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FöRORD 

Med hänsyn till det stora intresset för bevattningsmaskiner 
som finns i Sverige har vi vid försöksavdelningen för lant
brukets hydroteknik ansett det angeläget att samla in och 
summera erfarenheter av s~dana maskiner i praktisk drift. 
Här redovisBs resultatet frän en intervjuundersökning samt 
från studier av maskiner i praktisk drift i Kristianstads 
län. 

Intervjuundersökningen har genomförts av Gunilla Andersson 
(30 besökta lantbrukare) och Harry LinnAr (3 besök). Resul
taten frAn intervjuerna ha~ sammanställts av Gunilla Anders
son och skrivits gemensamt av de tv~ intervjuarna. Studierna 
i fält har genomförts och skrivits av Ann-Britt Karlsson. 

Vi vill framföra ett tack till de lantbrukare som ställt 
upp och delat med sig av sina erfarenheter vid intervju
undersökningen och till de som ställt sina maskiner till 
förfo~~nd8 vid undersökningarna i fält. Ett tack ocks~ till 
bevattningsfirmorna som bidragit med uppgifter av olika slag. 

Vi hoppas att erfarenheterna skall vara av värdef6r den 
som överväger att köpa 8n bsvattningsmaskin, far r~dgivar~ 
och för tillverkare och f6rs81jare. 

Uppsala i mars 1975 
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INLEDNING 

Antalet bevattningsmaskiner har 6kat spabbt. Sommaren 1973 
fanns det endast en stor och ett 20-tal små maskiner i Sve
rige, sommaren 1974 fanns det ett 50-tal stora och lika 
många små. Intresset ~r mycket stort ~ven inf6r den komman
de s~songen. Vi kommer d~rfar s~kerligen att få se allt 
fler bevattningsmaskiner i svenskt lantbruk. 

F6religgande uppsats 5r en redog6relse far en intervjuunder
s6kning som genomfördes under oktober-november 1974. Syftet 
var att samla in och sammanfatta praktiska erfarenheter av 
maskiner som anskaffades och anv~ndes 1974. Det skall under
strykas att erfarenheterna g51ler f6rra årets maskiner. På 
samtliga modeller har vidtagits en eller flera f6r~ndrigar 
på den årgång som nu saluf6rs. De anmärkningar och f6rslag 
till f6r~ndringar som framkommit vid intervjuerna har där
f6r i starre eller mindre utsträckning blivit tillgodosedda 
på de maskiner som diskuteras i uppsatsen. 

UNDERS~KNINGENS UPPLÄGGNING OCH OMFATTNING 

Det farsta ledet i unders6kningen var att inhämta uppgifter 
från de firmor, som säljer bevattningsmaskiner, om vilka 
lantbrukare som skaffat sig maskiner under 1974. Kontakt 
togs sedan med dessa lantbrukare f6r 6verenskommelse om tid
punkt f6r bes6k. Alla kunde inte nås under den tid då inter
vjuerna genomf6rdes. Andra har ansett s~ha alltfar liten er
farenhet av sina maskiner för att kunna uttala sig om drifts
säkerhet m.m. Det g~118r fr~mst de som fick sina maskiner 
levererade relativt sent under bevattningssäsongen. 

Totalt har 33 gårdar med sammanlagt 36 maskiner besökts. 
Gårdarna ligger i Skåne (16), Västergötland (4), Närke (7), 
Västmanland (3) samt Uppland (1), österg6tland (1) och 
Småland (1). I uppsatsen redovisas erfarenheter om: 

Aquadux 
Irrigator 
Rollomat 
Typhoon 

5 st 
9 st 

14 st 
8 s·t 

Maskiner av ytterligare ett par fabrikat fanns 1974 i landet. 
De såldes endast i enstaka exemplar och har därför inte pro
vats i så stor omfattning att representativa erfarenheter kan 
redovisas. 

De lantbrukare som besöktes besvarade ett antal i f6rväg ut
arbetade frågor om maksinen och dess användning (tabell 1). 
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iftt:t SC411 instTlmhtdes vid intervjuundersökningen. 

Egendo~ 

,Hc~l 

bevattnad IJre"d öch grc3dor 1974 
Jordart 
filtform och storlek 

fabd kat och typ 
munstycksstodek 
tryck vid maskin 
typ av slang 
pump~ ddvkä 11a 
traktor för utdragnl 
dri ftst id 

Funktion 

fel pi spridare och slang 
stopp vid indragning elle!" frmn
!{örn log 
fe l på au 1:0trfo t i k 
övriga tekniska fel 

typ av system 
antal spridare 
munstycksstorlek 

Allmänna erfarenheter -----,-- ... 
arbetsbredd l förhållande till broschyr 
vindkänsiighet i förh. till småspridare 
ytvatten. y teros lon 
tillslamning i markyta" 
skador av släde/maskin på mark och gröda 
skador på mark/gröda av hög intensitet 
eller stora droppar 

f8rsäljarens information och service 
förbittringar, verkställda eller 
önskade 

BESKRIVNING OCH ERFARENHETER AV OLIKA BEVATTNINGSMASKINER I 
UNDERSöKNINGEN 

E3evattni ngsme:n, ki ner, fI,Hd slangtrumma oc h spridare rör sig 
fram över fältet vid bevattningen. Då maskinen rör sig fram
åt rullas slangen upp p.!3 trumman. 

När ett fält skall bevattnas förankras slangen vid en till
lopps lsdn ing $ varef\Hr maskinen med hj ä lp i:.~\/ traktor dras bak-
1- " f-lt· n ~t ' Il N" tt anges over a "st. sa ac s~ang8n ru .. BS av. ar va en-
trycket kopplas på drivs maskinen framAt genom att en hydrau~ 
lisk kolv påverkas. Maskinen rullar under r5rslssn framåt upp 
dan vattenfyllda slangen P2i trumma, När ekipaget når t i llbpps·· 
ledningen stängs vBttentillf5rseln automatiskt av. 

Vid säsongens första bevattning sta all slang rullas av, sA 
att den kan fyllas med vatten. Vid Jvriga bsvattningsiillf81-
len behöver endast den del av slangen som åtgär vid varje 
bevattn ing ru 11as av t1"umrnan. 

Det finns tre olika modeller av maskinen. Det är Aquadux 600, 
400 och 300. De olika 811e r na sgjs med två olika slangdia
metrar. nämligen 75 och 94 mm. I 6vrigt är det slangens längd 
som skiljer de olika modellerna At. Aquadyx tillverkas i Väst
tyskland och importeras av Oesmi RK AB. Tyres8. 



Figur 1. Aquadux 

Erfarenheter 

rörför
delare 

~~-- nedre tryc~ 
rulle 

Erfarenheter av fem maskiner som varit i drift på fyra 
gårdar redovisas hJr. Sammanlagt har maskinerna varit i 
drift så l~nge att det motsvarar bevattning en gång av 
ca 850 hektar'. 

Spridare. 1974 såldes maskinen med spridare av fabrikatet 
~a~nis~ann. Den har i flera fall inte fungerat tillfreds
st§llande. R6rstift och fjMdrar har f6rslitits s§ att funk
tionen påverkats. Enligt uppgift från importören skall mas
kinen 1975 levererAs med spridare av fabrikatet Rain Bird. 

Slang. På ett par maskiner har slangen nötts s6nder p§ 
ir~n~ av att slangkl~mmorna som finns vid kopplingarna var 
femtionde meter haft en ol~mplig utformning. På 1975 §rs 
modell finns en ny typ av slangkl§mmor. 

Slangens draghållfasthet har visat sig vara mycket god. 
Trots att slangen ibland utsatts far onormala påfrestning~r 
har inga slangbrott intr§ffat. 

Chassie. På maskinens frBmre del finns en slangstyrning d§r 
~l~nie~ passerar mellan två rullar. Den nedre av dessa rul
lar har på tv~ maskiner helt slitits upp p~ grund av slang
kl§mmornas utformning. Som en f6ljd av detta har slangens 
ytterh6lje blivit skadat. En b§ttre utformad slangstyrning 
med fler tryckrullar som skyddade slangen mot nötning hade 
monterats p~ en maskin. 

3 



4 

Vid ett par tillfällen har maskinen kart fast under p~gSende 
bevattning. Det har skett pS kuperade fält eller vid medvidd. 
när vatten runnit framfar maskinen och gjort marken 15s. 

I ett fall har hjulbromsen låst sig pA Rrund aven defekt på 
bromsvajern. Det ledde till att dragkrafterna blev så stora 
att slangkopplingarna deformerades. 

Blastavskiljare på hjulen hade monterats p~ en maskin. 

Frigångsh5jden anf3ågs otil1räcklig:i nE\got fall. 

Ett par lantbrukare änskade att maskinen skulle förses med 
ramp. 1975 kan maskinen f~s med en ramp som har tv~ spridare. 

På irrigator och de två följande maskinerna i denna undersök
ning dras endast spridaren, som sitter på en släde, fram över 
f~lt8t. Själva bevattningsmaskinen placeras vid fältkanten. 
Den har ett chassie med bl.a. r6rtrumma och vattenkolvmotor. 

Vid bevattning placeras maskinen i regel vid fältkanten. 
Släden kopplas ifrän polyetenr6ret. fälls ihop och placeras 
på en traktor. Polyetenr6ret kopplas till traktorn och dras 
ut på fältet som skall bevattnas. Släden kopplas på nytt 
till röret varefter bevattningen kan sättas igång. 

Drivning av trumman sker med hjälp aven vattenkolvmotor. 
En liten del av vattnet går åt att driva trumman. Detta sprids 
ut genom en slang :-intill maskinen. Trummans rotationshastig
het regleras med en ventil. som finns i anslutning till ko~v
motorn. Maskinen har ~v8n en anordning som kompenserar trum
mans rotationshastighet i f6rh§11ande till den effektiva dia
metern p~ trumman. O§ spridarsläden n~r fram till r6rtrum-
man påverkas en ventil t~E! att vattentillförseln till kolv
motorn och spridaren st~ngs av. 

Det s~ljs en modell Av Irrigator i Sverige. Det är Irriga
tor 5074. som har ett 250 m l~ngt polyetenrör med ytterdia
metern SO mm och innerdiametern 41 mm. Irrigator tillverkas 
i VästtyskIand och importeras av Oesmi RK ;8. Tyresö. 

Erfarenheter 

Desmi och Lantmännen sSlde ett 20-tal Irrigator under 1974. 
Erfarenheter från nio av dessa har samlats in. De nio maskiner
na har använts i sådan utsträckning att det motsvarar en be
vattning av cirka 400 hektar. 

Spridaren har fungerat utan tekniska missaden. 1975 ärs modell 
Ie~e~e~ai med en annan spridare (ov fabrikatet 8ucknerl vilken 
uppges ha större kastvidd. 

Släden kan inte vara kopplad till polyetcrraret vid utdragningen. 
TIeft~ g6r utdragningen av spridare och rar något omst~ndlig. 
Några la~tbrukare har framför~ 6nsk8m~1 om hjul på släden. En
ligt uppgift leveraras sl§den 1975 med hjul. 



Figur 2. Irrigator bevattninssmaskin 

R6rtrumma. p~ trummans periferi finns tv~ bromsklotsar som 
~k~lI ra~hindra att trumman forts~tter att rotera n~r utdrag
ningen avbryts. Bromsen har inte fungerat tillfredsst~llande, 
Även om udragningen skett l~ngsamt har trummans rotation fort
satt s~ att ledningen kommit i creda n~r man stannat traktorn. 
N~r bevattningen sedan startat har ledningen ibland lindat sig 
snett. I ett par fall har det hänt att röret barjact linda sig 
utanf6r trumman. Man har d~ tvingats kapa ledningen far att 
f~ loss den. Med en effektivare broms hade dessa missaden inte 
behövt inträffa. 

Ledningen m~stB enligt lantbrukarnas erfarenhet dras ut exakt 
vinkelrätt fr~n maskinen. I annat fall lindas röret snett p~ 
trumman vid indragningen. Om maskinen varit utrustad med en 
r6rfördelare skulle risken far s~dana tillbud minska. 

Chassi och vattenkolvmotor. För att reglera inmatningshastig
heten ~v-sprTdär~l"ad8n-fTnns en kilventil i anslutning till 
vattenkolvmotorn. Ventilen är sv&r att ställa in. Därmed är 
det svårt att reglera bevattningsgivan och att beräkna den 
tid som indragningen tar. Flera lantbrukare har framfört klago
mål på ventilen. 

Vattenkolvmotorn har i några fall upphört att fungera så att 
inmatningen av polyetenröret stannat. Felet har berott på 
att trumman varit ocentrerad i sin upphängning. 

5 



Enligt fabrikantens uppgi,:::t har felGt åtg~~rciats på 1975 års 
modell. 

Filtret far vattnet som driver vattenkolvmotorn har nägon 
gäng täppts igen. p~ 1975 års modell finns en ny typ av fil
ter. 

,. 
[J 

Irrigator kan Cint i ngen hängas PCl t ra ktor'n~J trepu n k t s l yft el
ler utrustas med hjul och bo?seras. Vid bevattning måste hju
len vevas upp f5r t maskinen skall stå stadigt. Veven har 
varit svår att man5vrera. På 1975 års modell avser man att in
fara en hydraulisk lyftning av hjulen. 

Rollomat 

Vid bevattning placeras i regel maskinen vid fältkanten. Ett 
par st6dben vevas ner och tv8 snedsträvor fälls ut. Släden med 
spridaren. som vid transport är fränkopplBd och placerad längst 
fram på maskinen, kopplas till polyetenr6ret. En traktor kopplas 
till den andra änden av släden och denna dras ut p~ fältet 
som skall bevattnas. Traktorn kopplas ifrån och bevattningen 
börjar genom att vattontrycket i ledningen sätts pä. 

Drivning av trumman sker med hjälp aven vattenkolvmotor. En 
liten del av vattnet g~r åt f6r att driva kolven. Detta vat
ten sprids ut genom en liten spridare, som placeras i närheten 
av maskinen. Trummans rotationshastighet regleras med olika ", 
storlekar på munstycken i denna lilla spridare. Ett stort mun
stycke ger en h6g rotationshastighet och ett litet en lägre. 

För att inlindningen av r6ret skall ske sb jämnt som möjligt 
pA trumman, förflyttas denna i sidled p~ underredet i takt 
med inlindningen. f\läl~ tt~umman således roterat ett varv har den 
samtidigt förskjutit sig en rördiametef' i sidled. Denna konstruk" 
tion medför en rak inlindning av polyetonr6ret. Då spridarslä
den n&r fram till rörtrumman påverkas en ventil. så att vatten
tillförseln till kolvmotorn stängs av. Däremot fortsätter vatt
net att spridas ut genom spridarens munstycke. Automatisk av
stängning av vattentillförseln finns som extra utrustning. 

Under den kommande säsongen skall fem olika modeller av Rollo
mat saluföras i Sverige. Dessa är Rollomat 110/270 och 90/320. 
som har samma chassie. Rollomat 75/270 och 63/320 har ett mind
re chassis än de två f6rtsnämnda modellerna. Siffrorna pS de 
olika modellerna angGr rörets ytterdialfletE:;r i mm respektive 
r6rets längd i meter. Dessutom kommer det att säljas en liten 
maskin, som kallas Minimet 50. R6rlBnpdcn §r p~ denna maskin 
250 m och ytterdiametern 50 mm. ROllo;;;at tillverkas i Väst
tyskland och importeras av AB Bevattnin~steknik. Spånga. 
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skena 

Figur 3. Rollomat bevattningsmaskin 

Erfarenheter 

Under v~ren och sommaren 1974 s~ldes drygt ett 20-tal Rollomat 
i Sverige. Erfarenheter frän fjorton av dessa har samlats in. 
Maskinerna har varit i drift i sädan omfattning att det motsva
rar bevattning en gäng av cirka 2 000 hektar. 

Spridaren p~ Rollomat ~r av Perrots fabrikat. En del miss6den 
har Tntra·Ffat med denna. Spridaren har g~nganslutning till slä-
den och ibland har det hänt att spridaren g~ngat av sig under be
vattningen. P~ 1975 års modell skall det enligt import6rens upp
gift finnas en l~sanordning som f6rhindrar att avgängning inträffac 

Fjädern som påverkar svängarmen har gått av på n~gra spridare av 
modell ZO 30 W (se fig. 4). Enligt f6rsäljningsfirman kan en fel
justering av fjädern vara orsaken till detta. Normalt skall fjä
dern vara så spänd att svängarmen slår tillbaka ca 90 0 när den 
tr~ffas av vattenstrålen. En alltfar spänd fj~der utsätts far en 
snabb utmattning. Fjäderspänningen kan justeras med en ställskruv 
ovanpå fjäder. Fjädern bar vara rätt justerad vid leveransen. 

Figur 4. Perrots spridare 
ZO 30W. 



Sl~d8n p~ Rollomat har hag frig~ngsh5jd och v§! utformade me-
- - -O h o ... t!' J c. J' • l . k '" l dar. en ar g2h.cram ,E1t:t 1. eld:) grocor. 

Vid kopplingen mellan polyetenrBret och släden finns en skena 
som kan skära ned och ge sp~r i marken. N~Qra lantbrukare har 
monterat bort skenan utan ~tt upptäcka nbv~n nackdel med det. 

Far att underlätta transport och utdragning av sl§den har någ
ra lantbrukare framfart anskem~l om att sigden skall farsas 
med hjul. Det finns nu hjul att kapa som extra tillbeh6r. 

Vid flyttning av bevattningsmaskin8n till en ny uppst§llnings
plats måste släden kopplas ifrån polyetenr5ret och placeras 
framtill på chassiet eller krokas fast bakom trumman. FBI" att 
underlätta flyttningen har några lantbrukare skaffat kätting 
och krokar s~ att släden kan h§ngas upp p& maskinen utan att 
kopplas i från r6ret. En lantbrukare har monterat på en vinsch
anordning och flera andra har uttryckt §nskemål om att en s~
dan borde finnas på maskinen. 

Polyatenr6ret. I fyra fall på tre olika maskiner har det in
tråf"fat at f po lyeten led fl i ngen gåt t av. Led n i ngan har svt~tsats 
ihop och därefter hållit. 

Enligt f6rsäljningsfirman har man vid unders6kning konstaterat 
brister i tillverkningen. 1975 års modellleverares med led
ning från en annan tillverkare. 

R6rtrumman. Det fihns en broms på trumman, som skall f6rhindra 
~tf a8~n~ fortsätter att rotera. när utdragningen av r6r av
bryts. Bromsen har inte fungerat tillfredsställande. Trumman 
får en s~ pass stor rotationshastighet att den inte slutar 
rotera när man stannar traktorn. 80m drar ut ledningen. R5ret 
b l ' d o t "Il .. , k l" 4- .. t V ' d" t' f " " d t iI' a o l raclg~ span '. l lnma nIngen orsllgger S" 
risk f6r att r5ret lindar snett och inte f~r plats på trumman. 
Den automatiska stoppanordningen slås d~ till innan släden är 
helt indragen. 1975 års modell av maskinen har f6rsstts mod en 
annan typ av broms. 

Inmatning av spridarsläden sker med hjälp av ett spärrhjul 
och tvä spärrhakar. som v~xelvis drar i s~ärrhju18t. Mellan 
hakarna finns en fj§der som gAtt sander pA ungefär hälften 
av maskinerna. På en del maskiner har fjädern g~tt s6nder vid 
upprepade tillfällen. I forts~ttningen levereras maskinen med 
en nAgot mjukare fjäder. 

Chassie och vattenkolvmotor. FbI' att maskinen skall stä sta-
-d· . -t-f..... - '" -d":;-t-t- ~ - ~d- c -,C".;:r '"'' .. ) c' ,. " C'" - l r',;' l " ::. j. I .9 " 19 lnn,.., e Vd 51 o",CrcJVc.,I C ;:,Of1l ,)1'\31 ,cd,,,as nee. nagrd 
fall har man g16mt denna nodfällning. Strävarna har d~ kommit 
i klär när trumman vandrat på chassiet. p6 1975 Ars modell kom
mer strävorna att vara infällbara under vagnen. 

Vevhandtagen till st6dbenen har också kommit i kläm pA flera 
maskiner. Även här har utformningen f6rändrats p~ 1975 års modell. 

Drivvattnet frå~ ~yrventilerna på vattenkolvmotorn hamnar pä 
marken under maskinen. Det har medfart att det ihland varit svArt 
att flytta maskinen frän dBn uppb16tta marken. Problemet har 
dock 16sts genom att vattnet kastas 1~ngr8 ut fr~n maskinen p~ 
den nya modellen. 



Dragets hajd har inte passat till de traktorer som s§ljs i 
Sverige. Den nya modellen av Rollomat har ett st~llbart drag. 

Maskinens ~rig~ngsh6jd har i vissa situationer varit f6r l~g. 

Typhoon 

Bevattningsmaskinen placeras i regel vid f~ltkanten vid bevatt
ning. Sl~den med spridaren, 80m vid transport 5r placerad i en 
"vagga", kopplas till en traktor. S15den dras ut pä f5ltet som 
skall bevattnas. Traktorn kopplas ifrSn och bevattningen b6rjar 
genom att vattentrycket i ledrtingen s5tts pä. 

Drivning av trumman sker med hj§lp aven vattenkolvmotor. En 
liten del av vattnet gSr ~t att driva kolven. Detta vatten f~r 
rinna ut genom en slang, som ligger invid maskinen. Slangen kan 
§ven anslutas till en spridare p~ stativ. 

Far att inlindningen av r6ret skall ske s~ j5mnt som m6jligt p~ 
trumman finns en rarf6rd8lar~, Bom r6r sig i sidled i takt med 
inlindningen. Sj§lva trumman f6rflyttas ej i sidled. R6ret kom
mer d~rmed att pendla 50-60 cm i sidled de n~rmaste 5-10 m in
till maskinen. Det finns en automatisk hastighetsreglering p~ 
trumman. D~ spridars15den när fram till r6rtrumman p~verkas en 
ventil, sä att vattentillf6rseln till kolvmotorn st~ngs av. P~ 
Typhoon finns ett tidur, som kan st5llas in s~ att man f Sr en 
f6rdr6jning av sl~dens indragning i b6rjan av bevattningen och 
en f6rdr6jning av vattnets avst~ngning d~ sl~den är framme vid 
maskinen. PS s& s~tt kan man uppnS en jämnare bevattning. 

Det finns i Sverige fyra olika modeller av Typhoon. DeBsa ~r 
Typhoon 110/95 och 90/77, Min~-Typhoon 75/61 respektive Micro
typhoon 63/51.5. Siffrorna anger polyetenr6rens ytter- respek
tive innerdiameter i mm. Typhoon tillverkas i Frankrike och 
importeras av Valentin och Co, B&stad och Rinkaby Motor. Rinka
by. 

___ =.....:r 

Figur 5. Typhcon bevattnjngsmaskin. 

g 



Erfarenheter 

Under 1974 såldes Typhoon till et 15-tal gårdar. Erfarenhe
terna från åtta av dessa har samlats in. De åtta maskinerna 
har använts i sådan omfattning att det motsvarar bevattning 
en gång av drygt l 000 hektar. 

Spridaren på Typhoon är av fabrikatet Rain Bird. Den har 
fungerät-utan missöden. 
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Släden har förorsakat vissa problem. Det gäller främst vid 
bevattning av potatis med hög blast. Vid några tillfällen helr 
släden dragit med sig så mycket blast att den sA småningom 
fastnat ute på fältet. En ombyggnad har gjorts i ett fall. 

Flyttningen av maskinen har gått snabbt beroende på att slä
den automatiskt placeras i en vagga som fälls upp vid avslu
tad indragning. 1975 års modell av Typhoon kan erhållas med 
hjul på släden. 

Polyetenr6ret har dragits av på tre maskiner. På två av dessa 
fia~ TDanlnie~ hållit efter lagning. På en maskin har flera 
brott inträffat. Ledningen har därf6r bytts ut av f6rsäljaren. 

Typhoon och Rollomat lever8ras 1975 med polyetenr6r från sam
ma tillverkare. 

Chassis och vattenkolvmotLn, Rörtr'umm2HI tir Försedd med broms 
som I de-fIestä" fall-{unge'rat bI 'C;) , 

Trurnrnan kan s\!i:~rl):[,Els pl!J underredet ~~å c:tt man kan bevattna på 
6mse sidor om maskinen utan att den flyttas. 

Filtrerna till vattnet som driv8r vattenkolvmotorn har snabbt 
satts igen i nö~ra fall d§r man utnyttjat 8j5- eller åvatten. 
Vattentillf6rseln till kolvmotorn stryps d~ och indragnines
hastigheten min6ka~. I något fall har inmatningen av släden 
helt upphört. 

ALLMÄNNA SYNPUNKTER OCH ERFARENHETER 

En jämn spridning av vattnet ~r aVEörande för bevattningens 
effekt och lönsamhet. Faktorer av stor betydelse f6r vattnets 
f5rdelning är spridarnas utformning, spridartryck och vindens 
inverkan. 

Trycket p~v8rkar bl.a. kastlängd. vattnets f6rdelning. dropp
storleksf6rdelning och vindkänslighet. Spridare på bevattnings
maskiner med munstyck~.\diametef' mellan 20 och 30 mm kräver i 
allmänhet 5.0-6.5 kp/cm2 far att fungera tillfredsställande. 
Vid lägre tryck reduceras kastlänpden. f6rdelningen blir ojämn 
och dropparna stora men vindk5ns11gheten avtar. ~ågra lantbru
kare har under bJåsica fBrhållanden hållit ett lägre spridar
tryck än normalt far att minska vindavdriften. 



Vid alltfClJr högt t.ryck blir:' spridningon vindkänslig berol'Jnde 
pA att strålen sl~8 sönder i sm~ droppar. Vid bevattning på 
slamningsb8h§0~B jordar kan det emellertid vara befogat att 
hAlls ett fBrhällandevis hbgt tryck. Risken far skador genom 
stora droppar minskar därigenom. Enligt erfarenheter frAn andra 
unders6kningar 5r det i farsta hand inverkan av stora droppar 
och i andra hand den hÖgA intensiteten som kan ge slamnings
problem och skorpbildning p~ jordar. d~r sAdana risker före
ligger. 

Det har vie intervjuundersökningen visat sig att mänga maski
ner k5rts med alldeles för l§ga spridartryck. Ofta har det 
funnits en äldre pump och ledning som utnyttjats för dmnya 
bevattningsmaskinen. Pump~nBkapacitet och ledningens dimen
sion har då varit otillräcklig. Genom att byta till ett mind
re spridarmunstyc!~.c~ t,.:·w mall p,~ ett enkelt sätt få ett högre 
spridartryc k. 

Vid intervjuun~8rB5kningen togs frågan upp om storspridarnas 
vindkänslighet. Eftersom vattnat frAn dessa kastas högre upp 
i luften än från sm~Bpridar8~ k~n man befara att de därigenom 
är vindkänsligare. DrYGt hälften av de som hade erfarenhet av 
bevattni ng med va n:e iga r:' ::H:,idf.\T';3 bed ömd e att de stora spridar
na var någet vlndk5nslizero. Ovriga ansåg att stora och små 
spridare var ungef§r lige känsliga. Att utifrån dessa bedöm
ningar dra n~gra slutsatser om de faktiska förhållandena är 
omöjligt. 

Arbetsbredd 

De i broschyren rekommsnderade 2rbetsbredderna gäller i all
mänhet endast under vindstilla förhållanden och vid rätt 
spridartryck. Vin1påverkan och/eller olämpligt arbetstryck re
ducerar arbetsbredde0. Det med~5r att de avstånd mellan upp
ställningsplatser !Je.. f'ekC;,lmpnderas i broschyrEr i allmänhet 
är för stora. 

För att kontrollera f6rdelning och arbstsbredd kan det vara 
lämpligt att vid några tillf§llsn placera ut ett antal regn
mätare på olika avstänJ frän och vinkelrätt mot spridarens 
färdriktning. när man flyttar maskinen. 

Det visade sig vid intervjuundersökningen att flertalet lant
brukare använde sig 9\1 do fY.yttningsavstånd som rekommenderas 
i broschyrer. I nElfrr'aiil11 kom man undor säsongen underfund 
med att avstånden bord3 roduceras. I mänga grödor kan man an
passa f lyttni ngsavstå ndDt efter sprida:.">tryc k oc h vindförhå Ila n
den men i exempelvis pota~is som vattnas flera gånger vill 
man ogärna göra nY3 8p~r vid varje bevattning. Använder man 
samma uppställningsplö·::ser vid varje bevattning får man accep
tera en ojämnare Gp~id~in~ ~n vid noggrann anpassning till vind 
(och tryck) vid vprje bevattning. 



Skador på mark och grada 

Under 1974 har bevattning med maskiner skett på olika typer 
av jordar och i många olika grödor såsom vallar. stråsäd, 
oljeväxter. potatis. sockerbetor. majs samt sallat och andra 
grl:insaker. 
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Enligt lantbrukarnas upp~ifter har man pS en femtedel av går
darna fått en viss tillslamning av jorden på grund av hör, in
tensitet eller stora droppar. Skadorna har dock inte bedömts 
vara allvarliga. I några fall har troligen ett alltför lågt 
spridartryck varit en bidragande orsak. 

På ett par gårdar har man funnit att andelen grönfärgade 
knölar i potatis varit onormalt hög till följd av att jord 
sköljts ned från kupkammarna. Det framkom vid intervjun att 
maskinerna i dessa fall körts med alltför låga spridartryck. 
Därmed fick man stora droppar. 

På en del kuperade fält har ytvatten runnit i fåror och hjul
spår och s~mlats i svackor. Lantbrukarna har inte tillskrivit 
detta någon större betydelse. 

Några skador på grödan av hag bevattninssintensitet eller 
stora droppar har ingen konstatorat vid normal drift. 

Skador av släden/maskinen 

PA ungefär hälften av g~rdBrna har de skador, som släden el
ler maskinen åstadkommit, inte bedömts ha någon starre bety
delse. Det är främst i potatisodlingar man haft problem. 
Särskilt Aquadux och Typhoon har gett en hel del skador på 
grund av far liten frigångsh6jd på maskinen respektive släden. 
Vissa skador får man oberoende av maskintyp när traktorn drar 
ut släden eller maskinen. 

Traktorstorlek 

För att dra ut släden till de stora Rollomat- och Typhoon
modellerna krävs en traktor på 60-70 hästkrafter. Samma stor
lek på traktor har använts fBI'" att dra ut Aquadux. För att 
dra ut polyetenledningen på den mindre maskinen Irrigator har 
det varit tillräckligt att använda en traktor på 40-50 häst
krafter. 

Driftsavbrott 

Ett problem som kan uppstå med samtliga i intervjuundersök
ningen ingående bevattningsmaskiner är 3tt de om inmatningen 
upphör att fungera fortsätter att sprida ut vatten. Vid ett 
flertal tillfällen har det inträffat att vattenkolvmotorn slutat 
fungera. att släden eller maskinen fastnat ute på fältet eller 
att inmatningen av ledning upphört av någon annan anledning. 
Om man inte uppmärksammat detta i tid har stora mängder vatten 
spridits ut p~ en liten areal med risk för skador på grödan som 
följd. önskvärt vore en säkerhetsanordning som avbryter vatten
tillförseln och stannar drivkällan vid denna typ av driftsstör
ningar. 
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Avbruten bevattning 

Ibland kan det inträffa att det börjar regna just när man 
börjat bevattna och att man då avbryter bevattningen. Om 
markytan sedan torkar upp innan man fortsätter bevattningen 
kan det hända att:polyetenröret sugs fast i marken. En lant
brukare var tvungen att lossa röret för hand då maskinen inte 
förmådde dra in det. 

Arbetsbehov 

Det arbete bevattningen krävt har varierat inom vida gränser 
be~oende på de lokala förhållandena. I de gynnsammaste fallen 
- eldrift, automatik. permanenta stamledningar. bra arrondering. 
korta avstånd - har det totala arbetsbehovet uppgetts vara om
kring en halvtimme per hektar och tevattning för de stora 
maskinerna. Vanligen har arbetot dock tagit omkring den dubb-
la tiden. På några gårdar. där förutsättningarna varit mindre
gynnsamma ifråga om arrondering och avståndet till vatten, har 
arbetet tagit omkring två timmar per hektar. 

Med den mindre maskinen Irrigator har flyttningarna inklusive 
transporter till och från fältet uppgetts till omkring en 
halv timme. 

Bevattningsfirrmornas instruktio . .!l~E och service 

Många av de tekniska missöden som inträffat under sommaren 1974 
torde inte ha behövt hända om varje bevattningsfirma gett ut 
en skriftlig information på svonska till lantbrukarna. De bro
schyrer på engelska. tyska eller franska som finns är svåra 
att ta del av. Dessutom ger do inte all den information som 
krävs f5r att maskinerna skall handhas p~ rätt sätt. Mer Hn 
hälften av lantbrukarna har klagat på att informationen om 
maskinernas skötsel varit otillräcklig. 

I hälften av fallen har behovet av service och reparationer 
tillgodosetts p~ ett tillfredsställande sätt fr~n försäljarnas 
sida. På tio g~rdar har emellertid leveranser av reservdelar 
m.m. inte skett mSd den snabbhet man kan kräva. Aven i och för 
sig bagatellartade fel är av stor betydelse om de leder till 
driftsavbrott under torrperioder. I några fall har man inte 
haft n~got behov av service under 1974. 

SAMMANFATTNING 

1974 års erfarenheter av bevattningsmaskiner har gett os en upp
fattnirg om hur de fungerar undor. svonska förh~llanden. Eftersom 
maskinerna är rolativt nya har de haft en del »barnsjukdomar». 
I många fall har dessa åtgärdats på 1975 års modell. Det synes 
dock återstå on del att f6rbättra för att 6ka driftssäkerheten. 

Trots de brister som visat sig, har ägarna i stort sett varit 
nöjda med sina maskiner. De flesta fel och missöden har varit 
relativt små och hade inte beh5vt inträffa. om försälj~ings
firman haft tillräcklig erfarenhet att delge köparen. 
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a okadGr m2rk och grada~ Bom man tidigare befarat» har 
varit obetydliga. Det 5r endast pA slamningsbenägna jordar
ter, som man haft en del problem med skorpbildning vid be
vattning före uppkomst. l övrigt tycks den h6ga bevattnincs
intensiteten inte ha inverkat menligt pä mark och gr6da. 



 



II. EN STUDIE AV NÅGRA BEV ArrTNINGSMASKINER I PRAKiJ.'I SK DRIFT 

Av Ann-Britt Karlsson 



INLEDNING 

Under sommaren 1974 fölJd.e jag några bevattningsmaskiner i praktisk 

drift på ett antal gårdar i Kristianstadtrakten. Syfte med denna 

orienterande undersökning var att studera hur bevattningsmaskinerna 

fungerade under de förhållanden, 130m rådde just vid undersöknings

tillfället. I första hand tittade jag på spridningsbilden och even

tuella skador på jord och gröda. 

UNDERSÖKNINGENS UPPL.ÄGGNING 

I undersökningen ingick följande bevattningsmaskiner: Aquadux Ax 94, 
Bauer Rain Star, Perrot-R.ollomat 2 samt rryphoon 110 och 75. Vid be

vattning med Aquadux förflyttas hela maskinen över fä.ltet, under det 

att slangen rullas upp på trununan. Övriga i undersökningen ingående 

maskiner har spridaren monterad på en släde, Bom dras in under be

vattningens gång. Sa.mtliga maskiner studerades under praktiska för

hållanden vid bevat·tning' a,v pota,tis. 

Med ett tiota.l vanLig,,!, s:egnmäta.re j placerade på olika avstånd från 

sprida:rens förflyt tnings15.nJB , uppmättes den tU.Iförda vattenmängden. 

D(~ erhållna värdena ha.r prickats 1:n }. diagram, och spridningsbilde:r 

för de olika maskinerna har på så sätt erhållits. Mätningar gjordes 

avtryck.et v:Ld munstycket S13.J1).t vindhastig'heten, eftersom spridningen 

är i hög grad. beroende av tryck och vindförhålland(m. 'riden för på

fyllning av regr1Il1ätarna notex'ades också. Dessa uppgifter användes 

för beräkning 8.Y b(~vati;ni.ngsinttmsi teten. Studier av spridningsblIder 

har gjorts vid: 16 tillfällen och av .:Lnverkan på kupkarnmarna .i 9 fall. 

Hä:r skall :eedovisas en Ge!.'it1 resultat från olika. situ.ationer. Jäm

förelse mellan oLika mask.irH'lr g'ÖTs inte eftersom mätningarna är för 

få för att ge en representativ bild av eventuella skillnader. 

Skador på grödan Bntecknades~ och eventuell yterosion undersöktes 

genom ytprofilmätningar före och efter bevattningen. 

UNDERSÖKNINGENS RESULTA'I1 

Samtliga beva·t tningsmaskiner arbetar med spridare? som förflyttas 

kontinuerligt under bevattningen. Härigenom har det teoretiskt sett 

skapats goda föru'csättningar för en jämn spridni.ng. l'1an kommer ju 

ifrån de cirkeleffekter, 80m man oundvikligen får vid bevattning på 

konventionellt sätt med små spridare. 
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Exempel på spridnlngsbilder finns i figure+na 1-5. Av dessa framgår 

det hur vattnet fördelats vid beva.ttning under olika förhållanden. 

Faktorer, som i hög grad påverkar spridningsbilden, är tryck och vind

förhållanden. Genom att jämföra figurerna 3 och 5 med varandra kan 

man se, vad en ökning av trycket betyder, under i övrigt lika för

.hållanden. "Hack" av den typ, som finns i figur 3, tyder i allmänhet 

på för lågt tryck. 

Hur vindförhållandena inverka.r på spridningen kan studeras i figurer

na 1 och 2. Tilltagande vind medför alltid, oavsett vindriktning, att 

maskinens arbetsbredd minskar betydligt. Givetvis medför sidvind dess

utom en ojämn fördelning i sidled. Se figurerna 2 och 4. ytterligare 

en faktor är av stor betydelse för spridningsbilden är spridarens 

sektorinställning. Några undersökningar med olika spridningsvinklar 

har dock inte utförts. 

Arbetsbredden 

Med effektivarbetsbredd avses avståndet mellan uppställningarna, då 

"lagom" överlappning erhålls. Den effektiva arbetsbredden, som enligt 

mina mätningar bör vara ca 1.5 gånger kastvldden, visade sig ofta vara 

betydligt mindre än vad, som angivits av fahrikanten. Till viss del 

kan detta förklaras med att maskinerna överlag arbetade med allt för 

låga tryck. I de fall, där trycket hållits på den nivå, som rekommen

derats i anvisningarna, var skillnaderna mellan angiven och verklig 

kastlängd relativt små. Ökning av vindstyrkan medförde alltid en tyd

lig minskning av kastlängden. 

Skador på grödan 

Om trycket är lågt och dropparna därför stora, kan man befara att be

vattningen orsakar skador på grödan, som idet här fallet var potatis. 

Bladen kan trasas sönder, och beståndet kan lägga sig. Dessutom kan 

skador av större eller mindre omfattning uppstå, där släden eller 

själva maskinen passerar. 

Observationer i samband med bevattningen visade, att blasten i vissa 

fall slogs ner av vattnet. I allmänhet uppstod ~dorna fläckvis och 

kan inte påstås ha varit särskilt allvarliga. Blasten böjdes ner, 

men stjälkarna bröts inte av, och efter ett par dagar syntes inga 

spår av skadan. Att blad slogs sönder av vattendropparna kunde inte 

konstateras i något fall. 
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Allvarligare är de skadoY.'1 som grödan åsamkas, där slä.den eller maski

nen går fram. Eftersom frigångshi5jden under slä.dar respektive maskiner 

är relativt liten, trycker dessa ner blasten ganska kraftigt t då de 

passerar. St jälkarnö. knäcks J. allmänhet t och blasten bl ir ofta så 

gott som helt fBrstörcl. 

Störst skador av det här slaget gjorde utan tvekan Aquadux och 'Pyphoon. 

Vid bevattning med Aquadux går hela maskinen fram över fältet, och 

den lämnar då efter sig en ganska bred gata, där beståndet skadats 

illa. 

De slädar, som finns på Typhoon, är relativt tunga och allt för låga 

för att gå fram .i potati::l och drar därför gärna med sig en hel del 

blast. Vid ett flertal tillfällen gick släden snett och drog ihop 

stora mängder blast och jord. Så småningom orkade då inte vattenmo

torn dra in släden, utan denna stannade. Eftersom vattentillförseln 

inte stängs av a.utomatiskt i ett sådant läge, spreds ibland stora 

mängder vatten ut över en liten yta.. 

Bauer och Rollomat är utrustade med betydligt lättare och smidigare 

slädar, vilka förorsakat förvånansvärt lite skador på potatisen. I 

några fall lyckades man till och med få en Rollomatsläde att passera 

vinkelrätt över raderna u.tan a.tt dra med sig blast eller jord. 

Skador på jord~l:! 

När de stora bevattningsmaskinerna används för bevattning blir bevatt

ningsintensiteten hög~ Om trycket dessutom är lågt kan stora droppar 

orsaka en icke önskvärd iL.sl:mslamning. ::Dessutom finns det ibland risk 

för yterosion. I potatisodlingar kan .,jord sköljas ner från kupkamma:ma 

med ökad risk för grc)nfärgning som följd.. 

I undersökningen ingick huvud~;akl:Lgen grovmo= och sand.jordar. Efter

som dessa jordar så gott som helt saknar benägenhet för igenslamning, 

kunde slamningsprohlemet J.nte ctuderl1ciI. 

I syfte att utröna beva,ttningen~~ inv('~rk.an på l11arkytan s-jordes Y t

profilmätningar före och efter bevattningen. Exempel på resultat från 

dessa mä:tningar redovisas i figurerna 6-12. Eftersom det är av in

tresse att kunna jämföra hur olika bs,,rattningsintensi tetar påverkar 

jorden, g,jordes även vissa mäi,nJ.ngar vid hev<3.ttning med lå.g intensi

tet t figurerna 6-8. 
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Ytprofilerna i figurerna 8 och 11 visar vad som händer vid andra be

vattningen för säsongen, då ingen kupning utförts mellan första och 

andra bevattning. Dess påverkan på markytan tycks vara relativt liten 

vid såväl låg som hög bevattningsintensitet. Man kan därför förmoda, 

att eventuella skador uppstår företrädesvis vid den första bevattning

en, dvs. vid bevattning på nykupad t lucker jord. 

Vid bevattning med låg intensitet, figurerna 6 och 7, sker en viss 

packning av jorden, men någon egentlig yterosion förekommer inte. 

Vattnet tillförs så långsamt, att det hinner tränga in i kupkammarna 

relativt väl. Här och var kan man.dock se obetydliga mängder vatten 

rinna i fårorna. 

Figurerna 9, 10 och 12 visar hur kupkammar kan se ut före ooh efter 

bevattning med hög intensitet på nykupad mark. Även här är det i 

första hand fråga om packning av jorden, men tendenser till nerskölj

ning av jord från kupkammarna kan urskiljas i till exempel figur 12. 

Ofta kunde man fläckvis på fältet se tydliga spår av vatten, som run

nit längs kupkammarna och härvid tagit med sig en hel del jord. Ska

dorna tycktes vara störst, där beståndet var dåligt utvecklat, eller 

där blasten lagt sig under bevattningen. Det bör i det här samman

hanget påpekas att när ytprofilmätningarna gjordes måste blasten vi

kas undan för att underlätta mätningarna. Vid mätplatserna blev mark

ytan således hårt utsatt för vattnets påverkan, eftersom den skydda

des dåligt av grödan. 

Vattnets nerträngning i kupkammarna 

Vid bevattning med för hög intensitet rinner vatten från kupkammarna 

ner i fårorna och vidare mot fältens lägre belägna delar, där stora 

mängder vatten kan samlas. Så småningom sjunker det ner i marken, men 

förmodligen kommer då en stor del av vattnet att gå förlorat för grö

dan. Inne i kupkammen finns ofta en torr kärna efter bevattningen, 

även om denna varit riklig. Ju längre uttorkningen gått, desto svårare 

tycks vattnet ha att tränga in i kupkammarna. 

Om vattnet kunde fås att tränga in i själva kupkammen bättre, skulle 

mycket vara vunnet. Bättre resultat av bevattningen kunde påräknas, 

eftersom vattnet fördelas jämnare i marken. yterosionen borde bli 

mindre, och det tillförda vattnet skulle utnyttjas effektivare. Med 

ko.rtare intervall mellan bevattningarna, måttligt hög bevattnings

intensitet och mindre spetsiga kupkammar kan vattnets nerträngning 



i marken underlättas. 

DISKUSSION 

Hur bra är då bevattningsmaskinerna jämfört med komrentionella. an

läggningar med små spridare? Blir spridningen bättre eller sämre, 

och hur mycket betyder skadorna på jord och gröda? 

Spridningsbilden 

Vid all bevattning är det givetvis önskvärt, att kunna fördela vatt

net så ,jämnt som möjligt över den bevattnade arealen. Tidigare under

sökningar har visat, att vid bevattning med små spridare ä.r det inte 

ovanligt med avvikelser från den tänkta givan på 50 % u.ppåt och ner~ 

åt. Jämfört med detta kan man då konstatera att de flesta spridnings

bilder, som erhållits för bevattning'smaskine::rna i den här undersök

ningen, är helt acceptabla. I många fall får de till och med anses 

vara mycket bra. En jämn spridning Ö1te:r. hela fältet förutsätter dfHHl'

utom, att avståndet mellan uppstäl1ni.ngarna är sådant, att "lagomII 

överlappning erhålls. ]'Ö1' stora avstånd mellan uppställningarna var 

rätt vanliga i praktiken. 

Undersökningsmaterialet är naturligtvis allt för litet, för att man 

ska kunna dra några mer långt&;åendE:) slutsatser, om hur olika maskiner 

förhåller sig till varandra, då det g'äl1er spri.dningsjämnhet. Förmod

ligen är dock skillnaderna mellan dE~ olika m.askinerna relativ't små, 

under förutsättning att det rekommenderade trycket b.ålls. 

Hur mycket skado:r:na på jtn:-d och grcida betyfler är svårt ati; avgöra, 

och bedömningar fär göraB i YCl,rje ensk,U t fall. Det framgår inte av 

den här undersökningen, mEHl år ändå klart, att stora vattendroppar 

och h.ög intensitet kan rarörsaka igenslarrming, även på måttligt slam

ningsbenägna jord.ar. Här måste man alltså vara mycket förSiktig, om 

man bevat'tnar grödo:r i dppet bruk. Hed ett mindre munstycke och bibe

hållet högt tryck fås mi.ndre vattendroppar, och risken för igenslam

ning minskar. 

De direkta skadorna på blasten av de nerfallande vattendropparna ka..t1 

man i aJ.lmänhet hel t bortse ifl'.'ån. Skad<'r av någon bet.ydande omfatt

ning kan erhållas i u!ldantagsfal1 t om trycket är all t för lågt och 

dropparna därför mycket stora. 



Skadorna, som orsakas av maskinen. eller släden, leder utan tvekan till 

en avsevärt lägre skörd just i dessa spår, och i vissa fall till ingen 

skörd alls. Eftersom denna skördesänkning gäller en förhållandevis 

liten del av fältet, må.ste den tota.lt sett anses vara av underordnad 

betydelse. Skadan får ju s;s i relation till den merskörd, som fås 

på övriga fältet av bevattningen. Den nersköljning av jord från kup

kammarna, som kunde iakttas i vissa fall, medför troligtvis en ök

ning av andelen grön färgade knölar. Hur stor nertransporten av mate

rial blir beror till stor del på jordarten. Genom att hålla ett högt 

tryck etc. bör man kunna begränsa dessa skador. 

Värderingen av skadorna blir i hög grad beroende av vilken typ av 

potatisodling det är fråga om. I industri- och matpotatisodlingar 

måste kvalitetsmässiga aspekter beaktas .i högre grad än .i fabriks

potatisodlingar. En ökning av grönfärgningen och de mekaniska skador

na kan betyda mycket för det ekonomiska resultatet. 

Vindkänsligheten 

Av undersökningen att döma tycks bevattningsmaskinerna inte vara mer 

vindkänsliga än små spridare. Stark vind minskar arbetsbredden, och 

man bör därför anpassa avstånden mellan uppställningarna till vind

förhållandena. Dessvärre orsakar dock maskinen eller släden så stora 

skador, att man ogärna kör i ett nytt spår. 

Bevattning med korta intervall möjlig 

Bevattningsmaskinernas största fördelar är att arbetsinsatsen fBr 

varje bevattning har nedbringats väsentligt. Av den anledningen är 

det också lätt att återkomma med bevattningarna med korta inter

vall. Att bevattna ofta och med små vattenmängder är fördelaktigt ur 

många synpunkter. Vattnets nerträngning i marken blir bättre, ju 

mindre uttorkningen v(3,ri t före bevattningen. Ett högt medelvattenför

råd i marken ger normalt också en snabb tillväxt ooh hög skörd. 

Bästa resu.ltat av bevattningen erhålls alltid 9 nä.r rätt mängd vatten 

tillförs vid rätt tidpunkt. I praktiken har man av olika anledningar 

ofta svårt att hinna med att vattna i rätt tid under torrperioder. 

I några fall märktes dock tendenser tUl, att man vattnade för mycket. 

Givetvis vill man utnyttja den mar:;kin t som man investerat ett stort 

kapital i, så mycket som möjligt. Man bör samtidigt vara medveten om 

de negativa konsekvenser som alltför riklig bevattning för med sig. 

Växtnäring, framför all t kvä\re? kan urlal<:as, så den inte kommer grö-



dan till godo utan förs ut i vattendragen, som förorenas. Dessutom 

är det slöseri med vatten, som det ju inte finns obegränsade till

gångar av. 

SLUTORD 

Av det ovan sagda framgår det att bevattningsmaskinerna, om de använd H 

rätt, kan utföra ett mycket gott arbete. För att få jämnast möjliga 

spridning och små skador på gröda och jord, måste maskinerna arbeta 

med tillräckligt högt tryck. Vid för låga tryck, vilka visat sig vara 

mycket vanliga i praktiken, erhålls förutom ojämn spridning också 

större skador på jorden och grödan, eftersom vattendropparna blir 

större och tyngre. Märker man att trycket är för lågt, bör man följ

aktligen byta till ett mindre munstycke. 

Vidare är det viktigt, att man håller ett öga på arbetsbredden och 

anpassar avståndet mellan uppställningarna efter o.enna. 

Har man en viss överkapacitet på bevattningsanläggningen, bör man i 

första hand bevattna nattetid. Vindförhållandena brukar vara gynnsam

mast då, och man kan därför räkna med jämnare spridning och mindre 

avdunstningsförluster under själva bevatt.ningen. 

SAMMANFATTNING 

Syftet med föreliggande undersökning har varit, att studera. hur några 

bevattningsmaskiner fungerat i praktisk drift vid beva.ttning av pota

tis. I första hand undersöktes maskinernas spridningsbild samt even

tuella skador på jord och gröda. I undersökningen framkom bland annat 

följande: 

bevattningsmaskinerna arbetar i pra.ktiken ofta med allt för låga. 

tryck. 

- spridningsbilden påverkas 1 hög grad av tryok och vindförhållanden. 

- stark vind minskar maskinens arbetsbredd väsentligt och spridningen 

blir ojämn. 

- vid för lågt tryck erhölls en dål.ig spridningsbild. 

- ju lägre trycket är, desto större blir vattendropparna, vilket 

medför större skador på jord och gröda. 

- ibland sköljs jord ner från kupkammarna med ökad grönfärgning som 

föl,jd. 

skadorna, som orsakas på grödan av maskinen eller släden kan i 

vissa fall vara ganska stora. 



För att nå ett gott resultat, är det viktigt att bevattningsmaskinen 

utrustas med rätt munstycke, dvs. ett så litet munstycke att det re

kommenderadearhetstrycket kan hållas. 
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~"igur 1. Spridni~gsbild uppn.1dd med högt spridartryck v:i.d 

svag vind. Figuren visar en närmast idealisk 

spridningsbild. 

Spridarens 
rörelae-
riktning 

fl, l Vindriktning 

t f- +_._-t--"-;-

40 20 O 20 40 

Munstycke;~: 25 mm 

Rekommenderat tryck vid munstycket: 5.0 kp/cm2 

Uppmätt tryck vid munstycket: 6.5 kp/cm
2 

Vindhastighet: ca 1 m/s 

Bevattningsintensitet: ca 15 m.m/tim 

Lämplig arbetsbredd: ca 90 ffi 

Avstånd 
~ från spri-

darel1, n:l. 
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Figur 2. Spridningsbild från samma maskin som i figur 1 

men under blåsiga förhållanden. 

Spridarens 
ri:irelse-
riktning 

l:I> 

Vindrikt~ing 

40 20 O 20 40 

Munstycke ~: 25 mm 

Rekommenderat tryok vid munstycket: 5.0 kp/cm2 

Uppmätt tryck vid munstycket: 6.5 kp/cm2 

Vindhastighet: ca 7 m/s 

Bevattningsintensitet: ca 15 mm/tim 

Lämplig arbetsbre'dd: ca 50 m 

Avstånd från 
spridaren, m& 
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Figur 3. Spridningsbild från en maskin med alltför lägt 

spri dar-!; ryck. 

l . \ 
40 

Spridarens 
rörelse
riktning 

-t---+-------.- --.------I--.-~-~.-.----L.-..-~""--_P 

20 O 20 40 

I'1unstycke f6: 28 rrCi1 

Rekommenderat tryok vid munstycket: 5.5 kp/cm2 

Uppmätt tryck vid munstycket: 3.9 kp/cm2 

Vindhastighet: Praktiskt taget vindstilla 

Bevattningsintensitet: ca 15 mm/tim 

Lämplig arbetsbredd: ca 65 ffi 

Avstånd från 
spridaren, rn. 
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Figur 4. Spridningsbild från samma maskin som i figur 3 
men under blåsigft förhållanden. 

Spridarens 
rörelse
riktning 

Vindriktning 

40 20 o 20 

Munstycke fb: 28 mm 

Rekommenderat tryck vid munstycket: 5.5 kp/cm2 

Uppmätt tryck vid munstycket: 3.9 kP/cm2 

Vindhastighet: ca 4- m/s 
Bevattningsintensitet: ca 15 mm/tim 

Lämplig arbetsbredd: ca 50 m 

Avstånd 
från spri
daren, m. 
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Figur 5. Spridningsbild. från samma maskin som i figur 3 
(och 4) men vid ett högre spridartryck. 

Spridarens l:
rörelse
riktning 

-----~,~ 
" '\~ 

'"----*-+-----t------r--i'---'-------,l--------f'------t--'-----t'--'----------t;. 

40 20 O 20 40 

MunstYQke ~: 28 mm 

Rekommenderat tryck vid munstycket: 5.5 kp/cm2 

Uppmätt tryck vid munstycket: 4.9 kp/cm2 

Vindhastighet: P:cak'tlsk't;. taget vindstilla 

Bevattningsintensitet: ca 15 mm/tim 

Lämplig arbetsbredd: ca 70 ro 

Avstånd från 
spridaren, m. 



Figur 6. Kupkammar före ooh efter bevattning 

- smä spridare. 

cm 
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! .. .. I - . 
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Bevattningsintensitet: ca 5 mm/tim 

Munstycke: 4 mm 

Tryck vid munstycket: 

Jordart: Moig mellansand 

Nu1lhalt: 2.5 % 
Kupning nyligen utförd. 

Best~nd: ca 60 cm. 

2 kp/cm 

- -0--

--$-

t -.., 

80 100 

Ii'öre bevattning 

Efter bevattning 

J ~ 

cm 
120 



Figur 7. Kupk~ar före ooh efter 'bevattning 

- smil spridare., 

cm 
20 

15 

10 

5 

20 1+0 60 

Bevattningsintensitet: ca 4 mm/tim 

Munstycke 0: 4 mm .., 
Tryck vid munstycket: ~5.5 kp/cl1{-

Jordart: Noig rnel1.ansand 

lolullhalt: 5.5 ;::j 

Kupning nyligen utförd. 

Bestånd: ca 60 CIl1 

- -0--

80 

Före bevattning 

Efter bevattning 

100 120 cm 



Figur 8. Kupkammar före och efter bevattning 

- små spridare. 

cm 

20 

15. 

10 

5 

... 
/' 

20 40 60 

Bevattningsintensitet: ca 5 mm/tim 

Huns tycke 0: Lj. mm 

'L'ryck vid munstycket~ 3.g kp/cm2 

Jordart: Moig mellansand 

Nullhal t: ~) ;0 

80 

.... -0--" Före 

-+- Efter 

100 120 

Andra bevattning$ Ingen kupning utförd mellan första 

och andra bevattning. 

Bestånd: ca 70 cm 

bevattnin,g 

bevattning 

! ~ 
cm 
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Fie,'Ur 9. Kupkammar f()re och efter bevattning 

- beva~tningsmaskin. 

jr;. 
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-

20 40 60 Bo 

Bevattningsintensitet: ca 10 mm/tim 

Munstycke ~: 18 mm 
? 

Tryck vid OWDstycket: 3.9 kn/cm-

Jordart: ;·;oig {;lellaD13ancl 

J:tllhalt: 2.5 .J 

~upnin~ nylifen utförd. 

Best&nd: ca 60 Gm 

100 

Före bevattrling 

Efter bevattninc 

120 
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Figur 10. Kupkammar före och efter bevattning 

- bevattningsmaskin. 

.... °"0 , 
'o 
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\ 
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• 

Före beva.ttning 

Efter bevattning 

~--~---+----~--·~I----+----r--~I-·-·--+---~--~----+---~~~~--~~ 

20 40 60 

Bevattningsintensitet: 15 mm/tim 

Munstycke 0: 2R mm 

Tryck vid munstycket: 4.8 kp/cm2 

Jordart: Moig mellansand 

hullhalt: 4.5 ,j 

Kupning nyligen utförd 

Best&nd: ca 60 cm 

80 

Anm. };n hel del vatten rinner i fårorna 

100 120 
cm 



Figur 11. Kupkammar före och", efter b ' evattning 
- bevattningsmaskin. 

--o ---- l"öre bevattning 

Efter bevattning 

cmf 
20 

15 

10 

5 

20 LI,O 60 Do 

Bevattningsintensitet: ca 15 mm/tim 
" t k /I 'of! ~un6 ye e ~: ~,) mm 

-) 

Tryck vid munstycket: 4.9 kp/cmL 

Jordart: Moig mellansand 

Hullhalt: 6.5 ii:> 

100 l?O 

Andra bevattning. Ingen kupning utförd mellan första 

och andra bevattning. 

Best&nd: ca 90 cm. 

Anm. Blasten illa nerslagen fläckvis. Vatten rinner i 

f&rorna, speciellt där blasten slagits ner. 



Figur 12. Kupkammar före och efter bevattning 

- bevattningsmaskin. 

_ -0-- _ Före bevattning 

• Efter bevattning 
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Bevattningsintensitet: ca 15 mm/tim 

Lunstycke ~: 26 mm 

Tryck vid munstycket: j.9 kp/cm
2 

Jordart: Loig mellansand 

l·,ullhal t: ;2.5 ., 

Kupning nyligen utf~rd 

Bestånd: Ojämnt, ca 70 cm. 

80 
t I 

100 120 

Ann!. hycket vatten i. f,\.:conw, (Speciellt där beståndet tir 

dåligt, SCl.mt i e;amla traktorspi~~r och liknande .. 

."~ 

cm 
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