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Part 1: External effects
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Resumé
Periode og omfang: Frugtfald i solbær skete hoved-
saglig fra fuld blomst og de følgende 3-4 uger. Det
totale frugtfald var på 36-46 pct.

Bestøvning: Frugtfald i solbær kan i nogen grad
hænge sammen med mangelfuld bibestøvning.
Solbærnektar havde en sukkerkoncentration på
22-38%. Dette kan medføre, at bierne foretræk-
ker andre planter, hvor indholdet af sukker er hø-
jere.

Frugtfaldet blev ikke reduceret ved at give vind-
bestøvning i tillæg til bibestøvning. Vindbestøv-
ning gav dog større bær, hvilket tyder på en bedre

befrugtning i de ansatte bær.
Temperatur: Der kunne ikke påvises nogen sam-

menhæng mellem temperaturniveauet (høj tem-
peratur/lav temperatur) i frugtfaldsperioden og
frugtfaldet. En kortere varende periode med lave
temperaturer i frugtfaldsperioden (8°, 4° eller 1°)
påvirkede ikke frugtsætning, bærstørrelse eller
udbytte.

Vanding: Frugtfald i solbær hænger generelt
ikke sammen med, at der i denne periode er vand-
mangel. Vanding i denne periode reducerede så-
ledes ikke frugtfaldet.

Nøgleord: Solbær, frugtfald, frugtsætning, bestøvning, temperatur, vanding.

Summary
Period and extent: Fruit drop in black currants was
observed over a 3-4 weeks period starting at full
bloom. The total drop was 36-46 per cent.

Pollination: Fruit drop in black currant can to
some extent be associated with poor bee pollina-
tion. Since honeybees prefer nectar with a sugar
content of at least 40 per cent and black currant
nectar was found to contain only 22-38 per cent
sugar, poor pollination can be a consequence.

Wind pollination given as a supplement to bee
pollination could not reduce the fruit drop. But

wind pollinated berries were larger indicating a
better fertilization under these conditions.

Temperature: No connection was found between
the temperature level (high temperature/low
temperature) in the fruit drop period and the fruit
drop. No change in fruit set, size of berry or fruit
production was observed after a short period with
low temperature (8°, 4° and 1°C).

Irrigation: Normally there is no water deficit in
the period of fruit drop. Consequently fruit drop
was not reduced by irrigating (drip irrigation and
or sprinkler irrigation) in this period.

Key words: Black currant, fruit drop, fruit set, pollination, temperature, irrigation.
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Indledning
Det største problem ved dyrkning af solbær er et
for tidligt bærfald. En tidligere beretning (6) giver
en oversigt over de utallige undersøgelser, der har
været udført for at finde årsagerne til bærfaldet.
Det har dog ikke været muligt at give en entydig
forklaring på problemet.

Denne beretning omhandler undersøgelser,
hvis formål var at belyse eksterne årsager til frugt-
fald, og at finde metoder til at afhjælpe frugtfald
i solbær.

Frugtfaldets forløb og
størrelsesorden
Indledning
Frugtfald i solbær beskrives af Neumann (27) til at
være opdelt i tre perioder: 1) Blomster-fald, 2)
Tidligt frugtfald (umodne bær) og 3) Før-høst
frugtfald (næsten modne/modne bær). Teaotia og
Luckwill (36) taler kun om to perioder: 1 og 3. Ge-
nerelt kan dog konkluderes, at hovedparten af
frugtfaldet sker i perioden fra fuld blomst og 3-4
uger frem, dvs. i perioderne 1 og 2 (12, 26, 36).
Nes (26) fandt, at der var stor årsforskel på frugt-
faldets størrelse, ogHeggli (12) mener også, at der
er sortsforskelle. Teaotia og Luckwill (36) og Nes
(26) fandt et frugtfald i størrelsesordenen 30-50
pet. Neumann (27) fandt, at 70-85 pct. af blom-
sterne/ bærrene faldt af inden høst. Denne under-
søgelse tager sigte på at afklare, om nyere solbær-
sorter har et lignende frugtfaldsforløb som fundet
i ældre udenlandske undersøgelser, samt at af-
dække, hvor udtalt frugtfald i solbær er i Dan-
mark.

Metodik
11985 og 1986 blev registreret frugtfald i udvalgte
sorter. Ved fuld blomst blev optalt blomster på til-
fældigt mærkede grenstykker. Optællingen af
blomster/bær blev gentaget hver uge i hele vækst-
perioden, med sidste optælling ved høst. Frugtfal-
det angives ved: Af faldne bær i procent af antallet
af blomster ved fuld blomst. Der blev anvendt
sunde, veletablerede planter, som var fire eller
seks år gamle i 1985, og i samme år desuden nogle
to års containerplanter af sorten 'Roodknop'.
Alle planter blev drypvandet begge år. Følgende
sorter indgik i undersøgelsen: 'Roodknop', 'Ben
Nevis', 'Ben Lomond' og i 1986 desuden 'Bald-
win'.

Resultater
Hovedparten af frugtfaldet er i begge år sket fra
fuld blomst og de følgende 3-4 uger, fig. 1 og 2.1
1985 var det totale frugtfald på 36-39 pct. og i
1986 på 37-46 pct. De forskellige sorter fulgte
samme forløb. I 1985 var der ingen signifikante
forskelle mellem sorterne, fig. 1. 11986 lå 'Bald-
win' gennem noget af forløbet signifikant lavere
end de øvrige sorter, fig. 2. Unge planter af
'Roodknop' havde øjensynligt et større frugtfald
end de ældre etablerede planter, fig. 1.

Diskussion
Nyere solbærsorter som 'Ben Nevis' og 'Ben Lo-
mond' har ligesom ældre solbærsorter bl.a. 'Bald-
win' et udpræget frugtfald, fig. 1 og 2. Kurveforlø-
bene gør det ikke muligt at opdele frugtfaldet i
flere perioder som Teaotia og Luckwill (36) og
Neumann (27). Heller ikke for sorten 'Rood-
knop', der ellers i praksis ofte har et tydeligt før-
høstfrugtfald. Dette kan evt. hænge sammen
med, at 'Roodknop' blev høstet lidt for tidligt.
Hovedparten af frugtfaldet sker i overensstem-
melse med Heggli (12) og Nes (26) fra fuld blomst
og de følgende 3-4 uger, fig. 1 og 2. Et frugtfald,
som opnået i denne undersøgelse på 36-46 pct.,
må anses for at være meget normalt. Unge kar-
planter af 'Roodknop' havde et totalt frugtfald på
knapt 55 pct., fig. I, mod 39% hos etablerede
planter. Det høje frugtfald kan, som anført af
Neumann (27) og Nes (26), skyldes at den kraftige
vækst, der var i disse buske, skete på bekostning
af frugtsætningen.

Konklusion
Hos nyere såvel som ældre solbærsorter skete et
frugtfald i perioden fra blomstring til høst. Det to-
tale frugtfald var på 36-46 pct. Der var ikke ud-
talte forskelle på sorternes tendens til frugtfald.
Hovedparten af frugtfaldet skete fra fuld blomst
og de følgende 3-4 uger.

Bestøvningsforhold
Indledning
Fertilitetsforholdene hos solbær er tilsynela-
dende noget uafklarede. Nogle forfattere mener
således at kunne inddele sorterne i tre fertilitets-
grupper: Selvfertile, delvis selvfertile og selvste-
rile (13, 14, 18, 19, 22, 33), mens andre finder, at
solbærsorter oftest er selvfertile (8, 11, 25, 37).

60



Frugtfald
% af antal blomster

Fruit drop
in per cent of flower numbers

60-

50-

40-

30-

20-

10-

• Karplanter 'Roodknop'
Containerplants 'Roodknop'

• 'Roodknop'

O 'Ben Nevis'

A 'Ben Lomond'

LSD (dato) angivet ud
af datoaksen. (Kar-
planter ikke medtaget).
LSD (date) is marked out
of the date-axis. (Con-
tainerplants not included).

Fig. 1. Akkumuleret frugtfald i solbær, pct. af antal blomster, i relation til datoen. 1985.

Accumulated fruit drop in per cent of flower numbers, related to the date. 1985.
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Fig. 2. Akkumuleret frugtfald i solbær, pct. af antal blomster, i relation til datoen. 1986.

Accumulated fruit drop in per cent of flower numbers, related to the date. 1986.

61



Tabel 1. Frugtsætning (pet.), bærstørrelse (g/100 bær) i ubehandlede buske og vindbestøvede buske.
Fruit set (per cent), size of berries (g per 100 berries) in control and 'wind' pollinated plants.

Behandling
Treatment

Kontrol
Control

Frugtsætning, %
Fruit set, per cent

Bærstørrelse, g/100bær
Size of berries, g per 100 berries

1985

50

1986

43

gns. avg. 1985

55

1986

53

gns. avg.

54

Blæsning hver 2. dag
Blowing every second day

Blæsning hver 4. dag
Blowing every fourth day

LSD

57

57

38

38

48

48

i.s.
n.s.

62

61

57

58

60

60
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Generelt betragtes sorter, der dyrkes i Danmark
i dag, som selvfertile. Dette betyder, at selvbe-
støvning skulle være tilstrækkelig til at sikre mak-
simal frugtsætning. Flere forfattere nævner mang-
lende bestøvning som en årsag til frugtfald i sol-
bær (1, 28). Målet med denne undersøgelse har
været at afklare, om det var muligt at bedre frugt-
sætningen ved at vindbehandle solbærbuske i
blomstringsperioden. Endvidere ønskedes under-
søgt, på hvilket niveau sukkerkoncentrationen i
solbærnektar lå.

Metodik
Fra begyndende blomstring og til afblomstring
blev forsøgsbuske vindbehandlet med en rygtåge-
sprøjte en gang dagligt hver anden henholdsvis
fjerde dag. Formålet med vindbehandlingen var
at ryste blomsterne, således at pollen kunne over-
føres fra støvknapper til støvfang. Ved blomstring
blev på tilfældigt udvalgte grenstykker optalt an-
tal blomster. Ved høst blev på de samme grenstyk-
ker optalt antal bær. Frugtsætningen blev udreg-
net som antal høstede bær i procent af antal blom-
ster ved fuld blomst. Forsøget blev udført i 1985
og 1986 med sorten 'Risager'. Buskene var plan-
tet i 1979 og var i god vækst.

I 1986 blev bestemt indhold af sukker i nektar
fra solbærblomster. Der blev udtaget blomster i
tre dage ved fuld blomst af sorterne: 'Ben Nevis',
'Risager', 'Ben Lomond' og 'Black Reward'.
Blomsterne blev efter plukning straks lagt i pla-
sticposer og bragt til laboratoriet. Her blev ind-
holdet af opløselig titrabelt sukker bestemt vha.
refraktometer.

Resultater
Gennemsnitlig har vindbestøvningen ikke haft
nogen virkning på frugtsætningen, tabel 1. Bær-
størrelsen er i begge år blevet forbedret ved vind-
bestøvning, tabel 1. Der var ingen forskel på, om
der blev vindbestøvet hver anden eller hver fjerde
dag.

Sukkerindholdet i nektar fra solbær lå på 22-38
pct., se tabel 2.

Tabel 2. Sukkerindhold i nektar (pct.), hos sorterne
'Ben Nevis', 'Risager', 'Ben Lomond' og 'Black Re-
ward'.
Sugar content in nectar (per cent) from the varieties 'Ben
Nevis', 'Risager' and 'Black Reward'.

Sort
Variety

'Ben Nevis'
'Risager'
'Ben Lomond'
'Black Reward'

Sukkerindhold i nektar, %
Sugar content in nectar,
percent

38,4
21,9
26,3
25,9

LSD 5,9

'Ben Nevis' havde signifikant højere sukkerind-
hold i nektaren end de øvrige sorter.

Diskussion
Rein (31) har i 'Øjebyn' og 'Rondom' opnået for-
øgelser i udbytte på 13-43 pct. ved at vindbe-
handle buske med rygtågesprøjte 3-8 gange i
blomstringen. I denne undersøgelse har vindbe-
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støvning af 'Risager', som gennemsnit af to år,
ikke haft nogen virkning på frugtsætning, tabel 1.
Dette kan skyldes flere forhold. Vindbestøvning
forudsætter, at sorten er selvfertil, da man må
regne med, at overførsel af pollen fra støvdrager
til støvfang sker inden for samme blomst. Det har
ikke været muligt at finde litteraturoplysninger
om 'Risagers' fertilitetsforhold. Men vi er dog
gået ud fra, at sorten er selvfertil. I 'Risager'-
blomster er støvknapperne placeret ca. 1 mm un-
der støvfanget (15). Holm (15) mener, at denne af-
stand er tilstrækkelig til at hindre overførsel af
pollen ved vindens hjælp. Den vind, som frem-
bringes med tågesprøjte, er dog så kraftig, at det
er tvivlsomt, om et par millimeter kan udgøre en
barriere. Men måske kan overførsel af pollen
med vinden hindres, som anført af Lantin (23),
fordi pollenet er tungt. Flere undersøgelser viser,
at naturlig vindbestøvning er utilstrækkelig til at
give et tilfredsstillende udbytte (11,14,17,32,34).
Endelig kan det tænkes, at vindbehandlingerne
har været for fåtallige.

Vindbestøvning må betragtes som et supple-
ment til bibestøvning. Særligt i år med lave tempe-
raturer vil vindbestøvning aktualiseres pga. bier-
nes reducerede aktivitet. Der kræves minimum
12-14°C for at opnå livlig biaktivitet (17). Både i
1985 og 1986 har temperaturen i den første tid af
solbærrenes blomstringsperiode ligget under el-
ler omkring dette niveau, hvilket egentlig skulle
betinge forbedret frugtsætning ved vindbestøv-
ning. Men selv om temperaturforholdene er gun-
stige for biaktivitet, kan bibestøvning af solbær
ofte være problematisk. Dette skyldes bl.a. en
meget svingende produktion af nektar, og at suk-
kerindholdet i nektaren undertiden er meget lavt
(4,15, 32).

Indholdet af sukker i nektar var for alle under-
søgte sorter under de 40 pct. som Holm (15) sæt-
ter som tolerancegrænse for honningbier, tabel 2.

'Ben Nevis' havde et signifikant højere indhold
af sukker end de øvrige sorter, og dette nærmede
sig tolerance grænsen. I øvrigt er det meget for-
skellige niveauer, forskellige forfattere finder for
indhold af sukker i solbærnektar, idet koncentra-
tionen i høj grad afhænger af vejrforhold som
vind, temperatur og fugtighedsforhold i jord og
luft. Clinch og Faulke (4) fandt således en sukker-
koncentration på 8,6-14,7 pct. i solbærnektar,
mens Holm (15) fandt mellem 40 og 50 pct. sukker
i nektar af solbær. Stapel og Lund (35) fandt, at
solbærnektar indeholdt 30,8 pct. sukker.

Flere forfattere har påvist, at der er en positiv
sammenhæng mellem antallet af frø og bærstør-
relsen (3, 7,18,27,36). Da vindbestøvningen har
resulteret i større bær, tabel 1, må det betyde, at
vindbehandlingen har bedret frøsætningen, dvs.
at befrugtningen i de enkelte blomster er blevet
forbedret.

Konklusion
Der er ikke fundet nogen virkning på frugtsætnin-
gen ved at vindbehandle solbærbuske i blom-
stringsperioden med en rygtågesprøjte. Vindbe-
handlingen har dog bedret befrugtningen i de an-
satte bær, idet disse er blevet større end bær fra
kontrolbuske. Indholdet af sukker i solbærnektar
lå under den opgivne tolerancegrænse på 40 pct.,
hvilket kan betyde, at bibestøvning ikke har væ-
ret maksimal.

Vejrmæssige forhold
Indledning
Temperaturen, både før og i blomstringsperio-
den, influerer på frugtsætningen i solbær (2, 5).
Frost i blomstringsperioden er således direkte
skadelig (5, 29). I blomstringstiden virker lave
temperaturer, over frysepunktet, også reduce-
rende på frugtsætningen ved at påvirke bestøv-
nings- og befrugtningsprocesserne. Biaktivitet
ophører således omkring 10-12°C (3, 24), og
vækst af pollenrør stopper ved ca. 6°C (24).

I æbletræer er det påvist, at der er en sammen-
hæng mellem temperaturen efter blomstring og
frugtfaldets størrelse (9,10). Frugtfaldet accelere-
res og/eller forøges, hvis der kommer en periode
med høje temperaturer efter blomstringen.

Målet med denne undersøgelse har været at un-
dersøge, om der også hos solbær eksisterer en
sammenhæng mellem temperaturen efter blom-
stringen og frugtfaldets størrelse.

Metodik
L. Til undersøgelsen blev benyttet karplanter af
sorterne 'Ben Nevis' og 'Ben Lomond'. I 1985
blev buskene udsat for to temperaturniveauer ef-
ter afblomstring. Varmebehandlingen bestod i, at
buske, der havde stået ude under blomstringen,
blev flyttet ind i væksthus efter blomstringen, og
kuldebehandling bestod i, at buske, drevet til tid-
ligt udspring i væksthus, blev flyttet udenfor efter
blomstringen. Der var udsat bier til bestøvning af
buske, der stod i væksthus i blomstringsperioden.
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Der skal gøres opmærksom på, at der under
væksthusforhold foruden temperaturniveauet
også utilsigtet blev ændret på lysintensitet, luft-
fugtighed og vindforhold.
Behandlinger:
Forsøg 1:
A. Kontrol
B. Varmebehandling fra afblomstring til høst.
C. Varmebehandling fra 14 dage efter afblom-

string til høst.
Forsøg 2:
D. Kontrol
E. Kuldebehandling fra afblomstring til høst.
F. Kuldebehandling fra 14 dage efter afblom-

string til høst.
Kontrolbuske i forsøg 1 stod ude hele vækstsæ-

sonen, mens kontrolbuske i forsøg 2 stod inde i
væksthus hele vækstperioden.

Efterår 1985 blev alle buskene plantet ud, og ef-
tervirkningerne af behandlingerne 1985 blev regi-
streret i 1986.

Frugtsætningsprocenter blev opgjort som be-
skrevet i afsnittet om bestøvningsforhold.
2_i Karplanter af sorterne: 'Ben More' og 'Ben
Lomond' fik en uge efter afblomstringen i 1986 et
kuldechok. Kuldechoket bestod i, at buskene
blev sat i kølerum, der havde udetemperatur.
Herefter blev temperaturen sænket med 2°C/time
til henholdsvis 1°, 4° og 8°. Efter 2-3 timers kulde-
behandling blev temperaturen hævet gradvis til
udetemperaturen, hvorefter buskene igen blev
flyttet ud. Buskene blev ikke vandet i kølerum-
mene. Frugtsætningsprocenter blev opgjort som
tidligere beskrevet.

Resultater
L. Der kunne ikke påvises signifikante forskelle i
frugtsætningen ved de forskellige vejrmæssige for-
hold efter blomstringen. Frugtsætningen var gen-
nemsnitlig 60 pct. Bærstørrelsen for buske, der
havde stået i væksthus i blomstringen, var gen-
nemsnitlig 107 g/100 bær, mod 139 g/100 bær for
buske, der stod ude i denne periode. Forskellen
var signifikant. Der var ingen klar sammenhæng
mellem temperaturniveauet i sommerperioden
og skudvæksten. Skudvæksten var gennemsnitlig
på 649 cm/gren. Ligeledes var der ingen sammen-
hæng mellem skudvæksten i 1985 og mængden af
blomsterklaser i 1986 (r2 = 0,23). Der var gen-
nemsnitlig 177 blomsterklaser pr. gren. Der var
heller ingen sammenhæng mellem frugtsætnin-
gen i 1985 og skudvæksten samme år (r2 = 7,8 x
106).
64

2i Kuldebehandlingerne påvirkede ikke frugt-
sætning, bærstørrelse eller udbytte signifikant.
Frugtsætningen var gennemsnitlig 59 pct., bær-
størrelsen var gennemsnitlig 117 g/100 bær, og ud-
byttet var gennemsnitlig 3.703 g/busk.

Diskussion
En varm periode efter blomstringen har ikke i sol-
bær, som vist i æble (9,10), haft nogen indflydelse
på frugtsætningen. Dette kan evt. hænge sammen
med, at der i solbærundersøgelsen ikke var tale
om en kortere periode, som der var i æbleunder-
søgelserne. Derimod varede kulde/varme-be-
handlingerne fra afblomstring og resten af vækst-
sæsonen. Buske, der stod i væksthus i blomstrin-
gen, havde mindre bær end buske, der i denne pe-
riode stod ude.

Dette hænger nok til dels sammen med en rin-
gere bestøvning i væksthus end på friland, for selv
om der var bier til stede i væksthuset, var disse
ikke særlig ivrige med at arbejde i solbærbuske-
ne.

Der blev ikke som ventet fundet en tydelig sam-
menhæng mellem temperaturniveauet og skudtil-
væksten, og der kunne heller ikke ses nogen sam-
menhæng mellem 1) skudtilvækst og frugtsæt-
ning, 2) skudtilvækst og blomsterknopdannelse.

Kortere varende kulde påvirkede ikke plan-
terne som ventet. En enkelt nat med kulde, helt
ned til 1°C i frugtfaldsperioden, vil således ikke
påvirke frugtfaldet væsentligt.

Konklusion
Det har ikke været muligt at påvise nogen sam-
menhæng mellem temperaturniveauet i frugt-
faldsperioden og frugtfaldet. Der kunne heller
ikke spores nogen sammenhæng mellem tempera-
turen og den vegetative, henholdsvis den genera-
tive, vækst. Kortere varende kulde i frugtfaldspe-
rioden påvirkede ikke frugtsætning, bærstørrelse
eller udbytte.

Kulturtekniske forhold
Indledning
Flere forfattere har påpeget, at der er en sammen-
hæng mellem frugtfald i solbær og vandmangel i
perioden efter blomstring (20, 21, 40). Men ofte
giver vandingsundersøgelser intet udslag for van-
ding, idet effekten naturligvis er afhængig af de
naturlige nedbørsforhold, og ofte er der netop i
blomstrings- og frugtfaldsperioden rigelige



mængder tilgængeligt vand i jorden (28, 38). Bag-
grunden for denne vandingsundersøgelse har væ-
ret flg. teori: Selv om der er nok tilgængeligt vand
i jordbunden, kan det tænkes, at der ikke trans-
porteres tilstrækkelige mængder til at forsyne
blade og frugter. Nedsat vandforsyning vil med-
føre en minde fotosyntese (lukkede spalteåbnin-
ger) og dermed forringe plantens mulighed for at
forsyne de voksende frugter med assimilater.
Mangel på assimilater kan tænkes at fremme
frugtfaldet. Ved at overbruse buskene i frugtfalds-
perioden opnås, at de er konstant belagt med en
vandfilm. Herved er der mulighed for at afbøde
en vandmangel ved vandoptagelse direkte gen-
nem bladene.

Metodik
I frugtfaldsperioden, dvs. fra afblomstring og ca.
tre uger frem, blev i 1986 vandet på flg. måde:
A Kontrol, ingen vanding
B Undervanding, drypslange
C Undervanding, drypslange + overbrusning

vha. dyser.
Til overbrusning blev benyttet hvirvelkammer-

dyser med dråbestørrelser på 200-400/M. Der blev
overbruset i 10 sek. med 10 minutters mellemrum
fra kl. 6-20. Buskene blev således holdt konstant

fugtige. (Det var intensionen, at der skulle måles
vandstress i buskene, men af forskellige årsager
kunne det ikke lade sig gøre). Der blev anvendt
sorterne: 'Ben Nevis', 'Ben Lomond' og 'Malling
Jet'. Buskene var plantet i 1983.

Resultater
Vanding i frugtfaldsperioden havde ingen signifi-
kant virkning på frugtsætningen, tabel 3. Udbyt-
tet blev heller ikke påvirket signifikant af vandin-
gen. Bærstørrelsen blev reduceret signifikant ved
overbrusning i forhold til drypvanding alene, ta-
bel 3.

Diskussion
I æble har Powell (30) vist, at der er en sammen-
hæng mellem jordens vandstatus og træernes
vandstress. Frugtsætningen reduceres betydeligt,
når træerne blev udsat for vandstress. I solbær har
Kongsrud (20) vist, at tørke i den første tid efter
afblomstring førte til et øget bærfald. I denne un-
dersøgelse blev der ikke fundet nogen virkning på
frugtsætning og udbytte af hverken drypvanding
eller drypvanding kombineret med overvanding,
tabel 3. Bærstørrelsen er derimod i overensstem-
melse med Kongsrud (20,21) og Webb (39) blevet
forbedret ved drypvanding, mens overvandingen

Tabel 3. Frugtsætning (pct.), udbytte, (kg/busk) og bærvægt (g/100 bær) ved drypvanding henholdsvis drypvanding
og overbrusning af solbær.
Fruit set, (per cent), yield (g per bush) and size of berries (g per 100 berries) in drip irrigated or drip and sprinkler irri-
gated black currant.

Behandling

Treatment

Kontrol
Control

Drypvanding
Drip irrigation

Drypvanding +
overbrusning
Drip irrigation
+ sprinkler
irrigation

LSD

Sort

Variety

'Ben Nevis'
'Ben Lomond'
'Mailing Jet'

'Ben Nevis'
'Ben Lomond'
'Mailing Jet'

'Ben Nevis'
'Ben Lomond'
'Mailing Jet'

Frugtsætning
%
Fruit set,
per cent

49
49
62

47
52
66

42
48
58

Gns.

Avg.

53

55

49

i.s.
n.s.

Udbytte
kg/busk
Fruit yield
kg per bush

2,796
3,619
1,914

2,624
3,490
2,174

2,193
3,188
1,516

Gns.

Avg.

2700

2760

2300

i.s.
n.s.

Bærvægt
g/100bær
Size of berries,
gper
100 berries

67
80
51

78
87
52

56
81
48

Gns.

Avg.

66

72

62

10
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ikke virkede efter hensigten. Det manglende
overbevisende udslag af vanding (tabel 3) kan
skyldes, at der ikke har været vandstress i kontrol-
buskene i frugtfaldsperioden. Der var således i de
tre uger, hvor undersøgelsen blev udført, en na-
turlig nedbørsmængde på 81 mm, og der har ikke
i perioden været ekstremt høje temperaturer, så-
ledes at vandingsbehovet var specielt stort. Men
som tidligere nævnt er der ikke blevet målt vand-
stress i planterne. Den opstillede teori har af disse
grunde ikke kunnet belyses.

Konklusion
Det har, på grundlag af den foreliggende undersø-
gelse, ikke været muligt hverken at afkræfte eller
bekræfte den opstillede teori. Under normale for-
hold vil drypvanding i frugtfaldsperioden øjen-
synligt ikke kunne reducere frugtfaldet i solbær.
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