,.; ... c_,-,,,.'. Vid besiktnlng d\t LJler dnn '12 c3pti"! visade den dikningen ?" viss Dfter~läpplnq 

samband med sköl"d act; 

Såt\d A (2Sjh) 
B (30!14) 
C (( le; '\ 

d ..... ! 

l) (10/5 ) 

Dlkesavständ 16 ffi 

32 m 

-dlft • 0.91 di/ha 

cHle'l'18rtid 1 

ieb~ mJr'~; 3pr~ ma 
27 2~ {l~ 

!l·e", 7 'IDO 
{l? ~8 •. O~9 

93 " 
~ ,) 

"" r, 
3?~g SJ 

dt./ha 

Skörd dl/ha Rel.tal 
118.7 tlO 

juli 
fi ~} 

au!.}". 
t:') 2 

SUp", 
("} 

OJ 

old:.. nov 
:,} :i') 
.. )) 
,,)1 

rr. 

101 
90 

.mdiff • 0.74 dt/lla 

diJC i' 

I{·O 

qhehsk111nade(' 

Hela åre1 
~ih9 
('17 
,J/L 



13, 

Av skördevärdena framgIr. att 8vkastningon avtar kraftigt vid de sonare säfiderna pS 16-meters
avst§ndei. 32-metersavsländet visar sig däremot avsevärt mindre päver~al. Endast dan sista sitiden 
har dä~ givit en klar sk6rdanedsättning. För 1b-melersavständet är skillnader lellan sItidarna större 
än 2.b dt/ha statistiskt säkra. Motsvarande siffra för 32-matBrsavståndet är 1.5 di/ha. 

Jämf~rBlsen mellan avkastningens storlek vjd bästa sitid pi 16. och 32-melersavslAnden visar Ingen 
skillnad i avkastning mellan de prövade dikningarna. 'Dat mindre utslag som erhållits ligger helt 
inom fal gränserna. Se även nedan under ·SärskllJa kommentarer l • 

SåUd A (2~j/4) 
B (30/4) 
C (5/5 ) 
D (10/5) 

Dikesavständ 16 ffi 

80 ffi 

mdlft dt/ha 

Oikesavstlnd 16 ffi 

SkÖr"d ~h7h'~' om ReY. ta l 
't9.0100 
J{ L 8 ~ '1.2 98 
45.8 .. 3.2 93 
39.4 • 9.6 BO 

mdiff • 1.31 dt/ha 

Skörd dt /ha 
1:9.0 
1,8.b ~ O.lf 

ReL tal 
'100 

99 

Dikesavst~nd BO ffi 

Sk6t~j dt 7h~ - Re~I-. ta 1 
1j7.8 100 
44.5 ~ 3,3 93 
4B.6 + 0.8 102 
45.2 ~ 2.6 95 

mdift • 1.20 dt/ha 

Av skördevärdena framgär, af t avkastningen avtar kraftigt vid de senare s~tidBrna på 16-matarsav
ständat. BO-metefsavstlndat visar sig däremot avsevärt mindre päverkat. F6r 15-mBtersavstlndat är 
skillnader mollan säflderna större än 2.1 dl/ha statistiskt säkra. Motsvarande siffra för BO-meters-
avst§ndet är dt/ha. 

Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa s§tid pA 16- och 80-metarsavst§ndan visar ingen 
skillnad i avkastning mellan de dikningarna. Dat mindre utslag som urh511lts liggar helt 
Inom fel Se även nedan undor ·Särskilda kQmmenfarer n• 

'0.,_'" 

SIHid Upp~ Skörd TOf'rsubstans Hekto'l i i:ervi kt TlIsenkorrwf kt 
kO!l1$1: -l 6. "m 32 m._. " 16 m }? "l 80 1& i1l 32 m 80 m 

A (25/4) 12/5 31/8 71.3 18,,6 3 69.6 h1.2 39,9 
B (30/4) 15/5 75.2 78.8 'if "' IO~ ! 7'i , 7 71.5 /.1,6 it3,8 40.6 
C (5/5 J 17/5 7h,2 77. i 7J.1+ 72.6 71.3 41.3 Id.S 38.1 
D (10/5 ) 23/5 4/9 73.2 0 77.5 ~J('" L 

70" g IO.lf If 1,0 !,1,2 110.8 ~ Id" 

Observationer, Vid besiktning av fältd den '12 april hade vårarbetena ?lnnu ej börjat. Upptorkningen 
hade fortskridit s§ längt ~tt pä 16-meter~vst§ndBn var hela tiltorna li~sa I ytan men inte tillräck
ligt upptorkade för sädd. 32-metersavstBnden hade ljusnat i tiltkammarna men var I övrigt fuktiga, 
särskilt i mittolitrådet mellan dikena. Den vf3r>kligl stor'a upptorkningsskillnaden fanns dock menan 80~ 
meier-savstånden och de tl di ga,'e nämnda dfkni ngarna. På 80~metersavstånden sto.d det k 1 arvaHen m811 an 
tiltkammarnj Inom mittomrädet mellan ledningarna. Vid tiden för vArbrukets början beräknades fdrsenlngen 
j upptorkning mellan 16- och 32-metersdlkningen till h dagar och mellan 16- och 80-metarsdiknlngan till 
10 dagar. 



Såtid,JLlZ~U. Bra siJbruk [lå 16,·mdeFsavs-[:Jnden" Något kokigare på 32-me1ersavslånden. Mycket fuktigt 
och sagt pi BO~metersavständ9n. Utsädet myllades här dlllgt. 

SåtjliJ19J!1J. Bra såbruk på 16", och 32~m(lb,rf)av$H\ndtlrl. BO rumet8rsavslåndet V3r fortfarande för dål iyt 
upptorkat med dålig myllning i mittomrAdet mellan ledningarna. 

,9,r0.iLQJ1QL51. l!ra såbruK på samfliga dikesavst.3nd, men det erfordrades nu en har\lning mera än vid 
såtid C (3 st). 

Markbärighet var god vid skörden. Vid h6stplöjningen, som utfbrdes den 20-21 oktober. "sklvade H sig 
tiltorna nJgot mera pA 80~mGtersavstSnden än inom övriga delar av fältet. 

~ederbö~. Se ovan, 

Såtjd A (21/4) 
B (2fl!I,) 
C (3/5 ) 
D (10/5) 

Oik8savständ 16 ffi 

32 m 

Q,i1,8!8Ysi årL(.-I§, r~ 
Sk6rd dl/ha Rel.tal 
44.2 100 
36.0 • 8.2 81 
28,1 J 0,,'1, 64 

39 

SkBrd di/ha Rel.tal 
lfiL:! 
Ilei. 'I y 0" 9 

100 
'W? 

Av skör'dGv~itdBna ~ a t t ovk(1stni nGBn avL1r' 
avst~ndetD 32·mete!'savstän,Jel visor ochs3 en 

Gröda: Korn 

.Q.i ~B§aysi.å,!1.d., 3Z !I!. 
Skörd df/ha Rel.tal 
I'}),I 100 
42. 1 "' 3.0 93 
35.9 - 9.? 80 
21.2 ..23.9 47 

H df/ha 

kraftigt vid de senare s5lidarna p5 
sk6rdenedsäitni!lg vid senare sätider men dock 

inte s& framträdande som i 
tiderna större än 3RA Moisvarande siffra fbr 32-metefsavstAndan jr 3.4 di/ha. 

Jämförelse!l mallarl avkastriinyens stor'lek vid bäs"ta såtid på 1G- oe}; 32~metersavst§rldBn visar ingen 
nämnvär'rJ skinnad j avkastning Ill(,niiil di:. dikningari<? Det mindrG u+s1a') som 8thålli1s 1igger 
helt inom fel ~ Sr ~ven nedall IJnder NS~rskjlda kommantar!)r~~ 

SHid A (211 It) 
B (25/4) 
C ( 'lir. ' , ,i.) ;' 

O (10;5) 

Oikesavst~nd m 
.," "" .. -- .,...,. -", ... "" . .".~ 

Skdrd di/ha Rel.tal 
112. I 100 

9 ' 9'1 
3'1.2 -11,5 '73 
23. ~i ~)lt 

IJld• -f- J: '-l °3 d:t-- Il 
~i r ~ L~L ,na 

Ei!B2ay.sl.3!~dJQ ~ 
Sk5rd dt/ha Rel.tal 
41, 1 100 
46.8 + 5.7 114 
45.4 + 4.3 110 
35.5 m 5.5 Bb 

-dift • 2.02 dt/ha 



D i ke'savs tJnd 16 ni 

BO ffi 

Skörd dt/ha Rel.tal 
lOG 
1"10 

Av skördevärden3 framg;cir, aH avkasi:ningefl avtat" kraftigt vid de senarB sätiderna på 16~ 

metersavst§ndet. BO-metefsavsiAndet visar ett maximum vid den 2:8 s~tiden. rör 16-metersavsfändat 
är skillnader mell~n sätiderna st5rre ~n 4k G dt/ha s"tatisfisl<t säkra. Motsvar'ando siffra f6r 80. 
metersavstlndat är 4.2 

Jämförelsen mellan avkastningens storlek vid bästa säfid pä 16- Dch 80-metersavst~nden visar högre 
avkastning f6r 80-metersdikningen. Utsl kan anges som statistiskt säkert. Se även nedan under 
·Särskilda kommentarer·. 

Såti d TOI"rsubston~~ Tusenkornvikt 
komst Hi m 32 m 16 fl! 

"Jr' JL fil 80 ii! "lG 111 32 fil 80 m 

A ( 2"1/1+ 'f 1/5 1bi9 81~, ,} B2., ~: D?r;O 71.1. 7 G8,,8 hJi<;\ 
., 

1,'+ • ~, 1{3,5 I , 
8 (ZGjlt j/i j::l 19n b FO,~G 82 ,J; (" [} ") 

D.Jr,i liV) 69.0 q/l. l It ll,.7 l}3
G 
7 

C ( "lir 'lb,lS 77:;7 nl~8 [lb.O 6'(0 "' &9,1+ 39.li 1,3,0 if3,2 "J; ,,) / 

I) Vill!S) ?3!:5 7U1 /3.,1 BUJ] EJ},.,H ~i U,,:; 4O,? lt1 n 5 

dV f;j l te'~ den "1? Jpr'J 1 hade t il t.orna annu inte helt ljusna! pA 16-
och det var fuktigt mellan dum. 
dlknlflgell" och de tidigare nämnda 

tiden f6r v~rbruk0ts b0r b8t'äkrndes f~l'seningen i nq lel' 1n 16- och 32-metersdlkningen till 
och mellan ·i6~ och ikninoE:n 

Bra säbruk pä 1G~ och 32·vm(!t8rsavst~ndeno Ganska fuktigt p5 
fullgod myllning. 

torrt pS lb-malersavst§nden. 

Bra myllning pä samtl avs-{:l~nd men torrt pä 1G-metefsavst6ndsn. 

och 

aj 

Markbärighetan var god vid skörden. Vid UJnlngen, som utfördos don 22-25 oktober, Hskivade· sig 
tiltorna mera på 80-metarsavsfändon och delvis också pI 32-metersavständen. 

§~E.~iJ. d a .l.2!E!~t:Dli!r~L"J.iJLgl k il \ n9§..:~.2~~-illJsi~lii"!:,;&he 11 JlLla nnjl_12LL," 
Av skördevärdena och obscrv~tionBrna rörande dessa f5rsök fram96rt att dat förelegat mycket klara 
skillnader j upptorkning mellan de prövade dikesavständen, vilket ocks§ avtecknat sig i betydande 
olikheter i brukningsbatingelserna vid de olika sätjderna. Trots datta har don extremt extensiva dik
ningen led 80 meters dikesavstä~d yivlt lIka hBg avkastning som 16-metersdlkningun. Orsaken härtill 
torde vara, att dBn f6rsta s5tldan trots allt inte fullt ut utnyttjat 16-metersdikningans snabbare 
upptorkning och sälunda utförts för sent. Vidare har nederbörden varit extremt l§g under försommaran, 
vilket av allt aH döma gynnat den extensiva dikningen så aH olägenheterna av densamlll.a ur bruknings~ 
~ynp~nkt Int® blivit sI framträdande som eljest skuli~'bilv~t fallet. Resultaten av §rets försök miste 
allunda ses lot dlnna bakgr'und och bed6mas mad h~nsyn till de nu nämnda spaclalla f6rhll1anden som 
var'H rådande. 



!S~t'i eJ.~Q 111':, ,lxt'19T1 
Försöksvärd: Fängv~rd5anslalten, 

_,.:'::",~_;_,;cC ... ;,:;":,; 

Mat j.: Mättl mullhaltig 
1\1'1: 

Di t vid parcell 1 är 1.1 meter. Det minskar kontinuerligt till 
i försöket i 6 upprepningar~ Oikes&vs l3nJ 14 melerp 

Pate" nr 
1 
? 
') 
,.J 

1t 
5 
6 
7 

f,' 
Vi 

1J fil 

8 0.5 ffi 

mdiff • 1.83 dt/ha 

~I" I ,,$.Ofl1 

39~7 

38.6 
36~e 

35.9 
T7 -; 
~; I '>1 l 

39.6 
31.2 

HeLtal 
1UO 

1~, ? 97 
~ U 07 

" 2~8 93, 
,', [.7 0'1 

v,1 

- 'j.9 (Jr' 
"j 

" 0;1 'WO 
~ 20

ft glt 

Gröda: Höstvete 

meter vid parcell B. 

Dlkosdjupet synes ej ha päverkat avkastningens storlek i ~rets fbrsdk. Den skördevariatlon som erhällits 
ll!dger inom fe 19ränserna och kan ej ti r!mät.as nämnvärd bfltydolse. 

Q.~2()rY_(!.EI2.!ler : 
under åreL 

Dl In 

ParCa nr frän dike 

( 

Jo 
2li 

skillnader i markens 

f(,b, mars 
27 2':; _,l 

l ')'j 
~).) 

"((\b 

l" l '" 2,/9 
6 'l ,,0 '"' 3 ... ,b 

apt" 
'J f) 
,){ 

12 

93 

Jl Ii] 
/, ~l 
I, ;13 

ing och bärkraft vid olika dikning har ej framträtt 

j u 'Ii aug" sop,. okt, nov, dHG .. Ile 1 a året 
f7 ,.11 56 6'j ~)3 

(-') 

;),'J ':'1('1 Jj b39 
'10? G7 

>,il 32 2f} 55 23 hIS 

Gröda: Vall III 

ilI 

Skörd fleL tal 
100 

2 68)} * 91 
", 5:)~9 11.9 93 ,) 

Ji 64,8 " 92 
5 <,> LO 90 
6 63.7 ~ 1,1 90 
')' 7 ., ') 1 90 , lr. i 

B G3t\1{. ,-. 7,1, 90 
g N 6.8 90 

10 r ') ~1 
Q, .. , ! "" 8.1 89 

md.i +1 " l dl/ha 

Skijrderlcdsättrlingar nJal an dikeila hclr erhäl'lils vid djkBsavständen~ Utslagen kan anges som sta~ 
tistiskt säkra. DeJl avkastning som det "lindra dikesavstJn(Jet givit motsvarar ungefijr den Bkade 
är'skostnaden f6r' denl'ld dikning, 

_Q~§"'ifVit~jJ.!~D r~ederböi'd8n Vilt" ng under våren, Vid besildnin9 3\1 fälte! den 21 april var marken lik~ 

artat fast över hala f~ltet~ Vid skörden den 21 var marken helt torr med god bärighet. 



Nederbörd: feb, mar~; 

M~d;T~;j;;('börd Jf ?B '~"') 

l,J 

IIGdrJtbörd 29 1? 33· 

Y_dd~J2gIn~, At 1971 
F6rsöksvärd: Uddeholms AktiBbola~1 

Mat j.: Mättligt mullhaltig wjällera 
Alv: f'ljännf'8 

apr~ j li 1 i 
33 37 50 69 
17 "1::i Il-t> 74 

n, 

auq,., sep~ okt~ nov, dec. He'la aret 
7~ 52 5" ,) 58 if'! 568 

11() 33 30 83 21 503 

Dikesdjupet vi~ parcell 1 är 1.2 meter. Det minskar därefter kontinuerligt till 0.5 meter vid parcell 
8" i försöket l ~1 Ilgar'~ Di kesavstand -H1 meler~ 

Pare. nr' 
'l 
2 
3 

7 
8 

Sköru dl/ha 
L'LO 
ZOJ) "U 

--l.b 
20,,0 - 1.0 
;>O"b -

som skördevärdena 3ilQ0r ligger inom fel 

framtr~tt unJe!~ Jret~ 

j i3.n" r)lar~'; 

~)3 3B ?E l~. '1 
ii n 7 .,,-

.):) 

,:.;;..;c,~~,~"' " Är 197! 
Försöksv~rd: Lantbr c Alf Williamsson! dl 

M§ftl mullholtig mjäll 
lera 

p; 

Parc~ nr från dike Skörd 

') 
i. 

1911~i '" O~S 
'ISnö = O?9 

" 1.:i 

'100 
(Hl 

97 
95 

').1+ 
I{ij 

R01,la'j 
100 
9~) 

93 
95 
ge 
97 
95 

avkastningens sforle!( i ~rets f5rsbk. Den variation 
och kan 8J ii"ll näfi!nvärd lSG o 

ing och barkraft vid olika dikning har ej 

j unl dig" sep" ok"c ~ nov doc." HEd aret 
71 i) r) 

U,J gb 7h "1 [jfJ [j 'i 718 
":'1 SYl r1( ke ilA 92 Ii? lO? 

Gröda: 

m 

P3rc~ nr (" f) 

lTdtl dike Skärd dl/ha [(fl 1. ta l 
19,,0 100 

~ '18.2 " 0,8 96 (. 

? 'l7,,7 ~ '1,3 93 d 

If 17,5 ~ 1,5 92 
5 'l7 • G ~ U 93 
Ii 17 ,5 .. '1.5 92 
<, 
I 17,1 ~ 1,9 90 
8 HaG .. 2,0 89 
9 17.1 - 1,9 90 

10 17.0 .. 2.0 89 

m diff '" 0,59 dl/ha 



skördedepf"0ssionen statisti3kl s~kBr§ Med de avk8stni 
det mindre dikesavständet vjl betal sigft 

,F~n,-, 

f,h:do 1 f1eder'bö!~~d ~; ~,; 

nederbörd 7 /) 
J!. 

År 19/i 
FÖf'sök~,värd; 

, 
lera 

;~b (, apt' .~ Ha j 
:25 (~ft I", 

~i' ,) 

30 bh ." ti"~ I:b 

GUr1fIJt Lar'sson" Strö 
mr:]·1 t an '! pr::2 

~)kötd d-t ~~81 t> tri"; 
"100 

bb 
:)/1 

i; ii 

1", { 

JO 
() 

32 
20 

JU l 'I 

~130 

f/l 
~J "l 

lat som erhällits §re"ls försök, synes 

BU\), 

9~ 

"}~j:) 

, ,-
~ r 

(Je, 

H? 

och markbäri framträdds aj under 

sOP<· 
'/3 
l,! 

", 
,} 

~ ,! 

:SBP,> 

:;3 

skör'den och hös+'p löjnJl1gen o 

okt. " 
G3 
:JS 

okt ~, 
1{,9 

39 

nov~ doc, HG ! a året 
71, 
I" 60 708 
-'''~ L) ij.,? TIg 

Gröda: HaVf'fl 

Skörl ,ta1 
'WO 
10i; 

nov ( 
i/fl 
~)O 

n 

105 
100 

cc 
";,1 

,I + IL!' 'iDO 

synes därfBr i ärats 

dec H,\ 1 B ~r9t 

LiD 512 
ze 1;43 



,Y.l~! . .9!2~~J2.tt.~l:,~!l~ 'fi,r 1 g f'~l 
Försöksvät~d: insP\~ 

": HåUlil1t 
lllv: l'ijällcl'ti 

Il. ~ ~e~~alståE~d .. ,,,·'!Q !~ 
Parc.m' fl'an dike 

1 

If 

5 

fr, d 'If 'I ','7 j'/h Jr, '" ",. r. l, ,a 

Skörd di/ha Relatal 
30.2 100 
28,,0 m 93 

9,·1.3 % 
28.5 - 1,7 94 
29,7 " 98 

[~ile~~aixtåE:(3.~ F~, 
Pan~, nf) från dike 

1 
q 
L 
') 

" 
If 

5 
6 

H 
9 

10 

ii' '" 1 ,Olj, dr/na 

Gröda: Korn 

Skörd di/ha Re" tal 
27.3 100 
27 ,,2 ~ 0,1 100 
2'1.0 ~ 0,3 99 
2b.6 ", 0.7 97 
25,)6 ~ 0,7 97 
25,8 m O r ,J 98 
26.3 m 1.0 96 
27,7 t 0,4 101 
26,5 ~ 0.7 97 
26,6 m 0,7 97 

Nägon mera betydande skördenedsättning mellan dikena har sj Brh311jts. Det större dikBsavst~ndBt synes 
därför i årets försök ut avkastni t ha givit en ti'llr;jckliCjt god dt;iner'ing. 

På q('und av LSq P0~d8rbön) sör'sk i'll undor oden har skillnader i markens 
(lY och bdrkrafl vid 01 ka di!~ning ej framtr~tt IJnder ~rBt~ 

rhij.: r!:åHI1\)1 mul iha1ilij hJra 
Alv: m811~rI1ar'a 

Di Det m~rlskar d~refter kOlltinuc!rliqt i,ill metor vid parcell 
Q 
\,\ ~ 

b 

o u 

Di 

"l:i,O, Go? 
-1 /:,.~ 7 ~": n" 
"iS 

synes ej i nä!nnv~rd 

som skörJev~rdena arrger ligger inom fel 

HJO 
98 
% 

lOU 
101 

IDl 

avk~stnin~e"s storlek j ärets försök. Dan variation 
och kan e,j tillmätos näwnvjrd be"tydelsew 

av l~g neder'b6rd s~rski1t u:lder ioden hat sk il1 I1JcJf!r i markens 
upptorkniny OC~1 bärkraft vi~l oltka dikning ej framträtt undor §ret? 

!l~.~~I bÖJ.:::!.: jan, f cb" mats (lpr" jul i aug. :;cp, old. nov. dec. Hela åt'd 
MGde~neder'börd h3 f) 1'"1 

,H.l 2i; 
'j ",~ 
,l,/ 37 ~<1 (11 U3 ~)9 'JO :;,6 fl 595 

Atets I1E,d(Jrbörd If fl 2& 3q ?U 1b r11\ [)'1 ~i08 '+0 lO" h4 38 52~J ,J(. JJ 



Ar 1911 
Försöksvärd: Lanlbr. Olle o. Lars 

: M~ttligt ffi(J'llhal1ig 

Alv: ~1jjn8f'a 

Pare. nr fränd dika Sk6rd 
l n.3 
2 " 11,8 

ffid1ff • 0,47 df/ha 

k 01 

9B 
9ft 

Backa 

gJk~eg,aX~;,!år.l.d),~ ::.~ 
Pare. nr fr§n dike 

:3 

" I. 

~~ 
i{-

S 
& 

8 
g 

1() 

Gröda: HilVt'S 

Skörd dt/ha 
32.5 
32 .. 9 t 0.3 
32.5 ". 0,"1 
32,5 ~ OJ 
32.4 H' 0,2 
32.;1 " 0.1 
32.0 m O,G 
3"1.8 ., o,a 
3'1 .. 7 O, g 
3'1, 7 ~ 0,9 

20. 

Re 1. ta 1 
100 
101 
'IDO 
100 

99 
iDO 

98 
98 
g'{ 

9'7 

Nagon HlHra be skördGtlGds;ii.l:ninq iHn"jl('irl d'ikfJn;:1 hac ej 0rtlål'llts" Oot större rlikGsavst~.ndnt synes 
därför åte'!:s försök ur avkös"trd ha qivi'!: en l'ii'ir2ck'! iqt ngt>' 

närunvff'da skil Inaderc j upptorkning me'llan tie dikesavs{~rlden märk-tes ej 
t:Gn övat' he'L:\ försi.}~r:t~, Höstp'löjn~nqen \./"tför'dHs l ml,tton 

av oktobero De st6r're dik8savst~~dan 
~~rbetol$. utfÖt3nd~~ för'cr~s{}kaclo drick '{n-te 

Medalnederbörd 4(} 

At '197'\ 
F6rsöksvärrl; Lanttlr: 

~: Mu'llrik mjä'l'let~;l 

i~1v; Leriq 

rare. nr fr~rl dike 

3 

?! 

102 
"lUO 

-~oo 

jul l 
GO ~!b 

(}? 

(Juqe sep,. 
flO bl) 
10 1<) 

Parl'1_ nr r('n 

2 
7 
,) 

l, 

5 
6 
"( 

p 
,) 

9 
10 

fll
dHf " 1 

(j id , nnv,) dHC$1 iich !:\roi 
h.:] 'j( h3 5fJC 
J! ?O 5h9 

Gröda; Havf'fl 

dike Skötd dt/ha Ha L ta 1 
1+3 ~ °1 100 

j, 2~Z 10S 
i}r:;~4 t 3.3 108 
1,5 0 9 .. 2.8 "lOt) 
1+3.7 + O,G 101 
Jrl; .1 -l 1. [, 101r 
h5,b " 2,5 10t) 
111; ,O -} 0,9 102 
11'),9 O> 1,2 97 
1,3,4 t 0.3 101 

dl/ha 

NägDn skördenedsättning mellan dIkena har ej erh§lllis. Det stGrre dlkesavsl§ndet synes därför l §rats 
försök ur avkastningssynpunkt ha givit en tillräckligt god dränering. 



2:~; 

" / 

!' j 

;:;[1(.-; 

i! "-"1 

~, ta "J 

]GO 
99 

:;;1 , 

fl "l 
'~F'i 
() : 

i lul j 

", ".; 
i l:' 

Försening av säd den f6rorsakade 

uprhlbl+ Men skillnaden j mark-

n1iC] Sf~fJ ok , i, 

e(~ :.i 
.,; 

l}O I 

6 "j :51 36 

Fare. nr fr§j dike 
-I 

:V.lV 

i.~ ~) 

!}8 

" 
dl}c,~ Hs"' a 2jrei: 

42 %8 
Zii 5'~1 

1(;( 

10? 

') 

'.m. I. ;~ :(}8 



.Ii9V. Är 1971 
F6rs6ksvärd: Lantbr. Göran 
fl1atj,,~ Nu'j'trik mjä'lt8r(1 
lUv: 'lera 

Dikesavständ w ... , .. --. --, ....... .-- ...... ~ 

lJl l' "f r' r r ,'1\ DIT, • J,OJ nt/oa 

SkÖf'd d-t 
2)5~ 2 

ro.' \)\;' / 

26J 

f/;;Y'G ~ 

'f f 

OJ 

nr' f ('''::3 n dikH 

2 
'i 

ii 

G 

() , , 
8 
9 

10 

", ~ &~J dl/ha 

Skörd dr/ha Re l, tal 
100 

?I ,h t U 105 
tJ~~' * n,7 97 

." l\l 100 
D, " 100 0' 

98 
G 'A 

r} l~ 
l/"..; 98 

26.0 o' 0.1 100 
?3)j o, 2.3 91 

~.;. 

o' 98 I 

Någon sk6rdenedsättning mellan dj!(ena tlar' ej erh~11 tS e Oe'l större dikesavsf~r!det sy~es d~rför i 
ärets f6rs6k ur avkastn1 t ha givi en ti11r~ckligt dr~nering" 

nämnv~rda skil1t,adsr marKens ng Gctl härkra'ft vid olika dikninq har 
ej framtr~ti: under ärei~ 

j an., fob'} 
plHde 'I nE.!derböf'd 39 25 

fied81"börd 1+9 ~)ff 

, 
,':;;;;"',::;;:';;"",:::,::"~'",,",, '" P, 1,,1 S 11 
Försöksvärd: I.antlw,,, i;iis 
Mat j.: Mullrik nloränl~ittlera 

Alv: Mor~nl~ttlBra 

mafS 
2U 
nn 
.('iJ 

81,0 m 

7Y"b ,~ 4~7 

83.!+ 0<9 
79;1 ", 

mdiff • dt/ha 

~~Pf\. 

Z5 
30 

f/eLla1 
HJO 
% 
gh 
99 

aug" sop " 
50 tJH lO S "il 
n i~ 7 '"lO ~)/! 

Oi 
Parc" nr fran 

~~ 
? 
.) 

4 
5 
6 
'I 
8 
9 

10 
rD
diH ru 6,80 

okt (, nov" dec, HEllo. årr"* 
1\3 4~~ [{t. ~)i 1 

28 3;! 23 h'i2 

Gröda: Vari IV 

fii 

dike Skör'd dtiha ReL tal 
eO,~i 100 
81.6 + 'L 1 1()1 

" 1,0 96 
80,3 m 0.,2 100 
7G~4 ~ 4,1 95 

Tf" 1 ~ 3.4 96 
n,"l <' 3,!f 9b 
83.2 + 2~7 103 
711,tj t:; 'l 93 ~ V~:; 

71,7 B.B 89 

dt Iha 



?'1 
, •. V~ 

Mindre si<brden8ds~ttrlingar Del1at~ di!~ena har Of'}151"lits vid b~ria dikesavst~nden~ Den nägot högre av
kastning som det mindre dikBsavst~ndet givit i ärats förs6k motsvarar ungefär den ökade Srskostnaden 
för denna dikning, 

invid dikena Mitt mellan dikena 

Baljväxter' (' -' 

Timotej 100 
Övri tji) gras O 

QpQtQr.tnln~l :lcl~ !::ad<l:)irig.h2,t. 
dikning har ej framträtt undar 

Ned~~jjrd_; +eb~ 

~iede 1 nederbörd 32 2lt 

l\reb nidierbiird 32 41 

År ~l97'1 

Förs6ksvärd: Lantbr. Allan 
~13t.j,,; i4ull 
A I v: pio j G sa rd 

" 
mrl i J,J

1
", • • r ., , " ."1,, I.) Ll1 

Hekto'! i {end kl. 
T hisenkornvi k t 

mats 
24 
32 

36 ii! avst~ 

O 
ca 
,.J • .! 97 
O ') 

el 

nämnvärda skillnader markens upptorkning och bärkraft vid olika 

apro junj • 'l' J u, 1 3ug, sep~ okt. nOVf} dec. Hel a åre J
( 

28 29 52 72 70 1;9 1+0 110 3~' ,J 505 
'19 35 55 72 30 75 1)/+ 61 38 565 

län 

Gt'öda: Korn 

tv~rs övet' diksna. 

avkastning med tendijns l:ill säker 

sk~r'{i ined t~~ndens till s~!(er sk~ll 

70 fil SO li1 

59.7 



ObSBf'ViJ,hOf1\W; Undt~t' den t hi v;Jr'(;!'I~; tor! del \i<ith,n j:,; \ nom Gell h>q/ försöks-
nH~t:-VidTiden för v;klwiJkels f(jf'eHjQ ingen sk'illnad agd Qch plan 

på tHJ'o~mErh~rsavstf.(\-dHb; p'lana del var vid samma t-idpunkt njgo-r fuktigar-e 

[~ed8 l nBderbörd 
nGderbörd 

!-ilv: Leriq a 

ILi~,e~.ay',s.l;~JJd~.~ !fl 

Parcu nr frän dika 

2 
o 
,) 

SYOHS d21r"för 

Hektoi i(n!"vlld 
TusenKcrnv j kf 

'fUll ~ fiiBrs 

Ii,) n ,/J-, 

75 ::) ~': 

Skör'd 

ngen I upptorkning inom 80.mBtBt'savst~ndBts plana del f6f'-

apr'p 
'j-t 
~) i 

33 

100 

eller skillnader I markbärighet vid skörd 

:.1::~ 
"n 
{(. 

, , 
YJ" 

l}5~O 

2i; ,,2 

J!) '~ 1 

i ,5 

~if, 

;juq" SBP" okL 
SE 6:> bO 
{~C 
f.. !~, rh 1,3 

& 

9 

H1 diff n O{;b'! di 

nov 
C" ~)::J 

;'7 
<J, 

dcc. HH 'I a 
~)5 

hit 

Grodc\; Ilorn 

Skörd 

11',& " (U 
n,o" lV) 

',' ?({>C 

·1?~,5·'> O~,9 

'!;l, li ' il" CJ 

1 " 

1 C,I 

dt~1n(~rjng,) 

året 
&25 
566 

Ra'l. tal 
100 
00 
./,) 

93 
% 
93 

97 
'100 
101 

Vid första harvningen. sonl utfördes den S i, visade 3li-metersavstJnden en klart 
sämre upptorkning än 18-metersdikningen~ iqa skillnader i ing kvarstod fortfarande den 
10 juni. SAdden utfördes den 12 juni. Det större dikesavst~ndBts sämre upptorkning beräknades dä ha 
försenat sädden med 5-6 Vid skörden var marken frusen och framkomligheten godo llptJgifter om 
llIarkbari 11ardena i samband med löjningsfl saknas" 

~e2!!ljörd : jan, fen,,· Nars ap". )111-i BUfj. sep. NOV, dec, fieL) året 
1,18 de 1 nederbörd 1;3 29 24 "J"j 

,J i 33 59 73 88 55 f)C &5 55 625 
Årets nederbörd 7:) 59 ')') 

... ! ~} 
'J'J eJ,_, 'V) 

(,- if l} lee 
,j\) 26 74 1+3 57 Ifft 566 



DJh8:;a"y.s!§!2d2rJ. F!I 
Pare. nr trAn dike 

; 

1 
2 
3 

r ) 

ffi d J tf '1, 'l2 

QJ1~13;;.ay's~~å'2d,}Q fil. 
Pare. nr frän dike 

5 

65,7 » 

~'IO,.3 

r:,~j.,9 '" 8.r:, 

EB"j n 1:2"! 
"jOO 

86 
88 

Skbrd dt/ha Ral.tal 
10[J 

97 

o;: 

97 

Pare, 

r'd i fr 

Pate" 

lild -i i 

ökade ~rskostnaderl för dsnna dikning~ 

Mitt mAllan dikena 
?O aV8t., 

Ba 1 jväxler "1 E; ~j 3 7 
Yl mote j f.(J 67 Tl 
j~ngssv'i new l lij 'n 13 
Övri 

" In 9 9 gG 

nd ni 

nr fran dike Skön! 
I 7'l,5 
2 67,9 
3 63,2 
h 65.9 
5 5Jt 1> 5 
6 52.8 
7 55,0 
8 54 • .3 
9 61,2 

10 64.7 

n dl 

ffi 

nr från dike Skörd 
,,) tV) 
2 'J , 
3 2 

'13,,8 
5 12, /, 

o il " 1,,1 

7 
B 'jl\,,9 

I' .' 1~,,2 
~i (1 15,0 

fi; 1,.2b d-t 

s kan 
f6rsök~ ~r1:sv3rar 

dt/ha 

~ 3,b 
- 8,.3 
,. 5,G 

7.0 
., 8,7 
« 6. ~) 
.. 7,? 
~10.3 
~ 6,8 

rit/ha 

t G,7 

" 'I * 2 
t D,B 
" 

+ 'l, l 
·r OJ, 
t 1 Q 

''1,,/ 

·r ?,,2 
f 2.0 

Rel.tö l 
1(JO 

95 
il8 
92 
90 
88 
91 
90 
B6 
90 

ReL tal 
'IDO 
105 
"lOg 
10b 

95 
'108 
105 
"i "1!i 
11'1 
i 'I:i 

att den 
den 



ObsorvaU oner; upptorkning övor hela försakat p~ grund av djup tjäle och kall vär. Den 17 maj 
o;;-e';::-g-d'a s 1 ad'~~s f ä 1 t flt , Det över hela försöket uian märkbar skillnad mellan 
Dllka dikesavst~nd. 
Året fär bBtec~n2S sem 

Mede'lnederbörd l~8 

nel~Brbörd 72 

0sedvan 'l 1 ljt 

-rebl> filars 

29 nt" r::) 

;5 \ 30 

toccl: , 

(~P( <' 

33 
rlr" 
<) 

llnader vid de tv§ skfirdetillfällona kunde ej iakttagas. 
vi 'j av nederbbrdsuppgifierna. 

ma j juni juli B!Jg. sup. oktl no'l. dec~ Hela ård 
?B 'iB ~o 

)" 7:) (,2 59 66 )5 588 
2"1 2q 35 I+J4 lE. 37 {~5 :31~\ 1,79 

~arc811 ;r 'l t 2 IDetcr~ 8ct R~inskar djreffer kontirluerligt till 0.5 meter vid parcell n.: 
lP 
r-
O? 

Pa/"G. nt n up 
'1 '1,2 In 

2 
3 
If 

5 
b 
-; 

8 
m ! ~ -f-r 

tJl! i ;-;: , 

Av skördesiffrorna 

Hektot 1.c;fV\U 
r l~ Sft fl;~ or fl V i k l 

först dan 11 Juni. 
torkrling och markb~ri 

Skönl dr 
27,,1 100 

'ID:) 
27 31fJl 

95 

(lr6ca: Korn 

up., Tendens 

. Försöket s~ddBS 

di nqcn visade v'i tiden fi'Jr' v5rbruk8ts bötj8n nn n;)Qot sämre UPpfo" 
~n t5rs6ke"l i bvr~gt~ Deita försenade s~dd8n Viri skörden den 

6 oktober var marken fast med blöH j jorden 
men tl~mnv~rda mar!<bäri sskil1narler fr~amtr~Jcle ej. 



Q~i1.e.§.aX.3"~)~d_~2.9.. F:. 
Pare. nr trän dika Skörd di 

,Qih,e§.ayslJ!ld]Q .II! 
Pare. nr fr§n dike Skörd 

'I ·;·3 {, 3 
2 

Pare" nr fr~n dike Skörd rlt 

') 
r. 

" if 

5 

Old'ff c. "0 d \ 1,." l:'; Ut<"J! ; 

,- l,:; 
., O.S 
., O.G 

il 

(Jr'öda: Vall Iii 
~15 m) 

Rel.tal Parc~ or' fr~n dike Skörd dt hö/ha Rel.tal 
1DO b1},,:5 100 

99 2 53 ~ O ~. 'L ~1 97 
97 

100 

") , 
8 
9 

tf ~ Ul1 dl ho/ha 

.:.',: .. " .:c ••. .:; .•... :. ni 

49,6 ~ 4.9 
50.4 • i,J 

+ 6.0 

91 
92 
~2 

99 
106 
107 
111 
109 

Rel.tal Pare. nr frän dika Skörd dt hö/ha Rel,tal 
100 5"1,8 10D 

2 

7 

8 
U 

10 

55 Q 7 .! 3~9 

i 6.;: 

ffi 

108 
113 
101 

93 
88 
gl, 

'102 
'118 
119 

Rel,lal Pare. nr fr~n dike Skörd df,hö/ha Hal.tal 
100 

2 
3 

100 

10 

ff ~ 1 dl hö/ha 

S .• 2 • 3)+ 
6.2 • Vi 
b,G ~ 2.0 
6.2 # 2,i, 
G0 4· ~~ 2$2 
UJ ,- Lo 
GAS ." ?~G 

b~8 ~, 1,,8 

'lOD 
68 
72 
n 
72 
7h 

81 
Tt 
19 
S-1 



'c.;.-,CC''''''"C''':-C'.,,'',C, m 
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:1 
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12 j !55' ,~a ,ys .t;j!le! JQ !!l 
Pare. nr frän dika 

1 
2 
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53 0 0 ,,~ 1~9 

53<:(1"*1~q 

Skörd dt:/ha 

Pare. nr fr~n dike Skörd lJt 

') 
L 

2 
" 'U 

9.7 ~ 0,5 
" O,r) 

5i;"O 

1UO 
99 
97 
97 

100 

RoI, tai 
100 
95 
g~) 

91 

Parc" nr frän djke 
-i , 
" { 

" ,) 

.1\ 

5 
b 
" 

I 

8 
9 

10 
m
diH ~;: 4.9'1 di hö/ha 

Q.iJs,e!'.a~si).f1.(, HI 

Part. nr fr§~ dika 
1 
2 

t;: 

IJ 

iO 

Gr'öda: Vall II! 

Skörd dl ho/ha 
~jJ.} <} 5 
53)) .c· U 
49,6 ~ 

j, q 
r ~ v 

50)} ~ 1+ • -; , 
50.2 ~'.' 

7 ~ 0.8 
57,7 t 

'l" 
.!. i 

'I 
i 3.G , 

en r-
LI>.-'I;>') .; E (' '.U 
59,1; t I;, g 

Skörd d-t hö /ha 

,,7 + 9,~9 

Re 1, tal 
100 

97 
91 
92 
92 
99 

106 
107 
111 
109 

HeL tal 
lOD 
108 
1'13 
'W'] 

93 
88 
94 

102 
1Hl 
i 1 g 

(;'~! .. <.3 ,"o -, 

Rel,tal Pare, nr fr~n dike Skörd df,hö/ha 2el.tal 
100 100 

95 
91, 

100 

2 
3 

.5 
f:; 

7 

9 
10 

5.2 - J)f 
G.2. VJ, 
6,G .. 
5.2 ' 2)1 
G"i" '" 2.2 
LO - LG 

[,.8 <, Le 
1.0 -u 

63 
72 
n 
72 
7h 
81 
77 

-'9 
81 



Dikes3vst5nd ffi 
~ ~~ - -.-- ---

J 

Teglaqd 
Fl an markyb 

3 

ditt ~ ~~09 rit hö 

? 
'J 
,J 

re", ,-, "(\1 - J ,-- j" 
ulT! ~ lnVl dr nOrna 

Skörd d t hö jha 

q .~ 7,>0 
7l1,"() -t?~:) 

3b,,8 .~ ; 
(.~ f 

Skörd d 

'13,,'1 '"' 2~O 

~ 1,,,3 

R" l, tal 
100 

90 

8 

, .-
J I.. 

pv)t~)2,;~.~s15n_d.~8!2 ,p, 
ParCe nr fr§n dike 

2 

i, 
'r 

.j 

7 

10 

IDrllj: L,' • 1 0' ~+ 'r',(~/'l' ,,,. _ ,,,,_J':. 'JOI. -)s! (..-

Skörd dt ho/ha 

1.6 .. 0.5 

U ~Ul 

H~6 + 0,5 

Re 1. hl 
100 

81 

28, 



1" T ~;g 
Vid di~c 

~n 1:t~H; 20 m 

217 Plan ffi~lrk:ito 
Vid dike 
rl~ {:tBn 20 rH 

3. Tegrygg. slutfära 
Vid rygq 

Vid s1utfJra 

3 
b 

u 
O 

Timo 

il1 
81 
H9 

90 
87 
qO 

9'j 

Be 
ge} 

;~\:1qs~ 

svinq81 

'-:r 
lO 
.-:., 
iL 

9 

2 
;-
8 

B 
1'1 
o 

Övr1gB 
9('8S 

o 

o 

Övriga 
"T'tfJ, 

o 
o 
n 

o 
3 

(} 

o 
3 

~~mt i s1utf~rorna inom 

En ing a~ resuli8ten 1Jtld0f 1 och 7 (1:a sk~rd) qDr vid rIanden, atl variationen i dikningsintan-
silet 8j i nJmnvdr'd sk0rd~lv~rdBna i §r'cts f5rs~k~ skörd8neds~ttning wel1an dikena 
kan s51unda ej konslaief"8s vare s~ 

stGrle~ 

vardfm ~ 

Resultaterl under 
sltitff;:r8~ 

Vallens botaniska sa8m~ns~ttning är 

,".::.":.c_~,-",;;;,:;-,-,"" För'sökHts [jGlat 1"Grk~Hj0 vpp "L"idiqast under v~irHn{' S'itrH:arornB. m8r~a"n 
visade dock en be eftersl~vning och iorkJde ~r;t8 upp snablJJl"g än mittomrädet pä dBt plana 80-

l1nader ffigl1aD de 
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RESlJl.l·~T AV 1971 BfVATTNINGSrÖRSÖK 

5 1~ riksffirsök ffisd bGvattning. Redogör ,sen omfottar ocksA 2 orian
i'ilvra S::IQt ~ lokala vattJlingsf0r'sök A 

Av rjksförsjke~ har 11 vari t kotbinorade bGvattnjn~s- och kv~veg0dsllngsf0rs5k. Det gäller 2 
försök 'j i~;i' 11 f6r snsilage och hciluftstorkning samt 1 I korn. I mai-

1, 

potatlsfdrsfikBn har i 
vatten per bavallning. 

I ö'wiga 9 försök har' ingåH!ed med olika mallgder 
11 sädana med alika givor salthaltj~t vatten 

med olika aivor sött vattan. 
~ - -, -'. '0'-'; 'k i,. "k ;;Ied små dys;)!' d !lit dY;j$Y!;H~k" I\lnga n Stot'SO 

( Hl!: 

191 

f'liJ1si>!-!;nLlgen har varit alt vidds tilli'ii"llon när 1/2"2/3 uttömts av det vaxHillqiingliga 
vattan rotzoneG kan hälla vid eit grundvattBndju~ av ca 1.5 m. Detta gäller för f6rs6ken med sötvatten 

, f~rekommande fall ftr de högsta vattonglvorna. I försöken ~ed salthaltlgl vatten har de största 
givorna avsetts ge en viss utlakning av salter. Vattengivor och ttdpunktef fBr bevattning har i de 
flesta fall baserats pä undersökning av markens vattenh§llande fBrmäga och o§ bestämning av gr0dans 
I'Q Sd8t p§ In tiltg vattenbortg~ng av 3 mm par dag frän slutna och växande best§nd. 

Dc orientorande f5rs6ken ]od havre har genomförts vid Ultuna och vattnats med särskilda dropp. 

De lokala fbrs5ksn D~fattar 2 fbrsök j Kalmar l~n (Öland) med ösiarsj6vatten till sockarbafor 
respektive bruna b6nof samt 3 i havre pä en plats i Skaraborgs län. Alla dessa fbrshk har 
vattnats med vanllqa sprid2re. Da har genomförts och bekostats av Hushällningssil1skapet i respektive 
15n. Försbksavdclningsn har ställt bevattningsutrustning till förfogando samt bidragit mod kostnaden 
f Hr en dol analyser. 

r\na-:ysi!r trl1 försöken kw pft {51 jiindc siH oen av liVt) institutioner: 

Stli'f:: So l !! 
t\ l1män 

i K,,-ll s kJ I't'.s L\mtii il gill' " [fil lej t 1'U t j nförtilrandH, Avde l fl i ngenf ÖlA bntbr'ltkGls fl \'dr'G!tlkn i k" 

ho~: POLi:Jti Ef1liqi: nn utBkad SNAK-kontrol1analys. Svensk matpotatis-

fdrfarande. ·Slatens cerr{"al fr,ökontrollanstalt. 

,jurl'i 
'}?G 

11 

J iJj 

"(UJ" 

t::'t 
BG 



b 30 mm eL 
c 30 mm d. 
d 30 mrn d.;. 

N, 
i 

....... "._._~,--<."_.,._.,, ........ 

il 38J) 
b n 

O 

C 1"'i"O 
el 9 

B8S~'~~n{I~::tjö:ld Q: ... ij er;! 

-12 CE! 

l , O 
::)<,2 
(,\ 
u>;. r 

50 kq N och 

1.: 7 "Ll 

~)O .. b + 

Morskrird har ~r'hällits Dlla vattt1J(je 
vBttninq inom er! vackJ etter 
ninqsefrcklon 
är stat~stiskt shkr3~ 

Dubb -! Hr! nq 

IllqUI 

Jordart: nmh sandig mellanlara 

Sod: Sol l i 

h3(' 

lUO k9 N 

Don Jr sl~rst i "led dt som vattnats 2 
hll on vatlninq 1& 

2, 

, En hdi(j 
senan), nevilH~ 

pä varje kvavBniv~ 

lede fl a 

0r'cni (:~n var' dIn 19,-
:jV(){l~');"ldc led" 

i()rI 

d~ l vattnade 

Allmän gödsling per ha: 250 kg 46 % urea nedbrukat vid sädden. 

Uppkomst: Omkring 27 

LÖi:.söks led_ 

a otwvaHnat 
b 30 mm d, B/b, Best5r.dshöjd ca B cm 
c 3Q mm d. 22/6. I ca 15 cm 
d 30 ,mm d. B/b plus 30 fiTI d. 22/6. 



8. 

b 3G .. 2 ,j. "11l>1~ 

O o 
"" 

BatydandfJ ilwrskördar hat 8rhtU 11'ts -1 3'lld \!Jt·tndDf3 

d~remot inom felgrar\serna, En t~di9 bevattning C8 

ffiifskörd som 2 12 och 2& 

ännu bättre act! lej il t st0rsf m8rsköfd~ 

led. De Inbbrdes skillnaderna mellan dessa led Jiggar 
ten har s~ledes gett lika stor 
En bBv~ttnln1 vid sistnämnda 

av bevattning blivit 

.Q,P.~.~.Yi~~_Ql!.§.r~~~~~11 GrtH1'ingBrl och \f2r bta j arla 'l\~d" Hognen 1 ml'ti:en av jtd! medförde kraftig 
grönsko11sbildning fr~mst i det ovattnade "edut men ti'll sn ~el ucks3 i leden h OC~j c~ Be$t~rldet i 
1ed d var 
8 oktober, rJi:l 

janda fablä visar 

av 

skdrde·ti 

ic Det skördades den 9 

I, 
I,J 

Bfber, ~vrlga led skördades f5rst don 

saMt vattenhalt vid skördeilllfällena. 

d 

15 



Q.kna, Ar t-jn 
FörsöksviJf'd: 

.~§~2~I:~,9!:~_ : 
M:löl 
Ätds 

~ ~( 

:W 

Gröda: 1;a ärets vall av rödklBvsr. ti OC1~ 

G" cc 'I 
01 r r" h 

80 
B,! 
B,) 
B~ 
J 

mj·ft~· b el, " ev. 
N 'O 
N1 
N 
N
t 

N
3 
l: 

mdiff.~ 

h 

" 
i+5, g 

50~2 
r') ('I 
J,)". ~j 

2., "/ 
I 

(IDog 
44.6 
53,8 
53, '\ 

(I" 9 
:27 ~j~. 

J~ '1 ~ 3 21+,9 

:j 2~,5 

? ') 1,(; ,I, 

~Q ') 
(c, < ' 

33.1, 23~5 
33.7 r,t; h 

t.v~.) 

311.7 27~n 
1+2 J) 30,5 

hl,9 'U 

j t~ '! i 
53 
(1'1 

'I .). , c 

11b); 
117 s 9 

t{.r.:·1 

QC" U,J., l 

'101,5 
! 13.0 
A!'iS.6 
126)+ 

5.4 

a!H},~ sept,;, maj '" sept~ 
7t) 5tf T71 

L t'-} 

~) 'I 23 'W7 

~ Z 400 kg 15~~ % kalks21 per 

lon pGr ha 

11; t il 1 

D 
"j O:~" ;.~ 

"l '1 i} ~ 1+ 

117 , 

fli
diff 

, b ' Iorrsu 'stans 
Lotalt m:tal 

20~ t{. 

(1),7 18.0 
70'" 1 16,5 
73~2 'iS,1 

') l' 
e",\.) 

5'+",9 'lEi,2 
5a,4 17, i{ 

63~7 17.7 
()j .b 17(f9 
71.1 17 .8 

r 1 
\),,-' 



Bevattningseffekt. Bevattning med 85 116 och 142 mm har I qenDmSllitt bkat den totala lorrsubstans
's'k'6r~iel; -;;;ed 15:'f 23)f r0spektive di pe:' Skmnadcr slöat: ;in 9.B dl äf' statistiskt säkra" 
Utbytet av vattning är lika stort i alla kvävoled. Torrsubstanshalten haf' sänkts med stigande 
vaHoomiingd. 

Morsk6rden för vattning har huvudsakligen crh~llils vid 2:a skbrd. Sannolikt skulle utbytet kunnat bli 
ätlnU större om bBvattrl~rl~ kunnat ska ~ven l b~l~jan av ju'l~n Er rlan2rad bevat·tning mJsle dä uppskjutas 

Kväveo6dslinaseffekt. Gijd~linQ med GOG ( 
.--.. ".,..., ~~.-'_ .. , .. ~ """, d. '-&' ,_~ "'_, ~... o,, 

ha har i yenomsnit·t tlöjt 
större än 11 6 7 di är' statistiskt s~kra~ 

I 200 UL,), 
med "12$li';-

1 sno ( 
9 ~ ?b ~ 

) OGh 2400 (N, l} kq kalksalnetel' per 
l" ~ 

Iva 37.~ di per ha. Differenser 

Utby·tet av ökade N~givor Ar i stort sett lika 311a 4 bevattni eden. Grönmassans vattenhalt har I 
genomsni U: ökal t VOi". 

Vid varje skörd har 

t Gra undet hoh 

,Jordart; nmh , 

F 

o 
B'l 

'139 
11,9 

rUal 

111 "j'. \1 d I I .,.r'l 

mm b,,;v 

och 

~om förse,k ~ 

7 lb",l1 
e, 7 . :) h:),,~j 9 

80), 

bl 1 [ibJJ 77 ,)) 
" 

i 

Torrsubstans, dt per ha 

~17 /6 

i () "( 
I.) 'l> I 

25,,0 

~)(" 7 
( .. v~, , 

3D/! 

1 

26~1 

19.9 

1&): 
" 

i 

13 0 8 
'1(;.8 
19,,0 
in.b 
23"3 

7(, ") 
[,.i,,?. 

6GJ) 
11 jJb 
76,~B 

') 
/ 

7L1" ~:i 
:,j 

HO.b 

1C«U 

Leden N~ och N I sk il J' er s i Q däromo t i eke j t~ • ,> 

? 

lon per ha l:or"r'substaDs 
[otid t m: 

J.14,?C '15.5 
J+&" 2 1S;1 
iii .8 15.7 
50 0 6 'Fi.S 

39 ~'4 15,~) 

15.4 
50,0 '15.5 

15.( 
53,8 15. i' 



110m. ilesultatun är medeHa'j för' If block (upprepningar) vidl:a och 3:0 skörd sand för' t: block vid 
2: il skör'd~ 

BeY,a,~t!~j.!!.9~eLf.f!.ki, Bevattning mod 8'1, 139 Qch149 mm har i i)enomsniH ökat den to}(ala (ortsubslans
skördan med 0,3, 5.9 respektive 9.2 di per ha. Vattning skedde fbre 1:a och 2:a skörd. Totalt gav 
dessa tvä skördar utt meruthyte av 0.8, 9,4 Live 11.4 di ts ~or ha. Vid sista sk6rden gav B~ 
() ~h D ]=nr' Sk~~o' ir. D "c. D L '", "3 ":),8 ",,, ." "O c' II "l" 

r,; v. 

Sannolikt skulle utbytet av vattning ha vari t större om en i början av juli planerad bevattning kunnat 
td föras. 

~\I.iiy~gQd.§.1.L~..9.s~.fi8~.L Göd~l~ng med 600 (i~1),. 1 200 (N2)~ 1 eo? (N/ och 2 4~O (N() kq kalksalpeter 
per na har l genomsnItt hOJt torrsubstonsskordan med ~.~, 1b.~, 1~.7 respektIVe ~3.1 dt per ha. 

utb~tet av ~tig2n~B ~väveg!vor ä~ l~~arta~ j ~ed8n ~O ,och 8" I leden B? ocll 83 är utslagen ~era varle
ranua, DelVIS toroe Detta bero pa oJamnheter 1 beslano2t. 

Torrsubstansmängden vid enskilda skördettllfällen har 5kat t.o.m. led N?, Enda undantagut är mellan 
NO och tt vie 1:a skörd. r':e'llJn 'led8f1 N" , N'J och NI är skillnaderna i medelskör,dar ich säkra Iller än 
i 'eH fall. L ,JI 

och ogräsbemängt. 



Skikt 

", 
/ 

i I 

J ~ ! r, 
,i;lJ 

n 
:::i 

, 

iit) U 0, l 

" ' ;! \ 2 

;,lU0 ~ 
:;0 68 
21; 

.. ) 
? I 

m 
dlfl 

K31 i umf i l '! $'} ånd 
lätl"Jösliql förråd 

l I ~ 2 

höstan 1970 samt GOO kg 15.5 ~ 

. sept . 
50 i~)2 

37 '! 21 

1~ b{~va'}tnin9 har ~ärf6r till synes icke 
delvis kr negativa effoktef av 

men k~nsligare jo t.ex. korn, socker~ 

p~ v~rDn fanns OR del 

f1'i:;:d,)\:n2.d\~ l td~d' ~ Dessutom var 
llrlaJer var m8r~ ~o~:rk(!rad~ r3 lihsieo. I Je f'lesia avseenden 

0.1 on· 
eller' öbde 

" 3.1 ju']i 
~):) 

3'1 

sepL 
4CJ 
il} 

Inaj ~ sept 
221 
11ft 



ffi)" sandiq 
morän 12tt'! era 

~lO 
H 

f~ 
()3 

'160 

22B 

lndi -1 f 

pH 

v 

39:1 "1' "! 27 
3B~,~ + 'lr? 

orderl v~r8rl 1971: 

:.i59 ~IT 

:i~)O BB 
bli 3 81 

Kaliwn"ij 11st3nd 
fö"r13d 

? 

~iOh,ii .,l?G 
99.9 .; fl,1 

"18, l' 
18.1 

tie;l Ilar' ökat b12stsk~rden laed 44-47 %, sk6rden av rena betar m0d 18-21 1 och 
sa~kQrski)f'd~n med '{,~·1}1 ~!" SrJd(erha-!t8r~ n;:;r :;,3nkts ff:Bd 1,,?~,1~n z. Störst skördeökning och minst sänkning 
i sockerh~lt har ertl~llji~ i ~ei ~ (f~~) SGm nlins't 

mr läUare 
m orJJHI)(!. l l an 1 era 

o mm bGv. 
fi5· 

,,, Bl 

102 

pH 

I i! 

-1l1~2 ,,. -1~!<?( 

10.9 ~. 15,:" 

Y t ; ?I.;{:;r 

;?'~' t :'i~j{jHrDOronf~ '.Jet' 

iäUJöslig\ 

av dlJgusti 197? klJn(le ingen 

hi r r:.\ d 



Bruna bönan är en s~·~tl(~ns·Jiq v~xt~ Liksom i "tidigar'8 svenska fÖf 4 Sbk tlar man h~r tätt en betydande 
sl\ördesäoknirlQ v\d bevattr!ir.g med bvatterl~ S~nk'linQen tiar' blivit st firre ju mer~ vatten som 

att f!Jkla dp ovanjordisk~ d81ar'rt~ av b0rlorra med sa"ittlalligl "vvt"tan. 8evattnjn] med 3D mm den 5 juli 
gav en bbnskGrd dV 21,~~ (~t per ha w(d 15 v~t denr~a skbrrl understiger avkastnirlgen i det 
obBvatinado led8t~ 

del ovaltnadG~ 

skillnader j veiBbBst~nd8t. 



Skikt 

n,,('ll 

2D,.·~)O 

b 20 

d bO 

i .'~ 

! ,. 

" j! 

/1.. 

i il 

~ 150 kg 50 f koliumsultat Detl ZOO kg 1~.5 % k31k~ 

an l oet ovaitnade ledet~ Under ~ren '19&3 och 1870 r d~ 

avkastninq vid 1:8 ski~rdoti·!1·f~11et~ 

m~n~nvärd effeki vid dett2 tillf~11eo 

V10 sista sk(~rdon har man d~it'nmot f~tt H slor't l1"ierutby-ce för' vwttfil!l9<' D!V1 .störst<1 V(dtBrlQ1van 
&0 mOl ~ har dA hJft sämre 2tfckt jn vJiininqen i~erl ~O ~G psr 



Totalt har sk0rderi av sävä"' torrsubstans som 
vid varje b8vatt"ing~ 

blivit $t~rst det t0rsöksled som f~tt 20 ~m 

samt högrE) 
UG och natriumirlne~511 jn det ova+f na{1{! "Iedst~ OSSSU10ffi var p~ h5s"ten var 

skillnadern~ i pl{ ~indre men bvriya skill?13der i f"jsrta et f~ll örrG 

Försöket lJllaqt 1958 

Markkarakteristik v~ren 1957: 

Vbx t'U"'!"l ~l<l pH 
cm v (;-[ -tf~n ~ q\n! 

mf m019 S8'ld 18 

Gröda: 9:8 ~rets hUtlcl~xi - r5dsvingelval1 

d l~O mm sö t v ~ j 
e 'tU iTdn sa":{l;~':/.,/ 

~:" "/ 

""~ ,} " 
(0 ': 

;'j 
~ ! 

!öHlös1iq 
l\! 
,if 

jV 

"'("] ) 
"..;!,,\.' 

va effekter av föregäendp är's sJltttl1försela 

B8vattnings() strax förs 2;a 5~örd har ickr haf"t effekt vid detta tillfälle. Vid 3~e skörd har 
alla valtnaci8 lad 
vatten per bevattninqc 

avkastning in det ovaltnade lede1. Sibrst ~r mer skörden tör 40 mm s6t~ 



Oef! tutdla skörden ;rv tO{T:-;ubstan~) och 
som fätt 40 min sötvatten vid val~.je bev~ttrlingo 

Sk ikt 
cm 

:qU 
20-50 

Jordar t pH 

-l(:~("~iJ 5(1t;d :),>q 
sand 

',,:.) "! 
:'.....) "'\) 

ih 

är minsl j dal ovatlnade ladet och störst dat led 

llhsom i försök f~I-20'1? 

thaltiat vattenr_c och 

vati'net var" ca X den 13/5 och don 24/8 j 

sJlthJtt8rrlJ der! 12/7 och 3/8 är att 

Fnsio)'\jl!s13nd 

IV 
? 

.j 

hiHiösl igl 

i V 

iV 

maj' '"'" sppt", 

ZUb 



f Jr bev~-leJ m:tal över alla N-led, 

Grönmassa 

ton~sl)bstans 

??" '7 'l "'i 
~5 t; "1 1 "( "U 

nr' 9 i !':)" 

21~ (; "/ { " ~~? " 4 1 9" ~.) IG" g 
~ ~ ! I 

22'S " c' 1 ~:~ '1 t) let 9 ?"f ~ 11 l. "" :,U 

?3 ?1 i ,.oj 
~J 1 ;/7 

" 
7 

2)3 D .. :,) i ~.~ 'l [; ~, ,; 

l? "I) ';J.,:J '1 !. 
~,'! 

(~~) Il ,j [Uj I' .... ·r 
/f;-,. 

'1 
! 

22~ " -ri ~.3 ! n l~A 
., 

71 ~ i, U '1 ~ '.; ,~ 
, 

24 ~;) ??,n g J) C,"? ., 
71 (l 2b,1 " 

Z9"C 21} " '1 '"', ," ()6 "Ii il; '" 2'1"h "'(, .(" 'J , , 
,..,~, 

" Z~\ ,.J 
., 1 

~! 63 1~ ?.3"it n, I fl' ;r i) t , 

lY! , ~ t" ~l 
(J 11 i ,r~ 

,., 
9 ll' ~j l ~ ~(, ., 

1 L 
" ~} -; 

90 och '11J!.+ mm har i tt l' -tof4Tsubslansskörden med ~)~g~ 
Sk1 r~n21d9:r' ~3törtO ;,~n 5,,/ cH ;;.1' s"tati~j·t lsh I s~{kta., inqen v;d r.r:ing skpdd(~ 'före 

'l ~a skörd" ~ skörd nr ? och 3 Ör' d(ll\ ~~'J:\Hnan'l ~~) 1VO 9 dl -r.(; per' h8~ Oiffe· 
r'ansern0 D:ollan de {r'A V2ttrlndc '!(!d00 är ickr s~kr2 vid 

G G0(s'lir!g med GfJO (N,), 1 
l' den to-t.a·!;.1 tnJ'f'~"\llbsi 

DiffgrCli3Cr stör"8 ~n 18 

~i('} j 
~~ o 
",I 48 

Året:; 33 8b 

jul 
O''') 
ut., 

3D 

1 au ~1~ sopt~ 

f/I ., 52 
3D llD 

kg k21ksalpGler per 
ive 4l)~1 d-t per ha. 

~r i s·tort sett det~ 

hös len 1910 

m<'j ,,, sept, 
256 
219 



RÖDk löv~Jr 
Ii 
I\ngssv1nqo "! 

Fr:Q,; f">ö.~gf';lS 

~Fi c.H"ror 

90 

1) Totalsummorna 

Q8!3it!l1 !::q~eiJ,~k 
IHhninqen med 

Ni 

h r': h4 J ::)? 
:) fl ,J g 
'1 ) , /y 

2'1 ,( n 3ft 
2 

Vid ""Le: skocdH1"1 11'L111rd den Vt 
1 nqon bovattn l n'\~ ;jni!U tum-:-

f:J N., r,i 
'f) ""} : 

'n ,3 ')!", 7 
(. f ~)~.l '* r 

,)~ ,.0 liVl ;:;?{,b 
34,,!,~ 1}1{ " b5., 9 ~::) 

:,)'1 $ 2 ~;S ,.)1 

2[; ;) 
"i 

q '"l el ) ') 

r' J i 9 , ii 

"1 i; il G , ~ 1 U ~, 

,. 
'f 

:n} , ii 'i :") ,. , 

3 '/ "I 9 
., 

[ 

:J J i ? 1 ~\ 1 <-' , c;· 

.. 'j l 

1 ~. U n 

" 
(: 

B OCh ~O mm ökat ~k6rden med 

j~ () 

; 
~j ,. ~ 

7 

T? 
\)O 

99 
0:/ 
: 

!\1 N oj o~ 

II ,J 

,~"' "~""V~"~'. __ "~'~'." 

c~ r:, 
-/'.! ~; l 

'iO 
1;. S 

311 ~:n 

!.} " i.. 

5~h6rdJJps enda~t tv5 av du fyra Levattnings~ 

N,~ 

4900 
J{~L() 

r" " J\I", l 

F.!:~~h 

" 
(> 
U 

r' , ~! 

9 

, il 
., 

, ]' 

, i 

. 11 

'1 .. 
[ 

l,; 
'; 

I; 105 
;);),0 
bO,(J 

1 

?L ~ J 
?7"e 

.,P 

H bd 

40!lB fil 

h6.8 
i19~ n 

~ 

~);: ~ 9 

di 

iS.,! 
'i9Ji 

~ 
,J 

17,L 
il., 4 

1 '1 ~ O 

" 
'J .I, 

bev. 
, 

före 3:e skörd. lotalt har 

dl ~r st3tistls~t sjkr2~ Va 

5n vaii'ning8n till 3:c skdrd, 



15, 

Uj "j' 1'~ .~;l'r'Jatl'·I'lfilln~ Il·n M (",,+t "r'l~tl'.~l t'(J('+ l }'I(. -+Of' ~ko-r,(l -n "I" ~u01""'1 ~-·lq,(J., A,l1,! dl"I'frl-~ \. .u ..);\l, \J \,'~\ vI. (}I '~n Jo\., t'!-;::'.- v", ... \.: ..,<-. t,~!. ..). ).:.:t"" ~I'tt :;I.;. l ~.- .,. , 

ransar för denna skörd ligger inom falyränsorna. KvävagciJslingen p§ v§ran ~ den 15 april - har sD-
ledes inte gett Utby't0 vid 1:3 skbrdB 

Vid 2:3 och 3:8 skörd har stigaclde kv~vegivor medf6r't en säk&f skördeökning t~o.mo 
Ilw11an ~;~}? N'J och N;, 'lig~:;Hr där'f;fro't j,nom h~'l 

l d $-; 

lad N?" Skillnaderna 
I, 

9Ji,ltr:yat~.~I.?L' p~ vån~n var' bGS+S!'ldet lucidgt Jiho!i1 ,!ndr'il 'i: J ;jrSvi,llar i"iiklan. Luckiohwlel1 bostod 
under SOffilnarBfl men best0nliot V2r änd5 rel~tiv~. bra~ 



Markkar2ktarisiik; 

Jorda.!""!: 

k~d e~~~':_2, ~ 
N: t.al (Gnnev;;!(l) 
År'f:ds 

och ??/5" 

v3xtt'i'!lq" 
vai:lcn ~ H;IH 

?n 
20 

1~ X vatten, di par' flQ 

22.,3 

1.Vat{nlngen har·Jiksom 
par ;jV dH 

snit+ höji. k~jrnskördGn mGd 
tisttskt s~ikr;'J,~ 

Ii 

j uni 
~) ~] 

21,,1 
23 

A11n!än g5dslincJ per ha: 500 kg PK 8-15 p~ v~ren 

rönnetsa 

iV 

70 

tlug~ 

~F~ 

rHal 

kOtP3KörJcn 

Inom 3 daqar efter 1:a vHt"tninqon föll 1~ I' "' mm regn ccn 1.1om ) 

i(a1 i umtiJ'Ist3nd 
lättlösligt f6rr~d 

Il i 
i! 

maj ~ sept, 
380 
30? 

3 

Inga skillnB~er är Jack 

Der ha har i oeno.~ ,. J 

eftor 2:a vattningen 33 mm. 



Hödkiöver 'il:, :) 8 4· 2 ", ,) 

Timotej 38 -"1 r 
IJ (18 02 5'} 

tings:;v i t1'J8 1 l 
Övri (ia artHr i c 

~Hj 21 ?3 13 33 

~_0_ti!.L!!!.<..~r:.~?I_JlL?J!:' Få grund ilV j ord \ nbi3ndni nlJ [l€nom skörd med s "laghack b l 8V (jrönffiasSGmiingder och 
lorrsubslanshalter vid 2;a skörd h\:H ()-Ullfiil'1it1i~a. iiven vid 1:a skörd förekom en del jordlr.hhnd~ 
ning. För dotta skbrdetlllfälle har de erh~llna resultaten korr! . Grönmassan har därvid antagits 
i nnBhå I LJ '1[1 I' vatten i 3] la förstiksl ;;do 

o mm bBV~ 

28 
50 

l 

~j 
,: 

" i .. 

1/,,{ 
1U, 

1"' 7 J", 

. 
"I 

ii 

-, J.) 

(Il l 

'f f!. 
-i [-, ,-

'J' -, ~~ 

n 

(') 

,"t 

n 

lJ 

B 
l") 
(\ 

'j 

dl per 

['12 

ZOol 

27,,9 

71i o 1 

2102 '2 11- ~ 3 

, ; 
';''; Z/i n u 

(: ? "[ !f .;.',.} !. , 

, 
p '1 l, ,. ? 

"-j , ~j 

! , .. I 

, :, }i! 

[\ 

-, b "('1 , 

, s 

ha 

N
3 

hl 
"4 ~1: ta 1 

2et3 2~), 9 ?O.O 
27.. b 30.,0 2UJ 
Z~)~ 2 31 )~ 
~:-1 ~ b 'Jr.:, It~, ?/~4 I.'-'l,d 

ni 

Grönmassa 

ton PHf ha 
totalt m:lal 

1lt J 
I :;,.J 

";,.,U 16,7 
"j L ~ '~ 

kastningen vi~ 1:a och 1:e skörd har i genomsnitt 0ka{ ~ed 4»O, 
fbre 2:a skörd (26/7), Av

och 28 4 di torrsubstans per ha 
haft sämst offekt. för buvatttling med 2A s 50 

vattr:ingen icke gett n~got uthyie ~r naturligi fRud tanke p5 den stora nederb6rder! dagarrl3 efter 
b8vaMni ngBn" 

l! " .. , '- " 'l T --I" " l'- I ,. ., J - 'l'I r'· l ,rir- ( . l n,)", \ 1 M'ln' ) '1 ,(.", (il \ f\VöV~HJO\js~lnGSf;HdJr,· ... 1.1 i:a OCd j~H Si<Of'd ~lar' Ci l I ((H""!.S 'H .. IJ N ........ t:LU \N,)i,· (\.L lN
3 

och OYv ~f.1 " ... "~._ ... -" •. __ . __ .. _-~ 1-' t.' 't 

kg kalksalpetpr per ha. [)essa kvävem~ngder har ökat torr'subsfansskörden med '3~5~ b.G, 6~O respektive 
1'O~~) dt psr hd,., Utbyt81" av stiggnde k\j~)vcm~ingder är :i,:"tr;-rs-t i ledGn 13

1 
och B

2
• 

Morskönlotl för kV3vG9;jdsHnq hJord" sig heH Ull bl skörd, Vid 3:e skörd har 31'1a ~~lGd gett praktlskt 
tagei lika stor av~astning. Dettu ~r förv§nanda mer! kan ligen vara un iö'ljd av ullakningsf6retealser. 
i samband murl 2:3 skörd sirax Bi:ler 2:a bavat1.ningen. 

~lb..2.'!!:.Y.?.ti.2!!..~> Beståndet var idöV,Jrratti gl och d3ligt 0;'\ våron, Hj~jpsildd skndd\) i mithltl av fila j , Den 
nledfbrde dock icke n~gcn n~mrlvird f~rbättring av tJest~ndet Jnder säsongan. 



y,LLli" (\f wn 
FörS'9KsVJrd; Lvdhr 11 Nrl~; Nil SStHl, D f J 16 ~ 

Markkarakleristik: 

Skikt jord;:lrt 

[)",20 nmu mOIg Li:jttlBra 6 .. .3 
lerilj mo 

nldj 

Jy 
17 

lät'tlöslig förråd 

i I 

juni ju 11 
id bl 
o' qi+ ri8 

:1 
:) 

aU9 .. 
Ch 
70 

av olika ~rtcr' vid 1:3 skbrd 

Eödklöv~:r 

Q I;n!' 
" 

l 

19 

n 
" 

7~J)) 

f) 1 

3U 
e,'! 

q 

91,,1 

~ 
,~ 

( 

!~ h 
"r~ 

Nl~ 

3b 
In 
··~o 

:b 

'jfjb ~ '7 

107 2 

Kal j und i 1 'l sL'lnd 
läHlösligt 

! \ 

nIa j ~ sept. 
bl ?74 
"1' ,L) '<'lb v.t. ( 

mdiff.bcv. 5.2 

89%h 
07 i 
J! '" • 



Grönmassa 

!otaH jon per ha torrsubshns 
totalt m:ta1 

38~9 'i 7.8 32,,8 89~ ~j 43.0 20,8 
F)'" ,",-

j/öl ?2~B 29,f) 89&8 40,3 22.3 
:rL 7 2" ,', Ö .. ,iJ 

rYl ~t 
t .. I,,! 82~11 11 f])] 12.0 

31J) 23 ~~] 97~1 i$.3 9 'l 22 .~i 

2.5 'j ,,5 2.0 r " J,( 2 " - }'~) 

Jl~ "j 18)+ "", •... hl; "7 l' " 20.7 iGel ')./~ I ,1,1 

'fL ,J] ')/.1 ~1 
(. , <;> ~.~ 2b.~i 91, ~f 40.9 22,3 

7 25.9 33 .. 3 97~9 If3.8 22.4 
(UJ 35~g "jGO w 1 4:)~ 7 21.9 

r,," l 
,jb~1 '4- 2B.l 37 )~ '102 ,j 46,7 21. g 

'j ~3 'l ~, !} Ul ') p. 
(.;;.0 1,2 

jl0~aJi!~iD512,eJf:i('~, Vdtnin(j utför'tJes er. h d~qaF före 'r;(l skörd. När det gäller totolskör'den <lV 

torrsubstans har \ gOflomsni tf 2fiJast ci:~n störs·ta vattengivan~ 75 mni~ haft n~Qon etfekt~ Merskörden 
le6 ~r 1.6 ~t par ha. p~ de tv5 la kvövBnjv~8rna har dock alla tre vattning&m~ngderna 

tlaft liv aff2kt~ 

Skbrdeökningen vId detta l\11fälle är i 

Särski if vid 1:a ski;r'd merl ocks~ vid 3:e ilar de vJttn~de leden gett 1~gr6 av~astning ~n det ovattnade. 
Uott~ torde fr~inst vara or följd ~!V att mnn i de vattnade lederl tayit större skördar I)nder föregäende 

~kördetil1t~~10. 

fJOD (1~1) och ? liOO (Nh ) kg ka 1 ksa! 
med ?L,ll~ -·~2~i~ 34)} iV8 

. . " , 
tn8fle I E(Jen~ 

Sort; Sei Ii 

.1 Ldi ali~. sept,. maj <, sept. 
3e 4 7 l; "I S9 ~lB ')7{l 

I. $ .~ 

,,:1 t. , 39 (W 1GS cn v" 287 

Get; 13/6, f0rsök 2 d. 1~/6 och f6rs0k 3 d. 2/7~ 



(} kq N 
GO kg N ~ 15~5 ~ kJ"lksal 
on il 
,,iv 

120 II 

o mm bev~ 

1 () * i~) 
2?,23 

F0rs~k 1 vattnaJB~ 1:a 

-17 "} 
!;",l 

i,l) 

31 , , 

" ~~ 

Al' sc~ t b;st rGsultJt~ har 
w~rskrirdarna har Grh~lljts vid den 

fbrsök 2 vattnades on 
har skbrdaö~ninqun blivit 
2 f)1Q~kg per ha i de tre led som 

h r. , U 

:2:""1~7 
3h 
,."~ ( 
,.lO;:;- ! 

?B«? 

',>1 i 
{"" l ~, J 

"19c 'i 
29.,,6 
JE 

" 
;~< 

:1 ! 7 

7 
! 

3fL2 

?H"E 
:)b~D 

?9~i "? 

ti,1 
3'j ,3 
40*0 

<,r' ,ij t"\) 

'~, .. ) 
.... : ~:~ .,.. ,; 

2n~ 'l ( 

!lt 

tJi 

m, 
rJ 

f..r: 
II 

1 7 
bev"~, 

, 
, 

och 7:; '11 SHnafH\> ! "~ed~Hl B'l och 
1 4'10 och ? 480 kg pflr ha, Da st~~sta 

~>em 2:a b9v;'lt}n}n~jBn i försök "'L !\VfH1 i dEd la fCltsök 
so~ fätt 30-40 mm. Den varierar mellan 1 780 och 

l 

)~ 

Förs0k ~ vattnades ~n g§rlg i 8V jul i~ "!är tIar skbrdeöknirlgen fbr bevattnirlg ej överstigit 
1 060 k~ per ~1~8 De1 jr dJrtill troli~lt ait skördens kVJlitet v~r'jt sjmra ~in i de andra försöken~ 

81~a9 var kärnans vatt0nhJlt r~~go·t 



,r;V~~v,§lg.2.d§Jln,.g}1EJ~fyb.t.::., KV;}\f{~~IÖd~d i nq8!l har 8r. S~kHt skördoöhni n~! 1 samband med bsvatlnl ng men 
mera varierande resultat i de led som ej vattn~ts~ Mellan de tro kvävegBdsladu lederl (N1-N

3
) finns 

t de f18sta fall ing~ ~~kr3 skillnadrr. 

~ f~rsök 1 h~r den kv~vBgivan si6rst skörd i laden 80 och B~~ l B3~ 
L~\' 't' .", .. .. r .~. ! f" ... '~ h .:t ((V\O' 'J!h) SOIft (() et mf?ST ~.j2\t8n, har dar'HfilOl N,.'! an '~") oc!~ !~ 'J OrSfj1\ (. nar N ,;1.; ~g j' 3 

glnGmg~en(IQ oetl, ~äst utbyte meddn i f~l~sök 3~ som vattnais sa!lt~~ledet ~~ (GO kg N/ha) oet? bäs1 
rf;stdt(l-f. 1 3";)v \h~ !} beva1+n"1rig.s1ndHn~' (l·" 



Västernorr'lands län 
»==~UK~~=a=~~RG~D~~ 

Markkarakterislik: 

Skikt Fosfodi 'I '! st!lnd 

cm lät+15s1ig f0rr~d 

mmn mjäl iq 'j ~lt t 'j f.~i'i:) f ') 
.Jf>':' I ! I 4 

2G-50 wjälig lälll nt<', ;.)~3 
, 
l \ , 

Gröda: 1:a ärets vall av rBdk16ver'. tilnatoj Gch ~ngssvingGl 

Allmän göd15ing per ha: 600 kg PK 8.15 p§ v§ren. 

Nederbörd: 
;1-t~:rT[if'hw ' ~ ~'. ) . .) 

l'rets 

över 
Ii molr, i 
A!1\F;SV i flg() 'J 

Dvr- i q2! art er 
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N.~ 
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Ka li u;r.zill stånd 
]itt16s1lgt fö~r5d 
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I 3 I 

iii il j ,.: sept. 
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l;!( ..I, ',J, !lI 
d j f l" bH\?" 

') " 

"N' r; c ~J <I i 
I ~: 

lH ~O 
'1'"1 , ( 9 

1'1 , :) 

tör bBv.-led ~:ial över alla N-led, 
fbr N-lod ln:lal ~ver a118 bHv~~18d 

rorrsubS}~dlSs di pGt h<l brnnmassr.t 

!j" 1ii ",3 t'L-, 19)) 
BU .~!~ >' . 32J) ~~:3? 3 7~}~ b 33.') 121'0 "-j 

, 
!J "j i! '" ?:~ 33~9 29~'i '?~LJ) j~)~ b '/1 (} 
;')"... {,I>!",J 

fl 13 .,!~ 32 11 { 
J"; fl '/') o 37 o'} 2n~B "} ,) : «'", I l ., ~ .. 

" ,< , 2. '1 1.8 ') l 1~4 m 
diH.o!J\!. 

I'j:i ,!, 

N." 8~? 17.7 1H tJ J i;2,7 19.0 23,0 
~,v 
!~ 1 'p il. " <"~',, 

_"l ~ f'\ 

t.q ~,} 221>( 59~7 2O,,0 '1'" f' (J.u 
h)l Il.; fl '{ ?7~H ?7 ~ 31+ ... '-:1 27" 7 " OJ 

, } 1< ~J 

~L 36.3 31 0 9 8i, r " 11,6 "r"",) 
, 

< 
'I" 1\. 

I~ 
'Ej~b 3G~8 Jb~5 9?<oO il?~8 <')1 r" 

I f.;:) 

Indift .N ?~ ~) 2,:j l. 'j 2. J.~ l, -I I 



l!<l!,lJtD,i~L\J§-,·i..f2hJ/ V3UrllJ;j n,d ll,~ 'P[l cd, :71 fl'n' l.,w n!'ilt do" tc!.iJla torrslJbsl.'lnSSKiirri0f1 med ?1.?, 
13,,6 r'Isnd:li\li; ?:l"~) ,"f ,Hlr fia. Di ffor'nn:;o,' ',terre ill1 7.0 ~;~ är s-l::;)listiski siikril. Lffokter av vatininn 
har j stort sett varit lika stor pä alla kvävenivler. 

NetutbY{t;'i: for vattninq h,)f crhI,l !~ts v'id 
gjvit n~goi utbyte vid detta ~~öt·J~ti·11·f~11e. 

och 3:e sk6r'd~ Vattning 1G da0~r töre 1:3 skörd har inte 

J.~ v i v ~}-J2~d .. ~ 1 ,Ln9.:~~~~fI?,~t.? .. 
tla har ökat den totala 
[il ffefenSer' f; 

i nil fi(iJd f.·OP [~!) '1 200 . ''j< o.' '-' ,--- v "-"1 {$' • • 

torrsubstailG~k~rd0~ Gad i 
di är statistiskt säkra, 

1800 (N'1) och l/JOD (N
J

) k\! kaiksalpe1ror per 
l",', 1,lv"U, ·,l~v,_,n. ,,~.~(.k.l·ve L,Q 1 (1\ -n~ h~ ~ '~r .t ... ,~:., .. ,t ~.I",\~ ~;".f .o~ 

no. 
V\d 1:a OC~I 2:3 ~'~br~ ~~~ ~+:G~r'~'1 ~V~\tem~~D~D~' ~0i1 p4 ~~~er ~le~~~~r~ t o r lp~ N ~o inL:~~~as skill-,), ,,-. ,1\~1 ""Ll.;.C!',A •. , l ...... " .",_'f.")t,vl '.;1""~ ,.f, "</0'\' )l'.l.",~n~_.J ~~,.'1'I" .•• \) :'.)<1 ,!.~. c..'fV· ._ 

naderna ma"llan N"p N1 och Nh "! iYSer Järeniof iIIOR; 'f"el ~ld J:a shord ar al få olrferenscr sakrae 
J\\f"":'!:) ;~,l'.,,1"1 -c)'ir~-, ~t!1(~'\I;·l·Vvp'J';H".lf' 'rI1";r d,(\ .~ .1~~ ~:;I(n,"-l (f:{)I';~'t,;~!'F'(1 
" ~ •• I,. \/1 ~". '_ u n I,. .J~'" q I .~... '~;., l. 1:'";)1 ,",c'.L,;.. ''', ~},,-~ l " "J 



Ilö~lif!51!Lal~J:l~' År 1971 
F örsÖksvf.1rd ~ L:Httbr\.lkshög~~i\n i ars ~19Dndom;: Höb5cksda l nn ~ !)ffif~~ 

Node-rbörd: ffi::1j juli auq~ sept, maj " sepL 
/1:'t, l'"TR'i;'b;'" V'o '{ Ji (' fl ) la ftH J9 75 62 272 ~ ~ , ~l'V _, ... 11.,.. ... 

Arfj\h q,.1 
l! 29 35 !1h 76 iDS 

SKikl Jordar't VäxHi j'l, " . ,y. pn Fosfad i 11 sUnd Kal1umtilistAfld 
va~~t;:'n~ mm l äl n ö,d i g förråd lättlösligt förr§d 

0,,20 ffi m h SV3qt 10!'\g 61 6.1 III 2 
qroVffio 

20~50 svagt '!Hr19 b,7 5a S 3 Il 2 
qfQVIliQ 

~l ~l ff:h'j 
"i l~,., 

;5 

l( Ob ") 
,) ~I!) :}!{9 !.}O3 "7"'" 3(;' 

'j l:. lO ~): J 

8 2CO 3i:l 'J 0(\ JUr 347 d t)!.} 

K
2 

Ob 2r\(I 3:;8 32:1 37B 330 -Vy 

8 29;) 36~? 31:) ')iY- 3:)8 ,,1,.ö 

f<1; ta 1 207 ,... t ') 
JJ.} m 3il~' 31+7 

mdHf.N " 
ii r'j "7 C ., 

:jq2 380 349 mdiH,K "'J i, v "-
·12()5 2-f7 36'1 3~i() 3as 344 ". 

Kl') 
,: 

Oh 2b9 353 3G!~. J'lf) 3/}1 In , 13.? 
B 288 3~.;3 37i:\ 393 353 

ddf. bav. 

~V~:v.~.9.ö.ci_~1,in9,s:~fia~L (iöd,,1 in\1 ;wd l)l!\) (Hl), BDU (Ni) och 1 ;00 (fL1) k9 kalkamf!ioi!:;alpder per' ha har 
i genomsnitt höjt knörsk5r'd8n med bh, 84 r'sspckiivo'97 dl par tla. Diffefensaf större än 27 {It ilr sta
tistiskt säkra. Skördeökningon lör stigande kvävegivor ör av samma storleksordning j b~da bevattnings. 



!aliy'm,gö.gslIQ9.!. Oc hR hdiumqivorna har i qenomsniH gett lika stor knf,'\skörd, Pil enskilda kväve
nlvler.glr dock utslaq~n i olika riktning. 

§.~QJj~Lol~JUl.2I.J3 ks k 1 a ;>12L, 1, av t (J 131 sk ij r ci 

Nn Nj NZ 
N
3 " 

, 

Ob #, 35 mm 20 lh 13 12 
35.,.:j~j rum 76 77 77 r .b 

5~i~ 75 mm l, 9 10 12 

g .rt'", 3~1 mr'! "1 1~, 14 13 ( , 
" 

3S-5~} mm 7~ Tt Tf 75 
'1" 7r; ,,-,v-l ,j U;f:! 4 B 9 11 

Vattningen Ilar knappast inverkat rA storloksf6rdelningen, 

25. 

!\rldeJen Slll~ knölar har minskat och arv)(!llirl stora ökat med sl:i(;2nde kvävflgivor, Kal1umleden skiner sig 
icke nämnvjrt frän varandra. 

iltildO~.2El~"J':l~,~Q.2,~2.!:> DE) valtnade 'j Cdf)[\ n\lr haH Hgre andel skorvangrl pna knöl ar, 

Av kväveleden har NO' som leks f3tt kväve, 1stt lägsi antal felanhoter. I övrigt finns Inga nämnvärda 
skll1nddsr mallan kväveladwn. 

KJli1mledor; skiljer sig icke nömllvild fdn varandra. 

lägre andel b16tkokta och lIIörkf~r9ade knölar. 

f~r blötkokning och 
Issmakun blivit sämre. 

Den höga iumglvan har i qonomsnltt gutt mindre 
bhlkokninq,. 

Markkarak·tnristik 

pH Fodorbi l siilnd 

Rödklöver 
il mol\! j 
Ängssvingl31 
lindra gräs 
bvri Q<l ader 

il' ., l iH 1:1 ~H'~ 

1Q ''I • n(:/, • 
• I.) j l Gen lD b 

el"''? 

lWiösiig 

! 
, 
i l 

i l ! 

f~rgök R1-210 vid Ökn@ s, 

25 27 29 
1.9 19 19 
8 6 8 

l/t.; 47 43 
2 

förrjd 

" ,! 

18 
19 
8 

~)3 

2 

~ J .• aen sn 

knölar lon slarkarB benäganhai för 

Lit t lös \ förr'3d 

1 l l ~. 

\ I i If I 

~, 

'~4 

7 
31 

4 
rA J!. 

l.~ 
.J 



o ~lm bfJV:> 
~~h 
,) , 

h2 
!jG 

d{ LiSt'- ha 

37 'fil{. 

~12 qh 

rt 
i 

11" q ~ if 
~;7 l~U 

bZJ3 ii:,7 

Si! ~? T7 ,1 

7 :)6~O 7:U 

(ri, 

ri " ~l:ia 1 
i~ 

113.11 115.1 
I11d'H' 5,4 

50,& :ifU1 
1 .. ,DeIJ, " 

58.9 55,7 
5nJ3 ~)6 ~~) 

75,7 54-)0 

I2rr~~ubsJ~_~~~~,k0~~.g~y-~j~2DEJ5J.]~a SLbi·!rJ~"~~.!~~~.1fi-t~SLr9nm~S~Sfi~",~!!:i~ för Lev Q ~'l cd m: ta l övar all a N", led t 
för Nnled m:tal över alla bev6-1od. 

Iorrsubst3ns, di per ~a 

,,~! ", 
(j,.) 

21; "Q 

n.9 
33,1; 
rr )~J 

14,0 
'r1,,3 
11.0 ., 

( 

UJ 

(0), 

??~2 

'"') Q f 4.~,' 

'ijL~3 

l:U; 

1 l., 
, "v 

'1 (1 
I.",.J 

I; ~j" 1 
~18!t8 

5~)" 7 

~:) ,_ Ii 

Vattnif)0 wed 34, G2 och 9G mm tIar i 
mad 13.7. 10.G rOSl)1~ktivG 11.4 d-t f!0r ~la~ Skil 
offidklen ~jt .~ qGnOm3n~~:t D;lnsl 1 (}ch :'3tÖt~;·t P8 t.re 

\jrönmass" 

per ha 
totalt m:tal 

21,S 
31,5 

?,7 

15,:; 
?5.'; 

1,1,5 
:J2.() 

:L9 

20.9 
18.5 
1(1.0 

3 

19,1 
17« 7 

l t höjt den totol tortSubstonsski:irdul1 
dl är statistiskt säkra. Val ngs· 

'len av wefskör-d2fl Pj{' vdt{rdnq h~n' nrharlits v'id el~3 skörd tdi:8r' v8ttnin~:1 on vecka tiuioaroo 
fick d~ 23, 32 ive ~i~l mni~ 08n ;nins'la givan har som synes b}st resultatM 
"j ~ ha!" -} r~: hd 1 vl 1 tf J i skördnn df;n h augu$ ti ,och ng den 76 3uquSt'1 

Hföli 

, '" .,,, [" ) J • OJ. '1 ' Den l qGu '~L Kg kalKsa poter par 
~6, 41~1 res~ektive di per ha~ 

Da slora differansornJ mellan och N
J
. ~~~!,mBllJn,N3 ~ch N~ befof, liksom de stora sta~i5~iska !elan! 

P;) ,ii. t be,; Hindd lör' ()j~Hiln\ 11(\ .. , . t:.) i [f) i Jd av, lsora~r!(?t;:("d(:I> Leden :1 2. och N!\ ~av 1/1 ~ I:a skord 
I genomsnitt bulydllgt lagra skurc jn N? och aven l~gr8 an N. o VID 2:0 Den J:s skura har torrsubstans-
mängden ökat t,u.m. N~ VB H3, [~dasl dan lägst1 kväv~givan N, har dock ggtt en säkar skörds-
ökning. . 

Q~~.?!:~.~!f.'!: m.m, SH,,!~;nd0t val' p~ v:iren o)iimnt tl11 följd av isbrä,Wlskador', Ojiimnhderna blev mindre 
fram,~p~ sommBretl~ 



27, 

9s1t!l.a, $,1' 1971 
Föt's(jbv~ird: Lantof', ()o!s1av tlo1mgren, FiuLt!'i'!r:1· At'reode vid ÖsH(~G, !LfII!? 

Markkarakterislik: 
Skikt Jordor-i: VäxlHllq, pH Fosforiillstånd Ku 1 i lHd i 1'1 S tänd 
Cm vatten, mm Hit fl (is 11 g fÖtT~d läWös1il;lt förråd 

0-20 ne,h, sva~~t. leriG :rr 1:' ~r !I ') 
~! 'I' i t, !! l 2 

s<)nd 
20~50 sö.nd ~0 5.7 ') 

~o ~ Il 2 

R1~20Je 8evattninQ - kv~ve - kalium till matnota"tis 
~""""_"",_.""""""""''''''''_--''""",'',""~v.~~,~,~~~.~~.,,..,,~.~._~~-.-,.~~,,,,,,-._.-.-. ..,....~'''''"''"'''''''''''',"""""' ...... " __ ,,,."" 

Allmän görlsliny pur ~a: 1 000 kg PK mikro P8 höst~HI '1970 

p'lard:ardi~l" m:ta'J Der ha: l~? iOO ...... .".",~~"'~.~,.,.~... , 

KA Ob ebBv ) 139 l/g '26i\ ~:99 
l 

Ii boy" ) 'lir!! 2f:~'1 Hi 300 
![ Db Hh 2~:;? 2~)() iEi "2 n ~i b~} ?~) "1 278 3(;-1 

2i!D 
251 

N; ta 1 -1:1'/ 2b2 ?b7 296 24h 

ff ,; N 
,'J 13J4 

!t 
;\A Jii( ZlU nu JOO 
II 

i 
" l? 2~).i:.: ?b!; !'<] I 

t 

Ch '1;) ! IbS 'Je,'! 
C,I ( /~;J 

fl '1 ~,) '1 ?~.<i rn 30"1 

Bev::d,tnin\; rn~Jd tnL!'l~, i; i? mm h(il" 1 gt~nof}i~,~r;i·t t öl\~d knij'!s~,(irdcn tllHd '1 di: per hh~ 

~ DGi! har fr--,~;m;.; t 1 i t~·;. pi:! dt; kv~}vcni v:Jerna vi d den höga 
liksom fhri)~l~andet var 1970 p§ samlra försöksplats, 

"f'" I" 'l "I' "t 'k ocn I L1U \ ,~,\.1 Kf) KB K<JmmonSa! pi) ,(Jr' pcr na Ilar 

vo 139 di p~r ha. DlfferenSBr' stSrru än 28 dl 
~r st~tistiskt säkr8e Utbytet för kv~ve och siigJode kvävem~ngder är i stort sett lika siori i bada 
blvattnlngsladen. 

~l)1.i,ll,r,i5JiislsJfL~9. j ijBf1o[i1sniH h,1I' knöhkörden bllvH Hk; slor j bilda!Gden, Den stora givi.111 har dock 
gett betvdliat ~lÖ{jre skör(i .~n den mindre i NA~ , kväveoiidslade led är f5rJlällandet omvänt , " , U o 

Np N.1 " fL) 
J ! 

!~2 ,; 

""25 mm 35 21j, 23 20 
J5~~~)) mm (,:J 73 73 "(' (,) 

S~j.~p 75 mIT, 2 3 " " 



Kvävegödslingen har medfbrt större knölar. Knölarna har vidare blivit n~gct större lad stigande kväve
givor', 

.§1~"cdo;~~~dom~". V~lttn·tnqBn har' ~y:l: t någol Hi~Jro. ~;fu)r'v'frekvHns sam-t mindrB ande-! kn(;'lar med miss~., 

formning och sprickur. Antalet felophotsl' för slarka skador har bliyj{ ca 50 % lägra än i ovattnade 
lid. Kv~vggödsling och stigande kvävegivor Ilar medfört ökad andsl aissformade knblar och ökat antal 
felenhet.sr för ~;tlrk\:1 shadJ)r-~ DH"f hnns in~a nämnvz~rda $kl'~1n3dtir mt-dl(ln kaliumlBden" 

hQ~.h~. Vallningen höT' mjnsk8t beniigenhv\o1i föl' blötkQKning och för möridiirgnlng. 

Sanägenhalan fBr blijtkokning och mbrkfärgning har ökat med kvävegbJsllng och med stigandE kvävegivor, 



I NNEH&LI3FÖRTECKNI NG 

GEVA HNINGSF(jPSÖf, 

.1L!2LSj1,L~:L~, 
Ultt.Hla"~,,, .. ~,,,,,,,,,.,.,,<> .. ~~,,.,,,,,,,~~,.:~~,,,,~.,,,,'>~~ 8evatlo"ing·"" kV[1vf!qödsling tfl1 havre 

.~.!!l~EJ.~E-

!! fe 0ev;:\i.tn1nq 'Ull h;-Jvrt~ 

01 ik:3 y,iHenqivor- kv;;vegöusling till 
kl~ver - gräsvall; 1:3 5rets. 
N 

., , 
$lC~ 

Gunrlarstofp.G~e~nD4sf •• $ •• ~.9R1-2011 Olika 0ivor sJlt~laltigt vatten; hijstr3~ 7 
Mörbylilla.o".~p,.~.~v'ftPo~m L1-20'i. (lika givor ~dl tilJltig"t vatten; sockerbetor 

II. L1-?j1. Olika givor salthaltigt valton; bruna b6nor B 

~~r L~lli1:~t?~!§~.l~D~ 
Tjörnadala •••••••••••••••• I. R1-201. Olika givor salthaltigt vallen; 5:8 Arets val] 10 

il. R1·209. Olika givor salthaltigt vatten; 9:6 ~r0t5 vall 11 
Ugerup •••••••••••••••••.••••. R'·210. Olika vatt vor - kvävogödsling till klövar- 12 

vor - kvdvegödsling till klbver-

ing till k16ver~ 

"l, , 
Hcv~.dtni n~) ~, havre 

iny till klöver -

, fkvaUninq,' kV:jV\i ,. k,Jl \:.11)1 till mvtpo'(JHs 
Olika valtengivor· - kv~veg6dsling till klöver
~r~5va'11; 1:3 ~rets 
Bevattning - kvävD ft kalluw till matpotatis 

13 

'16 

19 
?~J 

1'0 

')h 

25 
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1971 års 
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Försöksviirdarna för sh'ukhlrförsöl<fJn med lIa1k hlir uttryckt en önskan om aH fil ta del av inte bar-il resuHatet 

av det egna försöket utan helst ävan av resultaten av övriga försBk I landet. Denna sammanställning görs för 

att tillmötesgå denna begäran. Den syftar sllun~a inte till att vara an försökssammansläl1nlng i gängs8 menIng 

aller af t vara en redovisning som skall läggas till grund för rIdgivning. 

Avsikten med försöken är att utröna i vllkan gr-ad strukturen pI vär! lerjordar- kan pävarkas g~nom kalkning. 

! de flesta försöken prövas stigande givor med bränd kalk (CaO) aller släckt kalk Ca(OH)2' I nlgra fall prö

vas ävan stegrade givor av kalkstensmjöl (CaC03). Kalkgivans storlek anges i ton CaO/ha. Omräkning,har dl 

gjorts lad hänsyn till kalkningsmadIats CaO Innehåll. Kalkstensmjölet Innehiller som regal Ingan fri kalk. 

Dass CaO hatt är ca 50 %, allt kolsyrabundet. 

Försöken är utformada med kontinuerligt stiganda givor. I regal finns fyra block (fyra upprepningar) I varje 

försök, Varje block har en bredd pA 10 meter och längdan är 30 metaf. Hela försökets yta blir 10 x 120 metar. 

50 

o 30 60 90 '120 ffi 

försöks 1 ed nr 2 3 If 5 () 7 il 8 7 5 5 i} 3 2 'I '1;1 3 II ~j () 7 8 ii 7 G 5 It a 2'1 

III 

Av f hur kal van inom att förs6k varierar. DBn horisontella skalan anger l 

den kalkgivans storlek i fon O.rldet fr~n Q - 5 meter är slluoda okalkat. Fr§n 5 tll1 

30 mehr st Ikgivan kontinuerligt fri n O till 50 ton CaO/ha för att sedln avta till O tun CaO/ha vid 

55 later D.S,V, Raden som rubricoras Försaksled nr visar parcellfördalningen; parceller med sa •• a nU.llr har 

lika stora kalkgivor. Maximala kalkgivan kan vara olika i skilda försök, 

! den mån andra bestämningar gjorts än avkasl:ningsbesHimnil1i] redovisas även dessa., Sllhlllda h;w som jordw 

artan bestämts ganol en mekanisk analys vars resultat kan redovisas med ett antal procentsiffror. 

Exempal: Bangtsbo, Maljord 8:1-9-26.56 

Alv 1-5-21-73 

Bengtsbo är namnat tör försöksplatsen. Eflar ordan Matjord respektive Alv följer procentsiffrorna f.r jurdartlns 

olika fraktioner allt räknat i viktsprocent, Siffran framför kolon anger glödningsförlustan (eft mätt pi lull

halten). Efter kolon följer sedan j ordning procentsiffrorna för sand, mo, mjäla och ler. För alven anges Ingan 

glödningsförlust, utan där betyder ~iffrorna procenttalen för sand, mo, mjäla och' ler. Bengtsho har- alltsl 8n 

styv lera I matjorden (56 % ler) och en mycket styv lera (73 % ler) i alven, 

Om Ingsn mekanisk analys av jordarten föreligger, anges jordarten efter bedömning an~st mad jordartsnamnet 

slsom exempelvis Mullhaltig mellanlera aller Mullfattig mo. 



2 

I den män rnarkkamisk analys utförts redovisas resultatet j att diagram. P§ den horisontella axeln anges kalk

givans storlek; pä den ludräta axeln basutbytaskapacitet, basmättnad samt pH-värda. Dessa diagram redovisades 

I f jollrets f6rsöksbarättelse och Iterges därför nu ulan kommentarer. 

Hlsten 1911 utfirde. pi 8D dQl firsök mätningar av dragkraftsbahovot vid b'3rh.tnlng. En gilfalabil) ·dr.g~ fram 
i marken DI ett djup av ca 15 CI. Motst6ndat mot billan mättes mad hjälp aven dynamomater. Mätningen har i 

da flesta försöken utförts p& sIvälDpackad som packad mark. Jordpackningen har ästadkummlts pi s5 sätt att 

att fordon körts över försöksrutan. Dragkraftsmätningen har sedan utförts I spIran efter denna körning. Resul. 

taten fedovisas j diagramtorm p~ sidorna B - 21 

Resu Ha t nJ!!!tLt~JÖr lib, 

Stockholms län 
KOLSTA Ar 1971 Gröda:, Korn Anlagt åt 1%9 
Försö~sv~rd: lantbrukare Roland Holm, Kolsta, 760 30 KNU1BY 
Jordad Mät j ord !d-24,-18~lt7 1'tåUligt munhaHig dyv lera. 

Alv 7~23-11-53 Styv lera 

.tk!~L~ 
Försöks1ed ton CaOiha Skörd dr lila 

1 O 25< 'I 
2 2 29 .. S 
3 9 
I; lti 30,,3 
c II 24 :l'!,,1 
[; 31 
7 39 37 0 b 
8 !,fj .3b~9 

;,v 
erhällits för de 

Re 1 .. ta 'l 
WO 
liS 
ll-1 
'j 1 (1 

'12'1 
1"ib 
"ilie 

ngan utfördAs sent p~ 116sten när ffiBr'ken var holt vatter!~~ttad~ 

hela -försökd" utslag för kalkningen har crhil! iit~, i)Vf2fi för dtl 1 bil 

VÄSBY 1>1lJNSÖ Åt "197'1 Gröda: Hiislv'l(S f;nl 
Försöksvärd: Lantmästare A. Glortts, G~rd, ~unsfi. 170 10 
Jordart Matjord Mlttl igt mullhaltIg s lera 

Alv Styv lera 

lkg"n.!J51!.!l, 
Försöksled ton CaO/ha Skörd dl/ha Rel 

1 O l~8<12 100 
2 2 r') ") 

,J,-,.,) Vl9 
3 9 l~]J) 90 
4 1li 1,8 .. 5 101 , 
,I 2', 53 .. 2 'i H) 
f.) 31 5&.4. i~ ·'1 

ll{ 

7 39 SS.B '118 
8 45 58 .. [; 122 

il j(a~ensllljöl 
Försöksled tOll CaO/ha Skord dt/ha Rel.tal 

1 O lf9DJ 100 
2 4 :Sld 110 
3 18 5Lil -104 
4 32 If? ,3 96 
5 48 50.5 102 
l) G2 50.5 TlJ2 
'1 "18 50.9 103 
8 92 1\8.2 97 

ka l vornil kan 110hras" 

31' därför'l 
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pft grund av ett missöde har antalet upprepningar i försbksledon 1, 2 och 3 blivit endast tvA. Övriga förs5ksled 
at skö!'dad.) enliqt planen mGd ngiw. 

Grödan var täm1igen Ojämn inom f6rs6ksomrJdet. Posi Liva utslag har orh§11its tör den brända kalkan madan kalkstens-
mjölets affekt har varit Ilg. Skijrdeniv~n är relativl hög. 

När dragkraftsmätningen utfördes var jorden tämligan lätlbrukad. SDm synes av diagrammut var jordmols{ändet mot 
billon tämligen "lägt och c·ffek·ler' av kalken i detta avseende kunde inte F'Bgistreras. 

f'lal möhlJs 1 än 
LÖNHULTS Gl\RD Är 'i971 
Fiirsöksvärd; H Weibu'lls AB, 26'! 51 
Jordart Matjord 7;8-15-76-44 M~ttljgt mullhaltig s lera 

Släckt kalk (Kronkalk) 
rÖ;'~~6k;Ted - tQ!1 eaO/ha 

O 
2 2 
3 9 
I, 15 
5 (if 

l) 'Jf 
,J ~ 

7 39 
8 liS 

dJr!ha 
56.:i 
5fJ ,5 
511.3 
5~) ,J) 

51;,'/ 

SU) 
blj.~, 9 
.5l~ ,,3 

i<f; l" ta! 
'iDO 
98 
9fi 
97 
91 
9G 
91 
96 

torde ha samband eed stark kyävegödsling och liggsäd. 
~tra~ sftor mldsom~ar. LI undar hala växttidin 

kunde Inga 

tsmätning8D visar att markanta effekter r~ jordstrukturen Jstadko.mlls mad 
kalkgivor har fullt klara effekter kunnat mätas upp. 
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kningen. Även med m§ttllga 
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En kalkgjva p§ c:a 25 lon/ha har ökat skörden med c:a 600 kg por ha. ytterligare stegrad ka1kgiwhar inte medfört 
högre skörd. Bästa ekonomiska utbytet erh511its för de l givorna. 

Dragkraftsmät. n i ngen visar il tt draqmltståndet som ii!"! ägt rodan på dr oka Hade områdena har mi nskats påtag]i gt av 
ka lkni ng!-)n, 



STENSFÄLT Är 1971 Gröda: Höstvete 
Försöksvärd: Lantmästare Rolf Ellasson, Siensfält, 540 52 
Jordart Matjord 8:2-10-18-52 Mättligi mullhaltjg 
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PosHiva effekter av kaiknlngef1 bIO nollJr<Js mon ublag@f1 iir' m2i:tl1~!'L 

Dragkraftsmätningn visar att klara sfr0ktufeffekter §stadkommlts med kalken, 
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w :it' p?' [)k~ol kad j TnJts deHll har' 3vkstni ngerJ stegrats mycket krafti gt 
vs p3 c'a 3J ton CaG/ha som bränd kalk ligger skörden pi 77 di/ha. O~rutÖYBr stegrad 

kalkgiva höjer inte skördenivAn ytterligare. 

Dragmotst3ndsmätningen visar p3 ~arkanta strukfureffekter även vid lIga kalkgivor. Dessutom visar kurvorna att 
jordens padni i;,in.ska; näi" ka
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igt av kalkningen. Däremot har kalken haft klara positiva effekter pS 
::nd8Vät'den" 



ISBY Är 1911 Gröd,,: j(orn 
Försöksvärd: Lantbrukare Slig Andersson, Slmtuna, 190 70 
Jordart Matjord 9:1-14-26-50 Mlttligt mullhaltig -

Alv 1<·12,·28":19 1\lr''1. 

Bränd ki.d Ii, 

~\1l1 891 ilt' '1%9 
F)l\rWHUNORf\ 

'!rik dyvler';; 

, l 
II m:'i!.1!iLLal~ 

Försöksled lon CaOiha Skörd dt/h() Rel.1.al Försöhsled ton (' -, I' "at) na Skörd dt/ha flel.lal 
I O G~:),,2 'lO0 O 62.9 100 
2 2 63.8 9g ? 

(. 2 b2:1 9!) 
3 q 541)g 99 3 \.) 63.8 101 
If 1b (iI+<,8 99 If 1b &2.8 iDO 
5 "" fA"b 99 L 1 5 2/0 bit.! 103 .' 
b 31 ~ ~ l ut.'. t 95 b 31 63.S 10'1 
7 39 51,9 or' eJ I ~(' J . .! 53.0 100 
8 Ilb bUJ 9i~ El Ifb b1,S 98 

Tv§ förs6k p§ samma fält. Försök i ligger på styv sv5rbrukad 'lera. försök I I p§ lika styv jord men mullrikara 
och mer lättbrukad. Bränd kalk har använts j b§da fallan. 

Ob~.tlonet. Slrukturförändr'ingen som kalkningen medfört., Cjör aH de starkt kalkade rutorna torkade upp tidi~ 

gara p5 vären änf~let j övrigt. Värbearbatningen blev Bxirsmt djup, oftersom man inte kan ställa om harven när 
man kör över tÖrsÖksomr5det. Utsädet kom att ligga p' c:a dubbla dat normala s~djupet. lrots dot stora sldjupet 
blev uppkomsten samtidig över hela fället. 

När brodden var c:a 5.1Q cm l§ng angreps dBn av jordloppor inom de starkt kalkade delarna av flltet. Angreppet 
var starkt och best5nden tunnades ut betydli ! fortsättningen växte dock säden bältre p3 de kalkade omrldens 
och var shax etter midsommar c;a 10 cfllltlms(flr l än pil okalkaL 

I fortsättningen utvecklades 11 ino!l1 utem da helt okalkade delarna. 

Slutresultatet blev att n5gra ~ositiva effekter p~ vt3i1 inte kunde si:t"er'a!; " 

Dragkraftsmätningen visar att ~alken ~stadkoffimjt klara effekter p5 jordstrukturen. 
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stora skörde6kningar kall noteras för den brända kalken. Maximala avkastningen n§s vid c:a 30 fon CaO/ha. 

Den avkastningss 
vid 20 {on 

effekten av kalks el ~r betydligt mindre och den maximala skörden a5s redan 

För thomasfosf3tol galler. liksom även för don brända kalken Dch kal et - att de minsta givorna 
givit det b~sta ekonomiska 
givan ~ 50 
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F orts. från omslagets andra sida 

Nr 
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1969 

1969 

1970 

1970 

1970 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1972 

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, 
kyrkogårdar, idrottsplatser, flygfält m.m. 

Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar 
Johansson. Resultat av 1969 års täckdikningsf6rsök och bevatt
ningsförsök 

Gösta Berglund. Kalkens inverkan på jordens struktur 

Aug. Håkansson, Gösta Berglund, Janne Eriksson, Waldemar 
Johansson. Resultat av 1970 års täckdikningsf6rsök och bevatt
ningsförsök 

John Sandsborg . Exempelsamling i hydromekanik 

Janne Eriksson. Bevattning. Tropiskt lantbruk 

Janne Eriksson. Erosion. Tropiskt lantbruk 

Aug. Håkansson, Waldemar Johansson, Gösta Berglund, Janne 
Eriksson. Resultat av 1971 års täckdiknings-, bevattnings-
och kalkningsförsök 




