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Intresset för och omfattningen av bevattning i Sverige har ökat 

starkt under den senaste tioårsperioden. Förutom ftiltmässigt od

lade köksväxter, vallar och potatis har man numera även börjat 

bevattna stråsäd och oljeväxter. 

De faktorer, som är bestämmande för den enskilde brukaren nör det 

gäller anskaffning aven bevattningsanläggning, är tillgången :tilJ. 

vatten och arbetskraft samt brukarens ekonomiska situati6n. Brist 

på tid och arbetskraft gör att många jordbrukare inte skaffar sig 

bevattningsanläggningar trots godp naturliga och ekonomiska förut

sättningar. Detta medför att mer och mer Jättskötta utrustningar 

och nya tillvägagång~8ätt t~ingas fram. 

Dot har visat sig, att det lättaste och billigaste sättet att för

enkla flyttrdngsarbetet är att bogsera eller släpa ledningarna 

direkt på marken. Denna metod med ändbogserinc av spridarledningar 

har.~under de senaste åren främst utvecklats och an~änts i Israel 

'(Johansson, 1965). 

Glasow (1959) har visat, att 75 % av arbetsbehovet vid flyttning 

av spridarledning på konventionellt sätt ~tgörs av gångtid. Vi-

dare menar Christensen (1961), att det inte finns mycket tid att 

vinna med en utveckling av nya kopplingstyper. Vid ändbogsering 

1. 

med traktor elJor annat fordon elimineras gångtiden nästan helt. I 

stället tillkornmer transpol'tticL Enligt Woodward (1959) kan arbets-

tiden minskas med 50-60 % jämfört med vanlig flyttning för hand. 

Jämförelsen avser 311 stålrör i 6-meterslängd~r. Dock blir anläggnings

kostnaden 10-15 % större (Elhanani, 1965) • . 
På be.sis av do israe11 tiEll\:8. erfarenheterna vid flyttnirl[; av spri-

darledning genom ö.ndbogi.:'ering, kan lilan vi'inta sig att; tekniken bör 

kunna användas öven i Sverige vid bevattning av t.ex. vallar. strå-

säd och oljeväxter. För att närmare ctudera detta har föreliggande 

arbete gjorts 1 syfte att dols välja ut och studera ett antal e~~la 

förfaringssätt vid flyttning av spridarledning genom äDdbogse~ing. 

de1s att göra en ~jiimfönlndo tidnstucJio mellan [hJdbogso:cing och 

flyttning på konventioneJlt sätt. 



2. Matarialbsskrivning =================== 
En kort beskrivning av den i undersökningen ingående utrustningen 

ges nedan. Utrustningen är inköpt i Israel. 

BiY:.lJ2..su~: Det finns hjulpar konstruerade fö r tre olika användnings

områden; för 1,5", 2 11
, 3" och 411. spridarledning (bild 1), för 16--

( . Jd ) h f" 6 11 ocll 8 11 '<J"tR.IIJ,l_edl1.1·',',Lg (bild 7,). 32 mm polyetenrör bl" 2 oc 'or - _.. / 

Hjulen,som Hr av hårdplast, har en diameter av 20 cm och är mon

terade på en enkel järnaxel fÖY'sedd med fästen för rÖJ:'klamrar. I'å·

monterl,7:),g av ett hjulpar kräver c.a 2 min (22 rör förGågs med hjul 

på ca 40 mensminuter). Detta är ett engångsarbete. Hjulen kan för

svåra hanteringen a~ rören utanför fält, varför en s.k. snabbkopp

ling skulle vara att föredra. Med en sådan koppling skulle hjulen 

lätt kunna frånkopplas utan att klamrarna på rören behöver avmon

teras. 

Hjulparen monteras normalt vid mitten eller i ena änden av rören. 

1~e(L1:}!:' (bild 4-5): rrvå typer av medar finns. Dels en dubbelmed som 

ett alternativ till hjulparet, dels en enkelmed, 80m ko~pletterar 

användandet av hjulpar genom att montera?,:; u.nder rörkopplingarna • 

Då dubbelmodon används, monteras donna under spridaren. 

2. 

fllXP;EJl (bild 6): Då stammen ej är nedgrUvd, finns en specie11 brygg

konstruktion mod valsar för flyttning av spridarledningon över stam-

marna. 

J.llll}c.Q., (bild 7): Vid uppenbara hinder, exempelvis i frukttTD.dsodlingar, 

kan en speciell gummirulle användGf:3 för att underlätta fr8.llikomligho~ 

ten och slcydda träden. Gummirullen, som är av 4,0 cm diGllieter och si t-

ter i on järnställning, placera~ så, att spridarledningon löper ut-

efter denna och lättGre fås i rätt läge. 

För att spridarledningen på ett tillfredsställande sätt skall kunna 

passera rullen och för att påfrestningarna på rören inte skall bli 

för stora, kan speciella byglar monteras över hjulen. 

ko,n vanligt rep anviinda:::;. Det flnnD elocI.;: en specioll kopplingS8-11Ord·o 

ning. }'CL elennG finns Liven htdlare för elon f31ang, som ofta anvär:du 

för att unde:cHitta kOFP1:iYlgen a.v spric1arlodn:i.ng till stam. lInvr),nds 

en sådan 3-4 m lång slang behöver inte spridarledningens slutgiltiga 
'L" o ~ aLo, varEt r3U. e:x,aLt fö r :i nkorrJ 1i ng, 



).2.2. 

Undersökningen utfördes på en vall på Lövsta gård tillhörande Ul

tuna egendom. Fältet var kuperat och hade ett småtuvigt och nysla

get bestånd. En torr och varm sommar medförde ett uttorkat och hårt 

underlag. 

? 
..J. 

Som inledningsvis nämnts, var den primära avsikten med undersök

ningen att välja ut och studera ett antal enkla förfaringssätt vid 

flyttning av spridarledning, varför studierna kom att begränsas till 

förhållarJden inom fäl t. Vidare föruts[\ ttes. att stammarna var ned-

grävda. All anslutning av spridarledning till stamkoppling har där-

för simulerats. Undersökningar med vattenfyllda rör kunde inte ge

nomföras. Spridarledningen hude en längd av c:a 290 ffi (22 x 9 m). 

Hjulparen monterades mitt på rören. Några tidsstudier med medar på 

rör gjordes inte. Tidsåtgången för de olika förfaringssätten, upp

delade i delmoment, mättes med on vanlig kronometer. 

Vid ändbogsering av spridarledningen användes en traktor. 

Rören monteras pt successivt alJ.teftersom ledningen draG ut av trak-

torn. Vagnen mod röron står ccIes hela tiden kvar vid starnrJlon c1t!.J' 

utlhggningen pLbörjats. Förfaringsslittet kräver följdaktligon två 

man. 

En man kör traktor och vagn alJ.t under det att en man gäl' med och 

lastar av och kopplar ihop rören . 

. 1 
}l:i.g. 1. }\lyttni.nc av :;:Pri(;~r" 



Stammen förutsattes ligga 5--6 m från fältlw.nten. Två flyttning~)

avstånd 18 respektive 27 m borDonde p eJ. i3pridaravDtånd [J-[;uderadoI3. 

Flyttning genom ändbogsoring jämförs i tabell 1 med flyttning för 

hand, dels genom att två man bär tre rör, dels genom att en cian 

biir ett rör åt gången. 

2 

l 

3 

Fig. 2. Flyttning av opridarledning o pa c5Inse sidor om en stam. 

rrvt~ förfar:i.ngfl!2;[itt studorades, flyttning frbl le.ge 1 tiLl. 2, swnt 

från läge 2 till 3 (jfr figut 2). Avståndet iiI' 18 respektive 27 m 

SEtBOlll i 3 ~ 3 (; 1 E 

Dessa flyttningar krävei att spridarlodningons båda lindar ka~ kopp

las till ::!'l:oxnmcn. Därför lcrävs en speciall:orwtruorad rördetalj 1 som 

har samma koppling i båda ändar. 

Em man kör traktor och drar fram ledningen en sträd;:a av tre rör, 

Dessa kopplar en annan man 18ar och en vagn. Under 

lastningen backas traktorn tillbaka och kopplas till ledningen 

för ny framkörning. 

En man kör traktor och vagn medan den andre går bredvid, kopplar 

is~r och lastar rör. 

Följande rör- och kopplings typer ingick i undersökningon: 

A. Alumin:l.1Jmrö:c, .~) Yil, 0 3'" 

a. T'll-koppling 

b. 1\J3C--koppliTig 

c. GD~na-koppling 

B. Grl1vn.D.'i.sOJ·u(1e Dti:l.lrör, 6 ra, 0 :3 11 

oppJ.ing, 



.- . 
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4. TIesultat 

4.2. 

:::.:::::.:::::.-:::::::::::::::::: 

Som ovan ni:i.mnts var ett av undersökningens huvud::\yfton att göra en 

j~mförande tidsstudie mellan tindbogsering av spridarledning och flytt

ning pä konventionellt sätt. Dhrför har huvudsakligen totala tidsskill-

nader och övriga praktiska j~mförelsepunkter tagits fram. 

HeDultaten måste hela tiden ses mot bal\:g:l:'und av de förutsättningar, 

som beskrevs under 3.1. De får därför inte ges för stor allmängiltig

het, utan bör ::marare betrakta:') som riktv(trden. 

Alla f:camJ':'8.knade v~irden aVfOer 8.rbetsbebovot för f1yttning av spridar-

ledning vid _ett bevattningsti.llfälle. 

Då systemet med lindbogsering av spridar1edning anv~nds, lir utläggning 

på ett enskilt fält ett engängsarbete. Utläggningen kan ske pä de 

två slitt som beskrivits under punkt 3.2. Det visade sig att utlägg-

ning av 200 ffi spridarledning genom hndbogsering tog 12 mansminuter 

och utläggning på )convontiol1ol1 t sätt 10 mansminutel'. 

att tidsfaktorn inte är av avgörande betydelse 

vid val av utl~ggningsmGtod. Det får ~ndå.ses som en fördel vad g~ller 

ändbogsoring, att·man slipper gå i den v~xande grödan. 

Enligt 3.3.1. har jhmförande tidsstudier gjorts mellan ändbogsering 

och flyttning för hand aven resp. två man. Figur 3 visar principen 

för flyttning genom änc1bogsering. 1"örfsrandet k:d3.VC:C ett utrymme 

minst lika stort som spridarledningens l~ngd bakom spridarledningen 

frän stammen sett. 

Fig. 3. Principen för UndbogscrJng av spridarledning 



6. 

De erhållna resultaten har omrHknats till mansminuter per hektar 

och redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Arbetsbehovet vid flyttning av 200 m spridarlcdning gc-

nom ändbog<3ering och för hand, Inom parentes anges antal 'mi:i t:hingar 

och variationsvidd. 

,"""".,,",,-,,",',,"',-.;"»''''-''''''''-~'-''''--~---"-'-'."---'1"-',.,''.---"'-,,.,,''.-,,:'''---.''''''''''----.,., 

ij WE;'J1 0D A I 1:1 I e ! 
I Ärldbogc:;ering 2 man bär tre rör 11 man bi:ir ett rör l 
~--~1 "1~1"(~:~:~~::~~::~:J_G:_· __ """,,,,,_,,_,,~~,l!: an"~j~::~~!32~:_,, """, ,.,," , 1··,:1: ~~~~-):,~:/~,<)~.""", """"1 

~,18 122,0 (4/21,5·-24,0) 139,0 0/17,5-·20,0) ! 41,0 0/:59,0·-41,5) \ 

i 27 1 16 ,0 ()/1;;,5-16,5)! 32,0 (3114,5-16,';) 13B,O (3/36,0-39,0) I 
l __ ~~, ", .. _""~ .. ,~~~,_,,_""_"''''_'''_'"''~=,~,~l_,_, __ ,~,,~,_"'"'~ .. ,,,.,,_'''',,.,'_,,_,,~,_, __ ,_L,._,,,,,'''''''''''''_.~._''' '",o .. ,,,,.,, __ ,,,,,, •• ,,,.,,,,,,, __ J 

'l'abel1 visar, att tindbogseringen krävor minst tidsåtgång. Man 

skulle kunna vtinta sig en större skillnad i arbctsbohov mellan 

metoderna B och e, oftersom metod C kr~vor on något l~ncre gång-

sträcka tin metod B. Mon det visade sig t att en man gick fortare 

med ett rör än vad två man gjorde mod tre rör. Samtidigt val' kopp

lingstideD något kortare i metod e (jfr tabe11 2). Det bör påpekas, 

att rören var tomma vid flyttning. Förmodligen blir resultatet n&-
got annoI'lunda då momentet med tömning av :['ör ti1lkommer. 

Tabe1l 1 visar vidare, att ett längre 

arbetsåtgi'mg per hekta:r', eftersom ett mind:t'o anta1 flyttningD,r l:rä\lEl. 

flyttning av sprl-

darledning för hand samt tidsåtgången per 9 m respektive 100 m rör. 

tånd mellan ledn., m , 1(3 

f3 e 

oppling, sey; :5 :5 

Gäng 18 resp. 27 m, sek ') "7 {,,/ 1 6 26 

KoppLLng, ,,:ek 9 5 

G~ng tiJlbnkn, sck 22 1 El 27 22 

;)um,Io.cl. ~,cl:: 

'1' 0 ,', "l 'J 'C'L' c' 'j'n "'" o" c' ",J'·/O lY J r, Ö)',' . liC ~.. ,J. a C· ...... l I,) h.) \0 \. j ~ )8 !JO 46 56 

tal tid mansmin/l00 m rör '7,0 '/ ,Il 10,4 



Om stammen placeras mitt på ett f~lt och spridarledningen skall 

flyttas från den ena sidan till den andra, sker detta på två 

s~tt enligt 3.3.2. Principerna för dessa förfaring3s~tt medelst 

tindbogsering visas i figur 4- 1 (:f:'1yttning 1--'72 resp- 2-):5) • 

. Fig. 4. Principen för dndbogsering av spridarledning över stam 

Arbetsbehovet för dessa tväflyttningstyper redovisas i tabell 3. 

Tiderna anges dels i mansminuter por flyttningstillfdlls t dels i 

mansminuter per hektar. 

för flyttning av 200 m 

öm::le sidor om on stam genom dndbogsering (jfr fi[;. 4). Inom paren-

tes anges antal mlitningar och variationsvidd. 

-.-:'~~;-~~{;~~~~~~~'j:; . ~:~;~~;=L=:~;=~~:;';= 
_ .. __ L ________ , __ ", __ ~, _._,.~_,_><_~,.,., .. _~ .. ," __ ~-----__ .• ______ _ 

Intressant tir att göra en jtimförelse mellan do olika flyttnings-

7. 

scheman, som blir aktueIlar då stammen lir placerad i fliltots mitt. 

JJeiJsa fJchoman är dela f1yttrdng melJan 1Fgenu 1.,)2,,·'~3 (A) ~ deJ:; 

mellan :LUgena 1·,,> 2,,)4 (B) (jf:c fig. 4). ]l'ör utri3.kning av arboti:)lJor .. 

:hovet fÖT alternativ J3 har vLrdet för flyttning 1ij,ge ~2-·:;7~ tn,gitlJ ur 

tabell 1. Arbetsbehovon för alternativ A och B, uttryckt i manaminu-

:f:'lyttni:ngrll' konventionollt uUtt, som hEr kan komma i fr&ga. DC3sa 

vlirden redovisades i tabe:Ll 1 under n och C. 



Tabell 4 redovisar de olika altornativens arbetsbehov. 

rtsJ2,gJJ,-~Ll. Arbetsbehov vid olika alterna ti v för flyttning nv 200 JU 

spridarledning. 

B c ]J 

(3. 

1--")'2--;,3 
m EW.Yl. ,:>nn n/ha. 

1--') 2 '-'? 4 
liwy,mnin/ha 

2 man bär 3 rör 
P', ," l' r"l' "~l l~' / 'n " LLC. .. J.01 ~ __ ). . c .. 

1 man bEll' 1 J:'ör 
manrJlilin/ha 

27 

1 :5 
o 
j 

1 5 
11 

4-1 

38 32 

Som framgår av tabell 4 ~ k:r:äver alternativ0m ,l\. och B, dvs. cnd-

bogseringssystomen, mindre än halva arbetsbehovet jämfört med 

flyttning för hand på konventionellt sfitt (alt. C och D). Vidare 

kan konst&teras;. att alternativ A ur arbetsbohovssynpunkt är det 

mest fördelaktiga tndbogseringssystemet. Fördelen med alternativ A 

understrykes ytterligare av det faktum, att det rent arbetstekniskt 

är lättare att genomföra med ett gott resultat. Spridarledningen är 

lättare att placera i avsett läge. 

Arbetsbehovet för två olika förfaringssätt vid intagning av spridar

lodning studera.des, Till vägagångsBättet beskrevi':; i punld ).4. 

Intagning genom ändbogsering tog 22 mansminuter medan intagning 

på konventionellt sätt tog 13 mansminuter. 

Metoden med ändbogsering visade sig vara omständlig och tog därför 

avsevärt längre tid i anspråk. ilen till dess fördel bör framhållas 

att all gång och körning :L grödan elimineras. 

Det ställs specifika krav på do rö1'- och kopplingstypert som skall 

användas vid tindbogseringstekniken. Rent generellt kan sagas, att 

rören måste vara stabila och kopplingarna aven sådan konstruktion, 

att de inte DkakrH' losf:lvid bogseringen. 

Under 3.5. redoviDades do rör- och kopplingstyper v Bom ingick i under-

sökningen. 

Il~::JL(2J?,E,:ljJJi:: Denna typ av }:oppling fungo:cado bra. Vid för f3tO:C8, ojiill1n,~ 

heter i marken och alltför hög kör~astigh0t kunde dock haken, som h&l-

1(::(' :illOP rören, hoppa ur lij.[;'o. Detta kan liHt fi:i~chindrnc; genom att b a·,· 

ken försos mod en onkeJ. fJUder. Donna typ av fjäderförsodda hakar 



finns också pi'!, marlmaden. Wright I1.ahw kopplingstyp ingick inte i 

undersökningen, men kan v~ntas fungera på ett likv~rdigt stitt, då 

kopplingen bygger på se,mma JwnstruktioD med hake som PR-rören. 

,-f\)H;'-k>2.PJ?,lt~}B: . .L Denna typ av koppling fungerade i:nte tillfredr-Jställan

de vid ändbogsering då rören hela tiden gick lsar. Detta beror tro

ligen på, att ett oj~mnt underlag medför att rören vrids olika i för

hållande till varandra. Det tir nämligen på den_principen, 80m rörens 

urkoppling bygger. Fören är ~ven tyngre !:in PH-rören på grund av stöi;··

re godstjocklek, vilket medför att kopplingarna ljgger lägre mellan 

hjulen och stöter i marken. Detta kan dock elimineras om enkelmedar 

plaoeras under koppllngarna, elJ,er om hjulparen monteras i ena tindon 

av rören, 

.r~lJ2}ll]lt::Is:.9J)J2~LtDLi: Kopplingstypen fungerEl.de tillfrcd~lE;tt:ilJ.ando ftir 

iindbogsering. 

J~~<l:(LC:u:'l.,-:l';,9.)?J)~U22E: BÖl'om; längd var sox: meter, varför b~julen montera

des pEt varta.nnat rör. IFan kan h[":,11a botycUic;t högre haEltighet med 

donna kopplings typ i förhållande till de övriga, utan risk för ur

koppling.Problemet är dock att rörens tyngd medför att kopplingarna . 
sHlpar :L marken, vi11<et kan skada viiJsa g:d5dor. J~ör att förhindro" 

detta kan modD.I' (undor punkt 2) mODtorLUl tmdEJr koppline:arnn o11e:{' 

allra bäst ett hjulpar under varje rör. 

AndbogfJeringen är till ~itor del on tekn:U,frE'i,ga. Körhastigheten måste 

anpaSf:;8.C:; eftor koppl:i.ngstyp Del'!. ocFinu')beter :L m.arl<:on. Vidare påvorkac3 

spridarledningens slutliga lHge av svHngradien och may~cns lutning. 

Vid för skarpa sv tingar stjtilpor rören nHrmast traktorn. Det visade 

sig liven att hjulen vid kraftig Bvting rörde sig i sidleds och dtir

igenom kan en vjss grtivande effekt tHnkas uppstå. 

SpridarJ.edningen visade sig vara förvånansvtirt följsam, vilket avso-

vitet unclerltitto.do :CLyttnin[,'cn. 

Utöver körning på vall ~ provD.o.OD ~j.V()rJ. xl.julcnf3 funktionm'lugligbct vid 
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1"öl' att f{'i ett minimaJ.t 81'bet;3behov vid D.Jlvi:i11d2ndet [lV tj.ndl)og,~;o:r'ing 

krUvs ett vd} genomttnkt flyttningsscbema, speciellt vid flerstaus-

systern ~ 

Som exempel pä flyttningsschoman har valts ett trestamssystem där 

antalet spridarlodningar varieras. 

Som framgår av tabell :3 under 4.2.2. gäller det att i sä stor ut

ntr'uckrnng 80m möjlitrl; utnyttja b ° g:::; e:C'in€; tviirs öve:c stanrmarna 

(lt~ge 1 2). 

1 u .. 

1J 2 

~1~ 
~-~~··1-··-~·~ _.~~~.".~._~ ... 
~=~~~. -"l-~~-' ·M~' ••• = .. ~-~'~-~-I-'-'---~' ~ 

10 9 8 7 

1"i[;. 5. l på flyttning aven spridarledning vid trestams-

s,'y"c"tem. 

6 D.. 

2 b 1 b 

:I :E'lyttn:i.nc 8.V sprider! vid trc,':.:ta:mC)--

~)Y [; teln (; 

1 a 2 a :3 a 4 a 5 a 6 a 

8 l> 7 b 6 b ~) b 4 b 

:3 c 4 c '7 c 8 a 2 b b 

5 c 6 c 2 c 1 c 7 c C3 c 
,<=,",.""","",,","~~_,," __ ---=~"" ._d ........ ·~V~·==--~., ___ .=,"''>".;=. 

f 



För att få on bild av skillnaderna i arbotsbehov vid flyttning av 

spridarledning genom lindbogsering och flyttning på konventionellt 

slitt med två man, har följande exempel uppställts. 

Av ett större flilt skall en areal av 12 ha bevattnas. Stammen, som 

~r 300 m, förutsättes vara nergrävd. Spridarledningen antas vara 

200 m och flyttas 18 m (l) per bevattningstillfälle (se fig. 8). 

För att täcka 12 ha åtgår således 34 uppställningar. Hjulen förut-

stittes vara påmonterade vid ändbogsering. 

2 
_.=-~. --~-~----~'-'l-'~'~ -- ~- ~- -- - -
~ w>= ~~ .2- _~ __ = .~ 11 ._~ _ .--~ .~._ -- _a --

~,-~,,~,-~._ .. - 200 rn -~--t:,""" 

71 
_ , ~ _~a _-2. ~~_ u· •• _ ,~_ ._ 

~7 ') 
.. _.~ ~= ~"""""= ",J",/:~ ._"'''',..,....., ___ _ 

Fig. 8. Principskiss för flyttning av spridarledning vid bevattning 

av 12 ha. 

Arbetsbehov'ot för de båda al tern,),[;:i ven har i tabell :5 uppdelats :i. 

traktorminutor och mansminuter (se sidan 12). 

Av de itubell 5 framrUknade v~rdDna framgår,att tindbogseringon kr~

ver ett betydligt Jligre arbetsbehov vid flyttning av spridarledning. 

Jihnföl't med fl::/,"ctning P~l konventione1J.t sött l,an arbetiJbc:hove-[; fö):' 

11 , 

flyttn:ir){~ inom ett fLnt I'educo:ca:::; l1J.od G~) 'f. JJiiTemot blLc cmöelen h'eJ:--" 

tOJ'minv.-[;e:c betydligt h15g:l:'(';. 
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7. Diskussion 

Den genomförda undersöln~d.ngen vi EjClr, att mycket finne] att vinna 

ur al'betsbellovssynpunlct genom att anvi3.nda tekniken med tindbog~ 

sering av spridal'lodning. Jtimförs detta förfaringssätt med flytt

ning på konventionellt slitt (1 man bär 1 rÖr oller 2 man blir 3 

rör) visar resultaten att arbetsbehovet i btista fall kan reduceras 

med hela 70 i. Förklaringen till donna till synes höga siffra är 

Vjdare bortfaller det tunga arbete som flyttning för hand på ny

bevattnad jord innebär. Traktorn, som anvtinds vid bogsering, be

höve,:; f3å gott som ald:cig köraE3 på fuletig jo:c-d" För att hel t eli·

minera denna körning kan en längre lina utnyttjas som koppling 

mellan rÖr och traktor. 

Placeringen av spridarlodningen genom ändbogsering i ett ur be

vattningEjE,lynpunkt ril-ctigt läge tir naturl:igtv:i,i3 en frc"tga om kör-

vana. För att underltitta en rätt placering bör någon form av 

, markörer anvi:indas, deh~ vid f')tammen för att mal'l:era var inkopp-· 

li,ng skall ske, dels som en avståndsmarkerjng vid körning frän 

's tmnDlen. 

Då unde:csöl;ningcn tyvärr intel:undc utförL1.D under }Jelt rcal:Lstio3-

ka förhållanden, kvarstår fortfarande en del problemställningar, 

som måste studeras för att få en klar bild a~ tindbogscringcns an-

vändbarhet under de fCirhcHlanden s som ~j_r a}-tuello. i Sveri[';e. De 

frågor, som i första hand lir av intresse att få besvarade, är hur 

typ av gröda och jordart påverkar tlndbogseringen. 

Klein (1959) och Horning (1957) menar att typ av gröda och grödans 

utvecklingsstadium vid bevattningstillftillet i stor utsträckning 

påverkar arbotsbehovet vid flyttning på konventionellt slitt. Änd-

bogseringen påverkas säkerligen inte ur arbets1ehovDsynpunkt av 

dc grödor, 80m htir tir aktuelJa, utan av intresse är i vilken grad 

flyttningsmetodon skadar grödan. 

HjuJ ens funk -el (lIEic] ugJi o l t l t t pa ny )ove -; ';nu'; underlag påverkas 2ntag-

o 1 . Jl1f:.n I)U. JElDJ. f j CJ..\l israeliLiska erfarenheter bör jordarten inte ha 

n/leOn avgörande 

13. 



J?ör att tekniken med ~indboc;sering av' spridarledning till :[u110 

skall kunna utnyttjas kr~vs relativt stora arealer med god ar-

rODderinc;. Fa~lta, nergri::i.vda stammar underliittar avsevärt änd-

bogsering och höjer dtirför effektivjteten ytterligare. 

Sommaren 1972 genomfördes en undersökninc; med syfta att studera 

tekniken och arbetsbehovet vid ändbogsoring av hjulförsedda spri-

darledningar och jämföra detta med arbetsbehovet vid flyttning för 

hand. 

Resultaten visar att arbetsbehovet minskar avsevärt vid ändbogse-

ring, då denna metod, vilken endast kräver en traktorförare, helt 

eliminerar gångtiden, som utgör största delen av arbetsbehovet 

vid konventionell flyttning. 

I"örfaringssättet vid :flyttning av c;pridarledniD{:; genom ~i.ndbogse:riqs 

innebiir inga E3törre svår:i.ghet()Y't utan tir till största delen en frL .. · 

ge om körteknik. 

Trots att grödans och jordartens betydelse för tindbogsorlngens 

effektivitet i,imlU [ir oklar, frEJ.mstL'u' dock metoden som det enl>:·-

lasts och bilJignsto aJ.ternntivet för bevattning av vallar, 8trå-

sHd och oljev~xter på stora arealer. 

Chr:l~3tonsen, ~)"A. 1961, 

Markvandning, Afpr~vning af vandningsmatorj.el. s181 

Elhanani, S., 1965 

SprinkJ.er irrigation in Israel. lrrig. EDgn. Maint. 

G1a[~ov/, \'!. 1959 

Horning, H.M., 1957 

Die Entwicklung neuor tockniken und deren 
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Klein, K.F., 1959 

Handhabung und Arbeitswirtschaft der Beregnung im 
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