
FÄLTKORT 2018 L1-265 H- -2018 01A262
SLU, Mark och Miljö
Försöksserie: Tillskottsbevattning till Höstvete
Försöksvärd: HS Kalmar-Kronberg-Blekinge, Torstuna

Ölands Skogsby 106B 386 92 Färjestaden
Höstvete

Försöksledare Utförar-ansvarig

Ingrid Wesström 0708-490478 Jan-Olov Karlsson tel.070-2876363

Abraham Joel 0733-749210

Samordnare: Erik Ekre 0708-438203 035-46503

Försöksled

A. Obevattnat led, kontroll
B. Optimal bevattning när 40 % av det växttillgängliga vattenförrådet har förbrukats
C. Tidig bevattning,1-3 ggr,om behov finns vid dålig uppkomst annars från bestockning
D. Sen bevattning, 1-3 ggr, från axgång till blomning och från blomning till degmognad

Se fullständig ledtext i PM
Rutfördelning i fält

Block  I-IV  *ACBD*CBDA*DACB*BCDA*

I         II III IV
______________________________________
| 1    A |  5    C |  9   D | 13   B |
|________|_________|________|________|

-Förflyttningsgång bevattning
| 2    C |  6    B | 10   A | 14   C |
|________|_________|________|________|

Förflyttningsgång bevattning
*--------|---------|--------|--------*
| 3    B |  7    D | 11   C | 15   D |
|________|_________|________|________|

Förflyttningsgång bevattning
*--------|---------|--------|--------*
| 4    D |  8    A | 12   B | 16   A |
_________|_________|________|_________

Koordinater SWEREF99 N : SWEREF99 E :

Försöket ligger ca    m i    riktning från Norrpil o   Plöjn.riktn. o

BRUTTOYTA: x = M²
____________________________________________
Allmänna uppgifter/anvisningar

Gröda: Sort
Förfrukt:
Sådd:   Mängd kg/ha  Datum /
Radavstånd cm

Gödsling    medel kg/ha  Datum /

Ogräsbekämpn medel kg/ha Datum    /

Övr. bekämpn medel kg/ha Datum    /

* Registrering av utvecklingsstadier, 4 ggr
* Rotdjupsmätningar,2 ggr i led B
* Skotträkning, axräkning
* Registrering av markvattenhalter
1 gång per vecka 

OBS! Uppgifter om gröda, skörd m m skickas
till sixten.gunnarsson@slu.se

SKÖRDERUTA: X = M²
____________________________________________
Graderingar och bestämningar

 Bristsymtom      (SGU) Rutvis
 Ogräsförekomst ospec (WE) Rutvis
 Mognad-Datum, 2 ggr  (DDR) Rutvis

Markkemiska analyser:Se PM

Gradering vid skörd

 Stråstyrka vid skörd 0-100 (STS.SH)  Rutvis
 Grönskott vid skörd 0-100  (SH.GN)   Rutvis

Provtagning vid skörd: (Y.KG) Rutvis
 Kärna: N-halt / stärkelse (NIT) Rutvis

 Skicka skördeprov till: Agrilab
 AgriLab AB Ärnevi 55, 755 97 Uppsala

 Trolig gröda nästa år:



MANUELLA REGISTRERINGAR  ADBNR: 01A262  PLAN: L1-265  LÄN/FNR: H-  -2018 2018-04-10

Datum ->

Kod   ->

Ruta/Led

1 A

2 C

3 B

4 D

5 C

6 B

7 D

8 A

9 D

10 A

11 C

12 B

13 B

14 C

15 D

16 A



PM Tillskottsbevattning till höstvete/spannmål L1-265 och L1-266

Under torra år och vid dåligt bestånd på våren är tillskottsbevattning nödvändig för att optimera produktion. Till de redan högt ställda produktionskraven på odling, förväntas nya krav, så som effektivare utnyttjande av vattenresurser, mindre näringsläckage, högre kvalitet och pressad ekonomi. Detta innebär att ytterligare förbättringar med avseende på olika produktionsinsatsers effektivitet är nödvändiga.



Trots att spannmål tolererar en viss torkstress, kan en till tre bevattningar vara nödvändiga för att uppnå en bra skördenivå under torra år och med ett dåligt övervintrat bestånd. Eftersom spannmåls tillväxt kommer i gång tidigare på våren än övriga grödor bör man kunna utforma en bevattningsstrategi där konkurrensen om vatten med andra grödor inte blir särskilt stor. 

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla olika strategier för optimal vattenstyrning till spannmål, genom att väga in flera faktorer så som spannmålsodlingens krav på vattenförsörjning, bevattningsteknik, hjälpsystem för vattenstyrning och ekonomiskt utbyte. Följande delmål kommer att ingå:

· Ta fram riktlinjer för styrning av optimal vattenförsörjning med hänsyn till jordart, grödans utvecklingsstadier och tillgången till bevattningsvatten.

· Utvärdera effekterna av olika vattenstyrning på: vattenåtgång, näringsupptag, avkastning och kvalitet.

· Utvärdera lämpliga metoder för att hjälpa lantbrukarna att avgöra när är det dags för bevattning.

· Utvärdera kostnader och tidsåtgång för olika bevattningsstrategier



Frågeställningar som ska besvaras är:

· Vilka är de lämpligaste bevattningsstrategierna med avseende på bevattningsintervall, bevattningsgiva och jordart? 

· Klarar vi detta med nuvarande bevattningsteknik? 

· Vilka är de lämpligaste beslutstödsystemen och hur kan de tillämpas?



Försöksuppläggning

Försöksplatsen ska bestå av fyra randomiserade block med fyra bevattningsled. Totalt ska försöket bestå av 16 försöksrutor med en storlek på 20 x 24 m. Alla behandlingar ska slumpas inom varje block. Bevattningen utförs med en 24 m bred bevattningsramp och bevattningen ska styras med hjälp av en markvattenbalans som är grundad på klimatdata uppmätt på försöksplatsen. Följande fyra försöksled kommer att ingå för att representera olika nivåer av vattenstress:

A. Obevattnat led, kontroll

B. Optimal bevattning, när 40 % av det växttillgängliga vattenförrådet har förbrukats

C. Tidig bevattning, 1-3 gånger, om behov finns vid dålig uppkomst annars från bestockning t o m stråskjutning med en giva på 20-30 mm per gång beroende på jordart.

D. Sen bevattning, 1-3 gånger, från axgång till blomning och från blomning till degmognad, med en giva på 20-30 mm per gång beroende på jordart.



Mätprogram

Markkemiska analyser (Hushållningssällskapet genomför)



Mineralkväveförråd, jordprovtagning, 2 ggr per år, generalprov före gödsling och sådd och ledvis på hösten efter skörd (0-30 cm och 30-60 cm). 



Kväveprov - general, på våren		0-30	20 stick	 till 3 prov

						30-60	12 stick	 till 1 prov

Kväveprov efter skörd - rutvis 16 rutor	0-30	10 stick	 till 1 prov

						30-60	  5 stick	  till 1 prov

						

Generella odlingsåtgärder (dokumentera, Hushållningssällskapet genomför)

· Gödsling (sort, mängd, datum)

· Sådd (sort, mängd, datum radavstånd)

· Ogräsbekämpning (åtgärder, datum)

· Övrig bekämpning (åtgärder, datum)



Skörden (Hushållningssällskapet genomför)

Skördens storlek bestäms ledvis i varje block genom vägning av 2 drag à 12 meter i de två mittersta raderna i varje ruta. Ett prov per led tas ut för bestämning av avrens %, rymdvikt, 1000-kornvikt, kväve, stärkelse och ts-innehåll. Totalt ingår 3 led plus en kontroll i försöken och i varje led görs skördebestämning i 2 rutor. Totalt blir det 32 skörderutor.

		





Observationer (Hushållningssällskapet genomför)



· Upptorkning

· Vattenhalten i marken, en gång per vecka

· Bladtemperatur, en gång varannan vecka (L1-266)

· Registrering av utvecklingsstadier, 4 ggr

· Rotdjupsmätningar, 2 ggr; Strax före första bevattningstillfället i led B och Strax före tredje bevattningstillfället i led B. Notera grödans utvecklingsstadium (DC)

Uttagning av 4 plantor/ruta: Ta ut fyra representativa plantor/ruta genom att försiktigt lossa jorden med en spade. De fyra plantorna ska tas strax utanför skörderutan men inom rutans effektiva bevattningsområde. Klipp av plantan ca 10 cm ovan jord. Mät rotlängden, cm på de fyra plantorna och notera medelrotlängden i ett protokoll. Det är huvudrötternas längd som mäts men notera även finrötternas längd om möjligt.

· Skotträkning, axräkning

· Gradering sjukdomar, bristsymtom, ogräsförekomst, stråstyrka och grönskott vid skörd, mognad 2 ggr



Kontakter



Försöksutförare: Fredrik Persson Hushållningssällskapen Skåne län, Jan-Olov Karlsson Hushållningssällskapen Kalmar län och Bo Pettersson Gotlands län

Försök övrigt: Ingrid Wesström tel. 0708-490478 och Abraham Joel tel. 0733-749210

Fältkort, insamlad data: Sixten Gunnarsson E-post: Sixten.Gunnarsson@slu.se

Samordnare: Ronny Anngren Hushållningssällskapet Halland tel. 035-465 16, 076-282 25 39
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