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Udtørring i forskellige vækstfaser i byg og ærter
Osmotisk tilpasning, prolinindhold og fotosyntese

Drought in different growth phases in barley and peas
Osmotic adjustment, proline content and photosynthesis

UFFE JØRGENSEN

Resumé
Vårbyg og markærter blev i et treårigt forsøg ud-
tørret i veldefinerede vækstfaser, indtil ca. 90 pct.
af den plantetilgængelige vandmængde var op-
brugt.

I fuldt vandede forsøgsled var det osmotiske
potential ved fuld turgor -1,59 MPa i byg og -1,10
MPa i ærter i gennemsnit over vækstsæson og år.
Udtørring medførte en osmotisk tilpasning på
gennemsnitlig 0,18 MPa i byg og 0,14 MPa i ærter.
Fjorten dage efter opvanding fandtes ikke læn-
gere osmotisk tilpasning. Det var ikke muligt at
påvise forskel i osmotisk tilpasning mellem for-
søgsled, som blev udtørret for første gang og for-
søgsled, som havde været udsat for en tidligere
udtørring.

Udtørring medførte stor ophobning af amino-
syren prolin, men den osmotiske effekt heraf sva-
rede kun til ca. 10 pct. af den osmotiske tilpas-
ning. 1 byg blev der fundet mest prolin efter tørke
under skridning og i tidlig kernefyldning. Ærter
ophobede mest prolin efter tørke under blom-
stringen. Fjorten dage efter opvanding fandtes
ikke øget prolinindhold. Der blev heller ikke fun-
det øget evne til prolinophobning som følge af tid-
ligere tørkestress. Prolinindholdet begyndte at
stige i byg, når det osmotiske potential faldt til
omkring -2 MPa, mens det i ærter steg ved et os-
motisk potential omkring -1,3 MPa.

I byg blev målt fotosyntese under udtørring i
1988. Selv i det fuldt vandede forsøgsled var net-
tofotosyntese og transpiration reduceret ved høj
temperatur og indstråling midt på dagen. Vand-
udnyttelsen i strækningsfasen var tidligt og sent
på dagen dårligst i det fuldt vandede forsøgsled.
Ved måling under tidlig kernefyldning fandtes en
nettofotosyntese i stakken af samme størrelsesor-
den som i fanebladet. Fotosyntesen var derimod
væsentlig lavere i selve akset, som også havde den
ringeste vandudnyttelse. Udtørring medførte en
større reduktion i nettofotosyntesen i fanebladet
end i stakken, der således synes særlig tørketål-
som.

I strækningsfasen blev der fundet positiv korre-
lation mellem substomatær CO2-koncentration
og nettofotosyntese. Ved målinger midt på dagen
under tidlig kernefyldning blev derimod fundet
en negativ korrelation, der indikerer stor indfly-
delse fra ikke-stomatære faktorer på nettofoto-
syntesen. En årsag hertil kan være, at der selv fra
fuldt vandet byg var en væsentlig reduceret tran-
spiration i kernefyldningsfasen resulterende i for-
højede bladtemperaturer.

15 kg N tilført byg lige før skridning medførte
øget kapacitet for CO2-fiksering, men forårsa-
gede samtidig en øget følsomhed for høje for-
dampningskrav midt på dagen. Øget transpira-
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tion efter ekstra N-tilførsel resulterede i hurtigere
udtørring og dermed større reduktion i nettofoto-
syntese og bladledningsevne. Der kunne ikke re-
gistreres forskelle i senescensforløbet, og udbyt-

tet var ikke signifikant påvirket af supplerende N-
tilførsel, formodentlig fordi afgrøden i forvejen
var velforsynet med N.

Nøgleord: Byg, ærter, osmotisk potential, prolin, fotosyntese, transpiration, bladledningsevne, bladtemperatur,
aks, stak, N-gødskning.

Summary
During three experimental years irrigation was
withheld from spring barley and field peas in well
defined growth phases until c. 90% of the plant
available water was used.

Osmotic potential at full turgor was calculated
from measurements of osmotic potential and rela-
tive water content. The potential was -1.59 MPa
in fully irrigated barley as a mean of growth sea-
son and year, whereas a mean of -1.10 MPa was
found in fully irrigated peas. Drought caused a
mean osmotic adjustment of 0.18 MPa in barley
and 0.14 MPa in peas. No osmotic adjustment was
found 14 days after rewatering. No difference in
the ability to adjust osmotically was found bet-
ween treatments which had been droughted for
the first time and treatments which had been
droughted two times.

Drought caused a large accumulation of the
amino acid proline. However, only c. 10% of the
osmotic adjustment could be accounted for as an
effect of proline. In barley the largest accumula-
tion was found after drought at anthesis and dur-
ing early grainfilling. In peas proline accumulated
mainly during stress in the flowering phases. Four-
teen days after rewatering no increase in proline
content was found in any of the species. Nor any
effect was found of earlier drought stress on the
ability to accumulate proline. An increase in pro-
line content was observed when the osmotic po-
tential fell to c. -2 MPa in barley, while in peas the
increase began at a potential of-1.3 MPa.

In barley photosynthesis was measured during

drought in 1988. Even in fully irrigated barley
plants reduction in net photosynthesis and tran-
spiration occurred when temperature and global
radiation were high around mid day. In the stem
elongation phase water use efficiency was poorest
in the fully irrigated treatment during the early
and late hours of the day. In the early grainfilling
phase similar net photosynthesis was found in
awns and in flag leaf. However, net photosyn-
thesis was lower in the ear, which consequently
had the lowest water use efficiency. Drought
caused a larger reduction in net photosynthesis of
the flag leaf than of the awns, which consequently
seems more drought tolerant.

A positive correlation between substomatal
CO2-concentration and net photosynthesis was
found during stem elongation. On the other
hand, measurements around mid-day in early
grainfilling showed a negative correlation indicat-
ing large influence from non-stomatal factors on
photosynthesis. This might be explained by the
finding that even in fully irrigated barley transpi-
ration was heavily reduced at grainfilling result-
ing in elevated leaf temperatures.

15 kg of supplementary N given with the irriga-
tion water just before anthesis resulted in an in-
creased capacity of CO2-fixation in the fully irri-
gated treatment. However, net photosynthesis
and leaf conductance were more reduced at high
evaporative stress around mid day than in plants
at normal supply of N. Senescence and yield were
unaffected by the supplementary N probably be-
cause the crop was already well supplied with N.

Key words: Barley, peas, osmotic potential, proline, photosynthesis, transpiration, leaf conductance, leaf temp-
erature, ear, awns, N-fertilization.
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Indledning
Reaktionen på tørke varierer mellem afgrøder,
og tørkefølsomheden kan variere med afgrødens
udviklingstrin. En bedre forståelse af mekanis-
merne bag de varierende udslag af tørke kan op-
nås ved at følge afgrødernes fysiologiske tørkere-
aktion. Kramer (28) anfører således, at man bedst
bedømmer effekten af tørkestress ved at måle di-
rekte på planterne frem for alene at måle jordens
vandindhold. Det skyldes ikke mindst, at det ak-
tuelle klima under udtørringen har stor betydning
for tørkeskadernes omfang (24, 26, 44). Der er
endvidere tegn på, at en afgrødes tørkefølsomhed
kan afhænge af dens »vandingshistorie« (3, 44),
og tilpasning til tørkestress er et velkendt begreb
under aride forhold (3, 46), mens det kun har væ-
ret genstand for få undersøgelser i Danmark (3,
20).

Osmotisk tilpasning under udtørring antages
primært at opstå, fordi cellevæksten reduceres før
assimilationen og ikke som følge af øget optagelse
af salte (37). Den fysiologiske betydning af tilpas-
ningen kan bestå i opretholdelse af fuldt cellevo-
lumen, så fotosyntesen kan fortsætte ved lave
bladvandspotentialer (27, 40). Osmotisk tilpas-
ning er også sat i forbindelse med opretholdelse
af rodvækst under udtørring (15), og der er fundet
øget udbytte i hvedesorter med evne til stor osmo-
tisk tilpasning (36).

Prolin er en aminosyre, der i særlig grad opho-
bes i tørkestressede planter (5). Det osmotiske
potential i planterne synes at være den udløsende
faktor for prolinophobning frem for bladvandspo-
tential eller trykpotential (9, 16). Der har været
megen diskussion omkring den fysiologiske be-
tydning af prolin, og det har været postuleret, at
prolinophobning ganske simpelt var en effekt af
tørkeskade (17). Der er dog adskillige indikati-
oner på, at prolin er en medvirkende faktor ved
tilpasning og overlevelse under tørkestress (5).
For eksempel betød tilsætning af prolin til vækst-
mediet i osmotisk stressede cellekulturer, at væk-
sten steg med en faktor 28 (16). Andre har vist, at
proteiner i mindre grad udfældes, når mediet er
tilsat prolin (38), som således kan tænkes at sikre
fortsat enzymaktivitet under stress.

Nedsat udbytte efter tørke skyldes primært en
mindsket fotosyntese. Det kan dels ske som følge
af en reduktion i bladarealet (30), dels som følge
af reduceret fotosyntese pr. bladareal (8,19). Det
sidste forhold kan skyldes direkte begrænsning i
CO2-tilgangen på grund af stomatalukning (11),

men også forhold inden i bladet kan begrænse fo-
tosyntesen (29). Vandstress kan direkte mindske
fotosyntesen ved at reducere kloroplastrenes vo-
lumen (27, 40), men ikke-stomatær sænkning af
nettofotosyntesen kan også være en temperatur-
effekt (39). Byggens stak yder et væsentligt bi-
drag til stofproduktionen (21, 43, 45), og specielt
interessant er indikationer på, at stakken har sær-
lig stor betydning under tørre forhold (12).

Planters reaktion på tørke kan under naturligt
varierende klimaforhold, som kan medføre en be-
tydelig stresstilpasning (32, 35), være anderledes
end under de meget ensartede forhold i klima-
kamre, som ofte anvendes til grundlæggende un-
dersøgelser. På den baggrund blev der i forbin-
delse med et vandingsforsøg, hvor udbyttet i byg
og ærter blev bestemt efter tørke i forskellige
vækstfaser (24, 25), desuden foretaget fysiologi-
ske målinger med henblik på at karakterisere æn-
dringer i afgrødernes vandstatus, gasudveksling
og prolinindhold som følge af tørke.

Materialer og metoder
Forsøgsplan
Forsøget blev udført i et karforsøgsanlæg, som au-
tomatisk overdækkedes i tilfælde af nedbør (23).
Bortset fra vandfaktoren blev afgrøderne således
dyrket under naturlige klimaforhold. Forsøget
forløb over tre år, 1986-1988. Der blev målt i føl-
gende forsøgsled i vårbyg (Triumph) og markært
(Bodil).

Byg, barley
Forsøgsled Udtørringsfaser (Feekes skala)
Treatment drought phases

1 Fuldt vandet, fully irrigated
2 B uskning (-6), tillering
3 Strækning (6-10), stem elongation
4 Skridning (10.1-10.5.4), heading
5 Tidlig kernefyldning (11.1), early grainfilling
6 Sen kernefyldning ,modning(11.2-11.4),

late grainfilling, ripening
7 Strækning + skridning,

stem elongation + heading
8 Strækning + tidlig kernefyldning,

stem elongation + early grainfilling
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Ærter, peas
Forsøgsled Udtørringsfase

1 Fuldt vandet, fully irrigated
2 Vegetativ fase, vegetative phase
3 1. del afblomstring, 1st part of flowering
4 2. del afblomstring, 2nd part of flowering
5 Bælgfyldning, podfilling
6 Modning, ripening
7 Vegetativ + 1 . del af blomstring,

vegetative + 1st part of flowering
8 Vegetativ + 2. del afblomstring,

vegetative + 2nd part of flowering
9 Vegetativ + bælgfyldning,

vegetative + podfilling

Forsøgsled 2-6 blev påført én udtørring, mens
led 7-8 i byg og 7-9 i ærter blev påført to udtørrin-
ger med en mellemliggende opvanding.

Enkelte kombinationer af forsøgsled og år ud-
gik på grund af fejl eller forkert timing af udtør-
ringsbehandlingen. Det skal endvidere bemær-
kes, at for byg 1986 er forsøgsled 7 udtørret i fa-
serne skridning + tidlig kernefyldning og forsøgs-
led 8 i faserne skridning + sen kernefyldning,
modning.

Der var udlagt tre forsøgsenheder pr. forsøgs-
led til destruktive målinger ved afslutning af hvert
udtørringsforløb. Prøver til analyse for osmotisk
potential, relativt vandindhold og prolinindhold,
der alle viser stor døgnvariation (14, 35), blev ud-
taget mellem kl. 7 og 9 normaltid.

Jord og vanding
Afgrøderne blev dyrket på grovsandet jord
(JB1). De fuldt vandede forsøgsled blev vandet,
når ca. halvdelen af den plantetilgængelige vand-
mængde var opbrugt, mens udtørring bestod i ud-
sættelse afvanding, indtil ca. 90 pct. af det tilgæn-
gelige vand var brugt. Det ringe vandindhold på
den grovsandede jord betød, at udtørring fra 50 til
90 pct. af det plantetilgængelige vandindhold of-
test skete i løbet af 5-6 dage (24, 25).

Relativt vandindhold og osmotisk potential
Fra hver forsøgsenhed blev udtaget to netop fuldt
udviklede blade. Bladene halveredes, og én halv-
del blev straks indpakket i alufolie og nedfrosset
i flydende kvælstof til senere analyse for osmotisk
potential. Den anden bladhalvdel placeredes i et
tætlukket plasticglas, som anbragtes i en isoleret
kasse og inden for 30 minutter blev transporteret
til laboratoriet. Her bestemtes bladenes friskvægt

(FV), hvorefter de blev lagt til at flyde på destille-
ret vand i fire timer under svagt lys ved stuetempe-
ratur. Efter aftørring bestemtes mættet vægt
(MV), og bladene blev tørret ved 80°C i 24 timer
til bestemmelse af tørvægt (TV). Relativt vand-
indhold (RWC) kunne nu bestemmes som RWC
= (FVTV)/(MVTV).

Ved hjælp af et Wescor dugpunktshygrometer
bestemtes osmotisk potential (x¥ll) på plantesaft
udpresset fra optøede prøver. Herved overestime-
redes det osmotiske potential i symplasten, idet
der skete en fortynding med apoplastisk vand
med et meget højt (kun lidt negativt) osmotisk po-
tential. Apoplastisk vand antages dog kun at ud-
gøre 5-15 pct. af bladenes vandindhold (20). For
at vurdere, om der var sket osmotisk tilpasning i
udtørrede forsøgsled, beregnedes det osmotiske
potential ved fuld turgor som WK

m = WK • RWC.

Prolinindhold
Til bestemmelse af aminosyren prolin blev benyt-
tet to forskellige procedurer. Ved begge blev net-
op fuldt udviklede blade udtaget til analyse. I
1986 blev prøverne derefter tørret ved 80°C og op-
bevaret for senere analyse, mens prøverne i 1987
og 1988 blev vakuuminfiltreret i sulfosalicylsyre
(SSS), som standser alle enzymprocesser i blade-
ne. 11987 og 1988 blev samtidig taget en prøve til
tørstofbestemmelse. Prolinindholdet efter de to
konserveringsprocedurer blev sammenlignet.
Ved analyse kort efter konserveringen fandtes de
samme værdier efter de to procedurer, men efter
ca. Vi års konservering fandtes mindre prolin i
nedtørrede prøver end i prøver konserveret i SSS.
Det skyldtes formodentlig nedbrydning af prolin
i de nedtørrede blade, der blev opbevaret i et al-
mindeligt lagerrum, hvor bladene kan have opsu-
get fugtighed fra luften.

Det videre forløb var ens alle år. De konserve-
rede prøver findeltes, suspensionen filtreredes,
og filtratet blev blandet med koncentreret eddike-
syre og et ninhydrinreagens. Blandingen blev
kogt på vandbad en time, hvorunder to molekyler
ninhydrin reagerer med aminogruppen i aminosy-
rer under dannelse af kraftigt farvede forbindel-
ser. Blandingen rystedes herefter med toluen, og
ninhydrinreagenserne koncentreredes i toluenfa-
sen, hvori prolinindholdet efter et døgns hen-
stand bestemtes fotometrisk ved 517 nm.

Den osmotiske effekt af prolinindholdet i plan-
terne blev beregnet ved hjælp af van't Hoff s lig-
ning:
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Wn = -m-i-R-T
hvor m = molalitet

i = aktivitetskonstant
R = gaskonstant
T = absolut temperatur

Molaliteten i det friske plantemateriale kunne
beregnes ud fra prolinindholdet i tørstof og tør-
stofprocenten. Aktivitetskonstanten blev ude-
ladt, da den er meget tæt på 1 for prolin, og bereg-
ningerne blev gjort for en temperatur på 293 °K.

Fotosyntese
Til måling af nettofotosyntesen i enkeltblade af
byg blev benyttet et transportabelt udstyr (LCA-2)
fra Analytical Development Company, Herts,
England. Det er opbygget som et såkaldt åbent sy-
stem, hvor bladet til måling er anbragt i et blad-
kammer med en kendt luftgennemstrømning, og
CO2-indholdet før og efter kammeret måles ved
hjælp af infrarød gasanalyse (31). Samtidig måles
lufttemperatur og luftfugtighed i bladkammeret
samt den indfaldende fotosynteseaktive stråling
(400-700 nm). Arealet af de målte blade blev be-
regnet som længde x bredde, hvorefter nettofo-
tosyntese, transpiration, bladtemperatur, vand-
udnyttelse (nettofotosyntese/transpiration) samt
bladenes ledningsevne og substomatære CO2-
koncentration kunne beregnes (31). Da det ikke
var muligte at angive et eksakt »bladareal« for
stak og aks, er der ved beregningerne anvendt en
anslået værdi, der var ens for alle målinger. Vær-
dien svarede til den nedprojicerede overflade og

tog således ikke højde for mikrostrukturen i aks
og stak. Direkte sammenligning med resultater
fra faneblade skal derfor tages med et vist forbe-
hold. Der blev altid målt på to blade eller aks i
hver forsøgsparcel. Måling foregik oftest under
naturlige lysforhold, men på meget mørke dage
blev suppleret med kunstlys (4 x 800 W halogen-
lamper) , som blev tændt over planterne mindst 10
minutter før måling.

Resultater og diskussion
Osmotisk tilpasning
Det osmotiske potential i udtørrede forsøgsled
var oftest væsentlig lavere end i fuldt vandede.
Det skyldtes til dels simpel dehydrering, hvorved
cellesaften koncentreredes. Der var dog også tale
om osmotisk tilpasning, idet det osmotiske poten-
tial beregnet ved fuld turgor (^n100) ved de fleste
prøvetidspunkter var lavest i udtørrede forsøgs-
led (tabel 1 og 2). Den osmotiske tilpasning var i
gennemsnit på 0,18 MPa (P < 0,07) i byg, mens
den i ærter var på 0,14 MPa (P < 0,0001). I fuldt
vandede forsøgsled fandtes et lavere potential ved
fuld turgor i byg end i ærter nemlig -1,59 MPa
mod - 1,10 MPa i gennemsnit af de tre år.

Målinger 14 dage efter opvanding af udtørrede
forsøgsled viste ikke nogen sikker forskel mellem
forsøgsled med forskellig vandingshistorie. An-
dre undersøgelser (i ris og sorghum) har da også
vist, at den osmotiske tilpasning forsvinder i løbet
af 10-15 dage efter opvanding (35). Det bemær-
kes, at det osmotiske potential i begge afgrøder lå

Tabel 1. Osmotisk potential ved fuld turgor ( lFI
100, MPa) i byg. Prøver blev udtaget flere gange i løbet af vækstsæso-

nen i både det fuldt vandede led 1 og i udtørrede forsøgsled. Tre gentagelser. Udtørringsfaser: 3: Str. 4: Skr. 5: T.
kern. 7: Str. + skr.
Osmotic potential at full turgor (Wj00, MPa) in barley. Samples were taken several times during the growing season
both in fully irrigated (treatment 1) and droughted treatments. Three replicates. Drought phases: 3: St. el. 4: Head. 5:
E. grain. 7: St. el. + head.

1986

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
4

1
5
7

Maks.
udtørr.
Max.
drought

-1,63
-1,98

-1,97
-1,79
-2,05

14 dage
senere
14 days
later

-1,76
-1,93

_

-

-

1987

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
3

1
4
7

Maks.
udtørr.
Max.
drought

-1,41
-1,44

-1,77
-2,00
-2,03

14 dage
senere
14 days
later

-1,26
-1,20

_

-

-

1988

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
3

1
4
7

Maks.
udtørr.
Max.
drought

-1,27
-1,25

-1,46
-1,60
-1,70
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Tabel 2. Osmotisk potential ved fuld turgor (lPJ-,
100, MPa) i ærter. Prøver blev udtaget flere gange i løbet af vækstsæ-

sonen i både det fuldt vandede led 1 og i udtørrede forsøgsled. Tre gentagelser. Udtørringsfaser: 2: Veg. 3: 1. bl. 4:
2. bl. 5: Bælg. 7: Veg. + 1. bl. 8: Veg. + 2. bl. 9: Veg. + bælg.
Osmotic potential at full turgor (Wj00, MPa) in peas. Samples were taken several times during the growing season both
in fully irrigated (treatment 1) and droughted treatments. Three replicates. Drought phases: 2: Veg. 3: lstfl. 4: 2ndfl.
5: Pod. 7: Veg. + lstfl. 8: Veg. + 2ndfl. 9: Veg. + pod.

1986

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
2

1
3
7

1
4
8

1
5
9

Maks.
udtørr.
Max.
drought

_

-

-1,49
-1,69
-1,56

-1,14
-1,35
-1,37

-1,26
-1,32
-1,45*

14 dage
senere
14 days
later

—

-

-1,48
-1,37
-1,47

-1,37
-1,33
-1,52

_

-

-

1987

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
2

1
3
7

1
4
8

1
5
9

Maks.
udtørr.
Max.
drought

-0,86
-1,02

-1,03
-0,96
-1,02

-1,14
-1,27
-1,26

-1,19
-1,43
-1,33

14 dage
senere
14 days
later

-0,91
-0,92

-1,24
-1,27
-1,34

-1,23
-1,17
-1,31

-1,27
-1,32
-1,26

1988

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
2

1
3
7

1
4
8

1
5
9

Maks.
udtørr.
Max.
drought

-0,94
-1,03

-0,96
-1,15*
-1,21*

-1,09
-1,18
-1,08

-0,95
-1,09
-1,04

adskiller sig signifikant (p = 0,05) fra fuldt vandet.
differ significantly (p = 0.05) from fully irrigated.

på det laveste niveau i 1986 - formodentlig på
grund af stor indstråling og varmt vejr.

Andersen og Aremu (4) fandt osmotisk tilpas-
ning af samme størrelsesorden i ærter udtørret
under markforhold ved Jyndevad i 1986. Til gen-
gæld fandt de i 1985 en osmotisk tilpasning på ca.
0,6 MPa, hvilket de forklarer med et langsomt ud-
tørringsforløb. I nærværende karforsøg var udtør-
ringsforløbet hurtigere end i marken (23), og må-
ske som følge heraf oversteg den osmotiske tilpas-
ning aldrig 0,3-0,4 MPa. Andersen og Aremu (4)
fandt i begge forsøgsår et faldende potential i lø-
bet af vækstsæsonen, hvilket for ærter i nærvæ-
rende undersøgelse kun syntes at være tilfældet i
1987.

Jensen et al. (20) analyserede vandrelationer i
byg udtørret under markforhold ved Jyndevad.
De benyttede sig af tryk-volumen-analyse, en me-
tode hvor beregning af osmotisk tilpasning ikke
påvirkes af en eventuel forskellig andel af apopla-
stisk vand i udtørrede og fuldt vandede forsøgs-
led. De fandt - som i nærværende undersøgelse -

en tilpasning på 0,1-0,3 MPa, hvilket er mindre
end fundet i mange andre plantearter (35).

Forsøgsleddene 7-9 har gennemgået to udtør-
ringsforløb inden målingen af det osmotiske po-
tential. Der synes dog ikke at ske større osmotisk
tilpasning i disse led.

Prolinindhold
Udtørringerne medførte oftest markant øget pro-
linindhold (tabel 3 og 4), og en samlet statistisk
analyse over de tre år viste for begge afgrøder
stærkt signifikant effekt (P < 0,0001) af udtørring
på prolinindholdet.

I ærter var der tendens til det største prolinind-
hold efter tørke i blomstringsfaserne. I byg blev
ophobet mest under faserne skridning til tidlig
kernefyldning, hvor der også synes at være et let
øget indhold i det fuldt vandede forsøgsled. Sam-
menholdt med tidligere undersøgelser i byg og
hvede, som viste væsentlig forhøjet prolinindhold
i reproduktive organer (1, 6), kan det tænkes, at
øget prolinindhold omkring befrugtningstids-
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Tabel 3. Prolinindhold (mg/g tørstof) i byg. Prøver blev udtaget flere gange i løbet af vækstsæsonen i både det fuldt
vandede led 1 og i udtørrede forsøgsled. Tre gentagelser. Udtørringsfaser: 3: Str. 4: Skr. 5: T. kern. 7: Str. + skr. 8:
Str. + t. kern.
Proline content (mg/g dry matter) in barley. Samples were taken several times during the growing season both in fully
irrigated (treatment 1) and droughted treatments. Three replicates. Drought phases: 3: St. el. 4: Head. 5: E. grain. 7:
St. el. + head. 8: St. el. + e. grain.

1986

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
4

1
5
7

1
8

Maks.
udtørr.
Max.
drought

0,17
0,74

2,65
4,55*
2,12

0,15
0,36

14 dage
senere
14 days
later

0,84
1,43

0,18
0,34*
0,26

-

1987

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
3

1
4
7

1
5
8

Maks.
udtørr.
Max.
drought

0,16
0,18

2,22
7,09
7,62*

0,24
4,88
7,62*

14 dage
senere
14 days
later

0,26
0,20*

—

-

1988

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
3

1
4
7

1
5
8

Maks.
udtørr.
Max.
drought

0,14
0,11

0,38
4,16*
1,67

0,65
0,80
3,24*

* adskiller sig signifikant (p = 0,05) fra fuldt vandet.
differ significantly (p = 0.05) from fully irrigated.

Tabel 4. Prolinindhold (mg/g tørstof) i ærter. Prøver blev udtaget flere gange i løbet af vækstsæsonen i både det fuldt
vandede led 1 og i udtørrede forsøgsled. Tre gentagelser. Udtørringsfaser: 2: Veg. 3: 1. bl. 4: 2. bl. 5: Bælg. 7: Veg.
+ 1. bl. 8: Veg. + 2. bl. 9: Veg. + bælg.
Proline content (mg/g dry matter) in peas. Samples were taken several times during the growing season both in fully ir-
rigated (treatment 1) and droughted treatments. Three replicates. Drought phases: 2: Veg. 3: lstfl. 4:2ndfl. 5: Pod. 7:
Veg. + lstfl. 8: Veg. + 2ndfl. 9: Veg. + pod.

1986

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
2

1
3
7

1
4
8

1
5
9

Maks.
udtørr.
Max.
drought

0,43
0,42

0,25
3,14*
1,90*

0,45
3,14*
2,65

0,31
0,37
0,41

14 dage
senere
14 days
later

0,64
0,66

0,25
0,22
0,20*

0,34
0,24
0,23

0,26
0,33
0,32

1987

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
2

1
3
7

1
4
8

1
5
9

Maks.
udtørr.
Max.
drought

0,77
3,37*

0,48° 0,61
1,36° 3,31
0,63° 2,70

1,23
4,37
4,71

0,47
1,62
1,66

14 dage
senere
14 days
later

0,49
0,49

_

-
-

_

-

-

_

-
-

1988

Forsøgs-
led
Treat-
ment

1
2

1
3
7

1
4
8

1
5
9

Maks.
udtørr.
Max.
drought

0,49
2,07

0,58
4,46*
4,50*

_
-
-

0,51
2,57
2,55

adskiller sig signifikant (p = 0,05) fra fuldt vandet.
differ significantly (p = 0.05) from fully irrigated.
måling fire dage før maksimal udtørring.
measured four days before maximum drought.
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punktet kan have en beskyttende virkning på re-
produktionsprocesserne.

Udtørring i bygs strækningsfase (led 3) med-
førte ikke forøget prolinindhold på trods af, at
denne behandling i 1987 medførte signifikant ud-
byttenedgang (24). Heller ikke byg udtørret i
strækningsfasen i et rammeforsøgsanlæg i 1987
havde øget prolinindhold (ikke vist) trods udbyt-
tenedgang (24). Der synes således ikke at være
korrelation mellem graden af prolinophobning og
udtørringens effekt på udbyttet. I ærter fandtes
udbyttenedgang imidlertid specielt efter tørke i
blomstringsfaserne (25), hvor den største proli-
nophobning oftest fandt sted. Men hvis man fx
ser på led 4 og 8 i 1987, var der trods store prolin-
værdier kun ganske ringe effekt på udbyttet (25).
Den manglende korrelation mellem prolinind-
hold og udbytte skal formodentlig forklares med
et tolkningsmæssigt problem vedrørende prolin,
som har ført til diametralt modsatte anbefalinger
for udvælgelse af tørkeresistente genotyper (17,
41). For det første er prolinophobning et udtryk
for, at planten lider under tørkestress (17) (nega-
tiv effekt på væksten), men derudover har prolin
en stressbeskyttende effekt (5), således at stor op-
hobning - alt andet lige - har positiv effekt på
væksten (16, 41).

Prolinindholdet fire dage før maksimal udtør-
ring af ærter er vist i tabel 4 for forsøgsled 3 og 7 i
1987. Jordvandsdeficit var på det tidspunkt hen-
holdsvis 24 og 22 mm i de to forsøgsled, hvilket
betyder, at godt halvdelen af den tilgængelige
vandmængde var brugt, og det ses, at allerede da
kan begyndende tørkestress erkendes ved prolin-
ophobning.

Singh et al. (41) fandt ved gentagne udtørringer
af byg en stigende evne til prolinophobning. Der
er ikke i nærværende materiale tendenser i den
retning (forsøgsled 7-9 udtørret to gange), men
her var også et væsentlig længere interval mellem
udtørringerne end hos Singh et al. (41), som dyr-
kede byggen i små potter, hvor fuld udtørring ind-
traf efter tre dage uden vanding. Søegaard (44)
fandt i rajgræs med god vandtilgang en effekt af
»vandingshistorie«, således at tidligere stærkt ud-
tørrede forsøgsled havde større prolinindhold
end tidligere svagt udtørrede led. Heller ikke
denne sammenhæng gjorde sig gældende i nærvæ-
rende forsøg, hvor fuldt vandede og udtørrede
forsøgsled havde lige store prolinindhold 14 dage
efter opvanding. Man finder da også oftest, at
prolinindholdet falder hurtigt efter opvanding
(41).
188

Plotning af bladenes prolinindhold mod deres
osmotiske potential viste en god sammenhæng i
begge afgrøder (fig. 1 og 2). Fig. 1 viser sammen-
hængen i byg 1987 og 1988. Der ses en tendens til,
at prolinophobningen begyndte ved et højere po-
tential i 1988 end i 1987, hvor der blev målt lave
potentialer og høje prolinkoncentrationer. Det
kølige og fugtige klima i 1987 medførte et lang-
somt udtørringsforløb og muliggjorde opbygning
af lave osmotiske potentialer og høje prolinind-
hold uden dermed at have særlig stor effekt på ud-
byttet (24). I fig. 1 ses en tendens til, at der efter
udtørring omkring skridning (led 4 og 7) blev op-
hobet mere prolin i forhold til det osmotiske po-
tential end efter udtørring i tidlig kernefyldning
(led 5 og 8).

I ærter begyndte prolinophobningen omkring
et osmotisk potential på -1,3 MPa (fig. 2) mod
omkring -2 MPa i byg. De fleste tidligere under-
søgelser relaterer prolin til bladvandspotentialet,
men Chu et al. (9) fandt stigende prolinindhold fra
et osmotisk potential på -1,1 til -1,2 MPa i salt-
stresset byg. Tilsvarende er fundet i cellekulturer
af tomat (16), mens der i aim. kongepen (Hypo-
chaeris radicata) først fandtes prolinophobning fra
-2 MPa (47).

Prolinophobning var ikke den eneste årsag til
den osmotiske tilpasning på 0,14 - 0,18 MPa i ud-
tørrede forsøgsled. Det kan således beregnes, at
de tørkebetingede stigninger i prolinindholdet på
2,4 og 2,0 mg/g tørstof i henholdsvis byg og ærter
kun betød en sænkning på henholdsvis 0,020 og
0,014 MPa (tabel 5). Det vil sige, at prolinophob-
ning kan forklare ca. 10 pct. af den osmotiske til-
pasning. Tidligere undersøgelser (9, 16, 47) har
heller ikke vist, at prolin bidrog væsentligt til det
totale osmotiske potential. Men der er tegn på, at
prolin i særlig grad findes i cytoplasma frem for i
vakuolerne (18), og i så fald kan prolin have stor
betydning for det osmotiske potential i cytoplas-
ma.

Fotosyntese i byggens strækningsfase
Under udtørring i byggens strækningsfase blev i
1988 målt forløbet af en række fotosyntesepara-
metre over en dag (fig. 3). Målingerne skete på
bladet under fanebladet (7. udviklede blad). Vej-
ret var solrigt og ganske varmt (fig. 4), og bortset
fra sidste måling, hvor det var skyet, foregik må-
lingerne ved fuld lysmætning. Jordens vandind-
hold i det fuldt vandede forsøgsled 1 var ca. 50 mm,
mens det kun var ca. 22 mm i det udtørrede led 3.
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Fig. 1. Sammenhæng mellem osmotisk potential og prolinindhold i byg. Tallene angiver enkeltobservationer fra
de respektive forsøgsled i 1987, og en kurve bestemt ved multipel regression gennem observationerne er angivet

( ). Til sammenligning er vist regressionskurven fra 1988 (. . . .).
Relationship between osmotic potential and proline content in barley. Values indicate individual observations from the
respective treatments in 1987 and a curve determined by multiple regression through the observations is shown ( ) .

For comparison the regression from 1988 (. . . .) is shown.

Tabel 5. Prolinindholdets indflydelse på det osmotiske potential i bladsaften. Gennemsnit af tre år.
The effect of proline content on leaf sap osmotic potential. Means of three years.

Byg, barley
Fuldt vandet, fully irrigated
Udtørret, droughted

Ærter, peas
Fuldt vandet, fully irrigated
Udtørret, droughted

Prolin
Proline
mg/g tørstof

0,8
3,2

0,6
2,6

Tørstof
Dry matter
%

27
28

18
23

XT/ prolin
~ J I >
MPa

-0,006
-0,026

-0,003
-0,017
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Fig. 2. Sammenhæng mellem osmotisk potential og prolinindhold i ært, 1988. Tallene angiver enkeltobservationer
fra de respektive forsøgsled, og en kurve opnået ved multipel regression gennem observationerne er indtegnet.
Relationship between osmotic potential and proline content in pea, 1988. Values indicate individual observations from

the respective treatments. The curve is obtained by multiple regression through the observations.

På grund af en stærk signifikant vekselvirkning
mellem forsøgsled og blok fandtes kun signifikant
behandlingseffekt for parameteren substomatær
CO2-koncentration. Den signifikante vekselvirk-
ning kan skyldes forskelle imellem de mikromete-
orologiske forhold i blokkene, hvilket meget vel
kan have modsat virkning i det fuldt vandede og
det udtørrede forsøgsled. Det var dog ikke muligt
at påvise en sådan systematisk effekt, som evt.
kunne reducere effekten af forsøgsled x blok.

Udtørringen i forsøgsled 3 var så kraftig, at bla-
dene allerede fra dagens første måling viste lavere
transpiration (A), nettofotosyntese (B), led-
ningsevne (C) og substomatært CO2-indhold (F)
end i det fuldt vandede led. Samtidig måling på en
afgrøde ved middel udtørring (38 mm vandind-
hold i jorden) viste derimod et forløb, der star-

tede på niveau med forsøgsled 1, men midt på
dagen fulgte led 3 for atter at nærme sig niveauet
i led 1 ved dagens sidste målinger (ikke vist). Det
er værd at bemærke, at også en fuldt vandet bygaf-
grøde påvirkes kraftigt af det aktuelle klima og vi-
ser et tydeligt fald i nettoproduktionen i løbet af
dagen. Yadav et al. (49) målte derimod et fotosyn-
teseforløb på byg omkring skridning, som tæt
fulgte indstrålingen i løbet af døgnet, men luft-
temperaturen var aldrig over 20°C under målin-
gen.

Bladtemperaturen (D) lå som følge af mindre
evaporativ køling højest i det udtørrede forsøgs-
led. Vandudnyttelsen (E) var tidligt og sent på
dagen bedst i forsøgsled 3. Midt på dagen, hvor
damptryksdeficit var maksimalt, var vandudnyt-
telsen lav, som det også er fundet i denne vækst-
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Fig. 3. Fotosynteseparametre målt på det 7. udviklede blad i byg i strækningsfasen, 10.06.88. A. Transpiration.
B. Nettofotosyntese. C. Bladledningsevne. D. Bladtemperatur. E. Vandudnyttelse (nettofotosyntese/transpira-
tion). F. Substomatær CO2-koncentration. 1 1: Fuldt vandet. 3 3: Udtørret i strækningsfasen. Tre gen-

tagelser.
Diurnal photosynthesis parameters in barley (leaf no. 7) in the stem elongation phase, 10.06.88. A. Transpiration. B.
Net photosynthesis. C. Leaf conductance. D. Leaf temperature. E. Water use efficiency (net photosynthesis/transpira-
tion). F. Substomatal CO2-concentration. 1 1: Fully irrigated. 3 3: Drought during stem elongation. Three

replicates.
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Fig. 4. Fotonflux ( ) og lufttemperatur ( ) i bladkammeret ved måling af fotosyntese, 10.06.88.
Photon flux density ( ) and air temperature ( ) in the leaf chamber while measuring photosynthesis, 10.06.88.

fase i byg af Yadav et al. (49). Den indre CO2-kon-
centration i bladet (F) faldt ligeledes midt på
dagen som følge af en relativt større nedgang i
bladenes ledningsevne end i netto-fotosyntesen.
Den lave substomatære CO2-koncentration midt
på dagen synes at være den vigtigste årsag til
mindsket nettofotosyntese (fig. 5), hvilket peger
på, at fotosyntesen var stomatært begrænset.
Men der ses dog en tendens til, at samme CO2-
koncentration medførte lidt lavere nettofotosyn-
tese i det udtørrede led 3 end i det fuldt vandede
ledl.

På trods af effekten af udtørring på fotosyntese-
parametrene blev der hverken registreret osmo-
tisk tilpasning eller forhøjet prolinindhold i det
udtørrede forsøgsled (tabel 1 og 3), og det ende-
lige kerneudbytte var uændret trods en lille ned-
gang i halmudbytte og aksantal (24). Forklarin-
gen på de svage reaktioner på lavt jordvandsind-
hold er formodentlig, at den potentielle fordamp-
ning i dagene før fotosyntesemåling og opvanding
var lav (22), hvilket har stor betydning for udbyt-
tereaktionen (24).
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Nettofotosyntesen blev også målt på de to føl-
gende dage efter opvanding og var da ens i de to
forsøgsled. Fotosynteseapparatet havde således
ikke lidt permanent skade som følge af udtørrin-
gen. Dette er en yderligere indikation på, at foto-
syntesen alene var stomatært begrænset. Andre
undersøgelser har nemlig ofte vist, at fotosynte-
sen på grund af en reduceret ledningsevne i meso-
fylet først når niveauet i referenceleddet i løbet af
et par døgn i modsætning til bladvandspotential
og stomatær ledningsevne, der ændres i løbet af få
timer efter opvanding (29).

Bladvæksten reduceres normalt før fotosynte-
sen i et udtørringsforløb (46) og Leach (30) fandt,

at tørke reducerede fotosyntesen på afgrødeni-
veau som følge af et mindsket bladareal, mens fo-
tosyntesen pr. bladareal var næsten uændret. For-
søget udførtes på en jordtype med et langsomt ud-
tørringsforløb, hvor afgrøden først led af tørke-
stress ved et jordvandsdeficit over 100 mm (30).

Fotosyntese i den tidlige kernefyldningsfase
Forløbet af fotosyntesen blev også fulgt i byg un-
der udtørring i tidlig kernefyldning. Et mål her-
med var at belyse størrelsen af fotosyntesen i hen-
holdsvis faneblad, stak og aks samt at undersøge,
om tørkefølsomheden var ens i de tre planteorga-
ner. Et andet mål var at undersøge effekten af 15

193



kg N/ha tilført lige før skridning (vandet ud
13.06).

Udtørringen forløb fra 24.06.-01.07.88. Den
29.06. måltes på både aks, stak og faneblad (tabel
6). På grund af den upræcise ansættelse af »blada-
real« på aks og stak er der ikke beregnet LSD-
værdier mellem organerne for nettofotosyntese
og bladledningsevne, men derimod for vandud-
nyttelsen, som er uafhængig af bladarealet. Et an-
det problem er, at målinger på de forskellige orga-
ner i samme forsøgsparcel ikke kan betragtes som
uafhængige observationer. En »repeated mea-
surement«-analyse viste dog, at afhængigheden
ikke var stor, og at der var signifikant effekt af
planteorgan. Ledningsevnen var af samme stør-
relsesorden i både faneblad, aks og stak. Der-
imod var nettofotosyntesen væsentligt mindre i
akset end i faneblad og stak, hvilket er baggrun-
den for, at vandudnyttelsen var signifikant mindst
i akset. Det ses endvidere, at i udtørrede forsøgs-
led var der en tendens til en bedre vandudnyttelse
i stak end i faneblad.

På trods af, at tensiometermåling viste lige
stort vandindhold (16 mm tilgængeligt vand) i for-

søgsled 5 og 8, fandtes den kraftigste tørkereak-
tion i led 8 (udtørret for 2. gang) i form af signifi-
kant formindsket ledningsevne i stakken og netto-
fotosyntese i fanebladet.

Tidligere undersøgelser har vist tilsvarende re-
sultater for stofproduktionen i aks og stak. Såle-
des fandtes i bygaks med stak en stofproduktion
af samme størrelsesorden som i fanebladet, hvori-
mod hvede aks uden stak hovedsagelig assimile-
rede CO2 i fanebladet (45). Johnson et al. (21)
fandt, at hele aksets CO2-forbrug var korreleret
med mængden af stak, og afklipning af stakken
medførte hos Stølen (43) en nedgang i kernevæg-
ten på 19 pct. Blum (7) fandt i byg, at nettofoto-
syntesen var ca. 18 gange mindre pr. arealenhed
af selve akset end af fanebladet. Også for stakken
fandtes en mindre fotosyntese (faktor 7) end i fa-
nebladet, men der var stor Sortsvariation, og afvi-
gelsen fra nærværende resultater kan skyldes, at
målingerne foregik lige efter skridning, hvor fa-
nebladets fotosyntese er stor.

Ud fra et vandkonserveringssynspunkt er akset
åbenbart et ineffektivt organ, idet vandudnyttel-
sen var væsentlig mindre end i faneblad og stak.

Tabel 6. Gasudveksling fra faneblad, aks og stak i fasen tidlig kernefyldning, 29.06.88. + N blev suppleret med
15 kg N/ha lige før skridning.
Gas exchange of'flag leaf(fanebl.), ear (aks) and awn (stak) in the early grainfilling phase, 29.06.88. + N was supplied
extra 15 kg Nlha just before heading.

Nettofoto-
syntese
Netphoto-
synthesis
/u-mol CO2 /m2s

Bladled-
ningsevne
Leaf con-
ductance
mol H2O/m2-s

Vandudnyt.
Water use
efficiency
mmol CO2/
molH2O

fanebl.
aks
stak

fanebl.
aks
stak

fanebl.
aks
stak

LSD95

Ledl

-N

6,96
2,14
7,14

0,119
0,114
0,140

1,91
0,68
1,86

0,77

+N

7,58
1,98
7,28

0,139
0,140
0,188

1,82
0,54
1,61

0,48

Led 5

-N

4,33
2,11
6,40

0,072
0,114
0,097

1,64
0,64
2,09

0,44

+N

3,54
1,38
3,67

0,064
0,087
0,073

1,45
0,45
1,48

n.s.

Led 8

-N

1,85
1,00
4,06

0,054
0,077
0,058

0,72
0,36
2,05

1,45

LSDy5

3,71
n.s.
n.s.

n.s.
n.s.
0,075

n.s.
n.s.
n.s.
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Årsagen er den lave nettofotosyntese, sandsynlig-
vis forårsaget af omfattende syntetisering af sti-
velse og protein i akset og dermed stor respira-
tion. Vos (48) fandt således i hvedeaks, at ca. 20
pct. af det tilførte assimilat blev respireret.

Nettofotosyntesen i stakken var tilsyneladende
påvirket tilsvarende af udtørring og N-tildeling
som fanebladet, men en nærmere analyse viste, at
forholdet mellem fotosyntesen i stakken og i fa-
nebladet var størst i udtørrede forsøgsled (fig. 6).
At punkterne i figuren ikke ligger omkring linien
udtørret lig fuldt vandet blev bekræftet ved reg-
ressionsanalyse (P < 0,0001).

Forskydning af nettofotosyntesen fra faneblad
til stak under udtørring antyder, at stakken bedre
kan tilpasse sig produktion under tørkestress. Til-
svarende fandt Evans et al. (12) for hvede, at aks
med stak i fuldt vandede led bidrog med 42 pct. af
den samlede fotosyntese fra aks og faneblad,
mens aksene i udtørrede led bidrog med 50 pct. af
fotosyntesen. De fandt endvidere, at hvede med
stak havde en mindre udbyttereduktion end stak-
løs hvede efter udtørring. Morgan (34) fandt væ-
sentlig større osmotisk tilpasning i småaks end i
faneblad hos hvede, og hvis denne øgede tilpas-
ning også finder sted i stakken, kan forklaringen
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på den mindre påvirkning af stakkens nettofoto-
syntese under udtørring ligge i fotosyntesens
større effektivitet i osmotisk tilpasset plantemate-
riale (40).

Vandudnyttelsen var kun lidt bedre i stak end i
faneblad og kun i udtørrede forsøgsled (tabel 6).
I modsætning hertil fandt Blum (7) i fuldt vandet
byg en 4-5 gange større vandudnyttelse i stak end
i faneblad.

12 H

11 •

10 -

9 •

Nettofotosyntesen 30.06., dagen før opvanding
er vist i fig. 7. Der var fuld lysmætning (fotonflux
på ca. 1600 /miol/m2-s), og lufttemperaturen i
bladkammeret var høj under målingen stigende
fra ca. 26°C ved første til ca. 33°C ved sidste måle-
runde. Det medførte, at nettofotosyntesen faldt i
løbet af dagen og, som det var tilfældet i stræk-
ningsfasen, selv i fuldt vandede forsøgsled. Be-
mærk for de fuldt vandede forsøgsled, at nedgan-
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Fig. 7. Nettofotosyntese i fanebladet 30.06.88, dagen før genopvanding af led 5 og 8. : Tilført ekstra N.
LSD95 er angivet med søjler, hvor der var signifikante forskelle. Tre gentagelser.

Net photosynthesis in the flag leaf 30.06.88, the day before rewatering treatment 5 and 8. : Given supplementary
N just before heading. Bars indicate LSD95 where significant difference was found. Three replicates.
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gen i nettofotosyntesen i løbet af dagen var størst
efter tilførsel af ekstra N ved skridning, hvilket
fandtes fuldstændigt tilsvarende ved målinger på
stakken (ikke vist). Også det dobbelt udtørrede
forsøgsled (led 8) udviste et særlig stort fald.

Forskellen mellem forsøgsleddenes nettofoto-
syntese og faldet i løbet af dagen kan tilsynela-
dende forklares med aftagende bladledningsev-
ne, idet der er god sammenhæng mellem led-
ningsevne og nettofotosyntese fra alle dagens må-
linger (fig. 8). Bemærk i øvrigt de tre punkter fra
dagens første måling i det fuldt vandede led tilført

ekstra N, som ligger højere end de andre.
I fig. 9 er nettofotosyntesen vist som funktion

af den substomatære CO2-koncentration i fane-
bladet. Ved den tidligste måling er der positiv kor-
relation mellem substomatær CO2-koncentration
og nettofotosyntese. Dette er en forventelig sam-
menhæng, når der ikke er andre begrænsende fak-
torer. Forholdet ændres dog i løbet af dagen, såle-
des at der ved de sidste to målinger er klar negativ
korrelation mellem substomatær CO2-koncentra-
tion og nettofotosyntese. Forklaringen herpå er
mindsket fotosynteseaktivitet og/eller øget respi-
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ration. Begge disse størrelser påvirkes stærkt af
temperaturen (39), og de lave værdier for nettofo-
tosyntese blev målt ved høj bladtemperatur (fig.
10). Kvantum-effektiviteten mindskes ved blad-
temperaturer over 25°C og fotorespirationen øges
allerede fra 15°C i byg (39).

At det ikke altid er bladenes ledningsevne, som
direkte begrænser fotosyntesen, sandsynliggøres
af beregninger fra Farquhar og Sharkey (13). Både
Jensen (19) og Bunce (8) har da også fundet mind-
sket fotosyntese som følge af vandstress, selv om
den stomatære ledningsevne var uændret. Nærvæ-

rende resultater understøtter disse antagelser,
idet der blev fundet meget lav nettofotosyntese i
udtørrede led samtidig med, at CO2-indholdet i
bladene var højt, hvorfor stomatær lukning ikke
kan have været begrænsende. Imidlertid har
Downton et al. (11) påpeget, at beregningsmeto-
den for substomatær C02-koncentration ud fra
nettofotosyntese og ledningsevne kan være fejlag-
tig i tilfælde af uhomogene CO2-koncentrationer
i bladet. De betvivler derfor tidligere beregninger
af ikke-stomatære effekter på fotosyntesen.

Resultaterne i figurerne 7-9 antyder, at den ek-

Tabel 7. Udbytteresultater efter forskellig vanding og N-tildeling.
Yield following different irrigation and N-fertilization.

Ledl Led 5 Led 8 LSD«

Tørstof i kerne,
g/kar
Dry matter in grains,
glcontainer
Tørstof i halm,
g/kar
Dry matter in straw,
glcontainer
Høstindeks
Harvest index

-N +N -N +N -N

58,4 59,4 56,4 55,6 54,3 4,2

43,3 40,8 45,2 43,1 40,8 n.s.

0,57 0,59 0,56 0,56 0,56 0,03

198



CSj'

do
E
3>
CD

CD

of
ot

os
yn

i

3=
CD

.«0
CO
CD

ph
ot

os
yn

13

12 -

11 -

10-

9 -

8 -

7-

6-

5-

4-

3-

2-

1 -

0-

- 1 -

8

O
D

mo

i i

22 24 26

FORSØGSLED

O

8

D '

D

I

28

O 1
© 1+N

o po
i ©

o

& O o

H

D p

El

8

1 1

30 32

D 5
H 5+N

O

D
D O

O

o

® O ^ M

«ti o
O

1 1 1

34 36 38

Bladtemperatur (C)
Leaf temperature

O 8

Fig. 10. Sammenhæng mellem bladtemperatur og nettofotosyntese i faneblad, 30.06.88.
Relationship between flag leaf temperature and net photosynthesis, 30.06.88.

stra N-tildeling lige før skridning har øget foto-
synteseprocessernes kapacitet i fuldt vandet byg,
men samtidig gør ekstra N-tilførsel planterne
mere følsomme over for et stort fordampnings-
krav midt på dagen. Det falder i tråd med resulta-
ter fra Morgan (33), der i blade af fuldt vandet
hvede fandt størst fotosyntesekapacitet samt hø-
jest ledningsevne efter høj N-tilførsel, men ved
udtørring mindskedes bladenes ledningsevne og
fotosyntesekapacitet mest i led med høj N-tilfør-
sel. Det samme var tilfældet i nærværende forsøg,
men det kan dog også skyldes et øget vandforbrug
efter stor N-tilførsel (10) og dermed muligvis
større jordvandsdeficit ved måling af fotosynte-
sen i det udtørrede led tilført ekstra N. Ved høst

var der således 12 mm mindre vand i jorden i dette
forsøgsled.

Spiertz (42) fandt, at sen N-gødskning (dog
større mængder end her) synes at kunne kompen-
sere for senescens forårsaget af varme. I nærvæ-
rende forsøg kunne ikke visuelt erkendes nogen
forsinkelse af senescensen som følge af ekstra N-
tilførsel, og måling af fotosyntese på plantemate-
riale under modning den 13.07. afslørede ikke for-
skelle mellem forsøgsled. Det kan muligvis skyl-
des, at afgrøden i forvejen var velforsynet med N
(tildelingen skete ad to gange).

Udbyttet efter de fem behandlinger fremgår af
tabel 7. Det ses, at hverken udtørring eller ekstra
N-tildeling har haft særlig stor effekt. Udtørring
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både i strækningsfasen og tidlig kernefyldning
(forsøgsled 8) medførte dog en vis udbyttened-
gang, selv om ingen af forsøgsleddene udtørret i
kun én af faserne (led 3 og 5) viste udbyttened-
gang (24).

Sammenligning af fotosyntesen i strækningsfasen
og i den tidlige kernefyldningsfase
Størrelsen af de målte fotosynteseparametre æn-
drede sig i løbet af de 20 dage mellem vækstfa-
serne strækning og tidlig kernefyldning. Mest
markant var faldet i bladenes ledningsevne, der
reduceredes med en faktor 3-7, afhængigt af tids-
punkt på dagen (sammenlign fig. 4C og fig. 11). I
strækningsfasen havde fuldt vandede forsøgsled
en transpiration på omkring 0,09 mol vand/m2-s
indtil kl. 13, hvilket i modsætning til en transpira-

tion på kun ca. 0,04 mol vand/m2-s i tidlig kerne-
fyldning kunne hindre, at bladtemperaturen steg
over lufttemperaturen (fig. 12). Det skal bemær-
kes, at makroklimaet stort set var ens på de to må-
ledage. Nettofotosyntesen pr. bladareal i fuldt
vandede forsøgsled blev ca. halveret fra stræk-
ning til kernefyldningsfasen, mens reduktionen
var endnu voldsommere i udtørrede forsøgsled,
hvor nettofotosyntesen nærmede sig nul midt på
dagen under kernefyldningen (fig. 4B og fig. 7).

Faldende nettofotosyntese under kernefyldnin-
gen er også fundet af Yadav et al. (49), der forkla-
rer det med mindre assimilatbehov og højere tem-
peraturer. Parkinson og Day (39) fandt faldende
mesofylær ledningsevne, når bladalderen over-
steg 10-20 dage. I nærværende tilfælde var fane-
bladet godt 3 uger gammelt ved måling i kerne-
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Flag leaf conductance in fully irrigated (1 1) and droughted (5 5) treatment, 30.06.88. Three replicates.
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Fig. 12. Forskel mellem bladtemperatur og lufttemperatur i bladkammeret ved måling af fotosyntese den 10. ( ) og
30.06.88 ( og . . . .). Forsøgsled 1 er fuldt vandet, led 3, 5 og 8 er udtørret. Forsøgsled tilført supplerende

N lige før skridning er vist med punkteret linie (. . . .).
Difference between leaf temperature and air temperature in the leaf cuvette when photosynthesis was measured on the
10. ( ) and 30.06.88 ( and. . . .). Treatment 1 is fully irrigated, treatment3, 5 and 8 are droughted. Treatments

supplied N just before heading are shown by dotted lines (. . . .).

fyldningsfasen, mens det 7. udviklede blad ved
målingen i strækningsfasen var ca. 14 dage gam-
melt.

Resultaterne i fig. 12 peger dog på, at en meget
væsentlig forskel mellem strækningsfasen og ker-
nefyldningsfasen var, at evnen til evaporativ kø-
ling faldt, hvorved der opstod bladtemperaturer,
som mindskede nettofotosyntesen stærkt. Det er
formodentlig årsagen til, at en kølig juli måned
kan medføre en lang kernefyldningsperiode og et
stort udbytte i byg (2, 24).
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