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Av W~ldemDr Johnnsson 

la '{. 

Före,l 

SÖl' S~lho, Salbohcd - c:a 15 k~ vKstcr om Sula - är avscdd att t j tina 

till lod,ning vid VDI C,I,V "'n 1i~ggnjngDtyp. 

Gården utnyttjus fr.o.m. innevarande som studielantbruk för 

Specialr&dgivningen vid Lnntbrukshögskolan. I sumrld med denna 

82tion och med Hushållningssällskapet i Vlistmanlands län ~lr ägar0n 

f Bl' avsikt ~tt sucoessivt övergå till en driftsform inriktad på foder-

vä,xtodling och mjölkproduki;j.on, 

utfodring hnl t på bete frLn en nre;d nv c: Ci 9 o l bo (" 

Bommaren i genomsnitt 

sättningarn[L r0dovisus under f01jande punkt~r och rl~~riker. 

1. }3cY§J.t.!}}:.rlB.;3~::~:r:.~'" ,;,11, e::1 9,'1 hr:, kommcr rtt uppdclC'8 cnlitS't bifo;;ad 

kart:'), i 20 fållor. 8täug;:ll(:t r:lc,11,\n fi"11ocnus kC)l,t,':ndar sk.fill lätt 

kunna taZ2S bort 3tt g5dsling och putsning kan ske samtidigt av 

två fållor, 

2. ~r.9.E2Z:!..S~C~,' }"ältet 1 ~jom iH pr8kth~ld taget pJynt, har 'b::dömts lw e 

maximal böjdnkilln:",d på högst 2 m. Det skilj '-f; från t~ränm~n av ()tt 

40-80 ffi brett sankomr~~e bGlägct i h~jd med medelvattenniv~n men 

3-4 ID lägre ~n f~ltcts närmaste delar. 

3. y'§t t ('1\ t i ].1.e;~~r!fL,_9_cJL_i~2.tt'2.!:.~~1_L~;.'~J" Enl igt !1Dnr(·~ 11 är va tt cnfö ringen 

i ~n relativt stor ~vcn under torräl' - vattenständets variation 

hÖgclt 50-60 cm ~ och vat tnet ::,1,'V' s{~ god, kvalitet fl,tt det al1t1d 

drickes av korr~l. 

4· rLf~T 1~.gD_~~_S::~=S':Qg.!::.a.1J§2:: ., 

a) lI(;i.:r:iEY;':},t:~.lI,flJånd,l. J,e~c.t,l~r,,,os~ll_f;j:r~lkj;l),I> Vid Lnarl(}{nrbJJ'ing år 1950 
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d~ vurn en mullrik lii.ttlc ra. 
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"v tt vara kompukt och relativt mullfatt • Struk-

rt,:ld; r:ikJ, mo(1 rötter 

. Vid, l'JOT1;;;,'1i; drjnc:ci ;jup torde nivån 

l t . J ,:on ;lnuc,r , 

mm för v~xtErn~ upptagbart vat-

tillväxt bör man 80m regel bc-

vc,ttn,a iIHJ,:Hl växt',rna börjar vif,wn~l eJ ler när 1/;? - 2/5 EtV :cotzonens 

u ;1),<" v:),ttCYl f()rbrul,;~,tiJ" I doLt" 1'1':11 skulle d t inncb.:i:cL! e,tt 

tillförde 35-40 mm när c:n jO mm fiterstod av det för 

t8förh~llnndcn i marken synes 

n oJ,ler populärt v~ttcnförbrukningen frän en betes-

"\ral1 ]. r: c.) oJll;Jn:itt u·PPC'i:!. till ~?,),)"'~5 mUl pex." d~)rgrl llndc:T~ helE!. vep;et,~1-

ost Sulbohcd, har mcdelncderbör-

-juli ~r mindre tin 8vdunst-

.Ar}] t~ dock i fbrsia hand beGt~mmB8 

• För Junl och juli 

Eter hhrom i följande t2blL. 

Antal med nederbörd, mm 
0-,20 21-40 41-60 61-80 81-100 mer an 100 

J 'on:! r' 
) o u 

'} 
t:. 2 ,', 

L. 

d 'J::U !l l) '3 'I \" 4 l] 

Anslutning fbr elkraft knn erhällas vid 

ett badhus e:s 200 m b",Lc,;;v",ll(,nt:; no,cdö:3tri'! }'\örn, Vid vr,,} av 

1; tt :cera 01mp och motor vid 



möj etEn med tr~ktordrift, var-

"\r:icL 'ptunp(,~n igen placcr~s l an81utnil~~ till vtigcn genom fältets 

tserna synes det vara rela~: 

tivt enkelt att draga frqm en kanal genom t till f~il1orng. 

Fiarkcnc t vattEn ~r i regel fyll.t på vararna. 

Utgår man htirifrän och fr~n ~n gcmoillsnittl v~ttcnf~rbrukning nv 3 mm 

skulle man vid normal nederbörd behöva bevattna f~.o.m. 

xnitton av lJ1nj t.o.m. GLutet (iV juli ),1 ::Jkul1c marken un·-

dC?r no lKhöv,' tillförr:,; C:::,. 100 m~(l) vilket med t:Lllf.i{',':~.': för Ofrclrl'-

komliga avdunstn 

att dj.mc,n,:3:i.oncrn. 

brukning vid nederbörd \'.:.':,,~ l:)()l' t:i..ll C~d ;~O .nnl PC:T " Men bör 

då kunna bevattna hela arc81~c med c:a 80 mm por d (inklusive RV-

dllr1 s tXlin.g'f3f ör 111 (-) t er) ~ Den rJ.t~. 
7 

mot:::v:'.rar "L\YJ,C;'rri-Lr '"{ :;00 n/ eller 

?40.-250pcr 

FrÄn praktisk sy t att RnliggningoD 

dimensioneras för b2vfttni~; av n [ lr prr i tukt med 2vbet-

1'1:i.Ylg'Cl1 r, V5{J i:.~ri. 

g/i ~!OO" .. ?1 O m5 per .för 

p~olt t Gkul1~ anläggningen kunna täcka 

er re' tör:::'c ::il:1. c: a )0 mm 

i juni och G gänger l 

juli" För tV;::;irt:~.ni,d::'rsp("riodc:n Jun:t u . .Li j"\f:r m:i.ncll'c än 60 mIll er-

h&llite endast under 2 

Räknar man vid diMcnsioneringen mod n~gon t:i.mmar föJ' 

flyttning2r, r~pfirationer m.m. 

80m möjliggör ett effektivare utnyttjande av anl~f~;ningeD under cxtre-

illa torrperioder. 

I fdlJD.ndc ;:~.I.t~crr.t:Jtiv h::',I" :jn.r:' .y·ö,kn;it :'1cd. (~rl }(:J.p\~lcitct av 

r) l", ') .r l.3 Y'. ';" ~Ov-L10 ffi J~I dygn. 



- 4 -

hand komc13. ifrägu:: 

1 )F'lyttbs.l' st,'-,nlcdning viel fiilt(~t:3 östra kortnid,': plus flytt1)sr grcD-

oell sprid:'l'eli.d.ning för fiiltctE\ h('_le, 

på ledningen i fällornas ~itt. 

• ;3prid:~rnn. ph\C~;rHS direkt 

2) Ledningar so~ i alternativ 1. Spridrrna nnrlutcB mod 25 m plast-

G1.cllan två lorE: idor. 

3) Fast, nedgrfrvd stsrulcdnin~ mitt i f~ltct vid fällornas kortsidor 

plus hälften så l&ng ~rGn- och spridarlcdning now i alternativen 

och 2. SpridarsJ.angar som i ~lt. 2. 

Vid utformning enligt ,,1t. 3 f,,'11(}' det nig nnturlip;t att två 

fållor bevattn::s inom cn f~lthAlvn innan rören flyttas till nästa hal-

va. Beh!8 riHlornn i [.W:il.Un t1.:u~ordn:ing ko mm u::' putsnin;:; och ICSödf:3ling att 

ske av enheter om tvä fållor, vilka betats wcd minst 2 dagars inter-

vall. 

Alla tre alternativen kan vid eldrift diD0nsionor~8för antingen 

hel fD.lln). Vid trsktordrift torde 

det både frän praktisk och frän ekonomisk synpunkt vara b~st mod 8 

sprldare (fbI' hel fälla). 

:Lär:Jpliga dim,HlSioner per lcdningHr och pump-motor l:GJn beräknas 

och bedöma:" efter tidigare angivnn förutf3ii,ttningar samt (;ftcY' följRnde 

riktli.nj er, 

eler en fJpridnt 

l _.. i' 'lG ~c· ~\" oUl' cJ O'lCrG .::1gn. -' IC- .~ v 

» ':rryck.fö:r]lJ.:3t:cn j :::pl'id.<:r:l,;d.ninwnbör .j övucnt 20 ;:, [nr medGl·-

trycket vid spridarnas munstycken. 

4) Vattcnhnstighotcn bör vara st0rrc lin 1.0 D/s~k. i jordledningar 

och ej ~)tÖJ:TU ,'i.n ~).5 m/::;t::k, j fl;yttbar,l lcd.nLn{;n:c. 

5) l~n r::1motor bör he en (-.f:! cktmr:re:inn1 c.v ;?O,-50 lo. 

G) En traktor,,) effekt 1; y\ ej utnyttjcu:l till mcr än ':)0 ?) 60 ?S. 

.Av dc i tnbi..:·ll rf~d()vii""d.c ,llt'"rnati'lcm uppvi.::;r.l.I' det första -

förlust8r i ~tarn- och ;rcnlldn • Jk:3C:'" två lösninp:;:u' bör dock 

h,unna i."_cccptcr!lc;. Alt.') bl:i.:c 



abell 1. Di:Glensioncring nv ledningar, pump och nIOtor. 

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

+ __ ._'"~~~! c :c:::.:~_~:!_~, __ L~!.:..~;~E:.~t -t :i~Jl A l -t o rnn t i v 3 J 
4 sprid. 8 sprid~ 4 sprid. 8 sprid. 4 sprid. 8 sprid.~ 

ev~-areal per dygn 
-, 

atterunängd peT dygn, m) 

C;2 0.4~j 

205 

c:a 0.45 

205 
pridning'stid pcr dygn, tiEl, 

vbördning PQr sprider!":, l/utn. 

tmnl edning? längd, Ja 

d i 1;1"? nm 

'rerllcdnin,{?; till rnitt, Jrl 

renledning frön mi tt ~ ra 

pridarledning, längd, ffi 

inkl. 12 ID 81101' 24 ID före 
'örste, spridare)? di:I,,) Ull] 

pridareleng, längd, ffi 

tamledning, nl. v" .P~ 

r(mledning till uitt 9 [l*V~P~, 

renledning från i:l,i tt, [,1. V • p. 

,pridarledning , [l. VO Il., 

:pridarsl1'lng, Dl .. V q P* 

:urnma m. v. p. 

:ug- och trycl<höjd_ 9 i,I.V.P,' 

:pridartryck vid LevI. f:3pridning 

:.J 1 

234-
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r) c: 
(:~ r~ c~ 
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? ~-1 

30 

76/74' 
1136 4 

70/68\ 

wo 

707 
[~ ~ 7 

5.0 

:;Jr) 
_t: .. 

?1 

C :~) 41 

?~? ~~ 

70/61'3 89/87 70/68 
1 (~O 180 

70/6C3 76/74 
CJ () 96 

70/6e ~)0/ 48 50/48 
72 16u 72 

"'e/C
•H ! ) t,_. 76/74- ~)O/4U 

,) !:" ,- ) 

7/ I"e ) (;! r.:, : 

?? 3 • -1 4.6 
") ') ') O -::: .. .:..L • j 

1 ., 2 6.2 

0.4 ", 1 ~~ ~ 1 .:~, . 
l 1:; 
'j '1 * :) 1 .5 

9 16 

6 

)0 

D, • V • P • :;;26 ?:2 91 4;1 6 

10.5 

304 

89/87 

16f:; 

76/74 
25 

36/28 

2.1 

1.5 

10 

6 

:)0 
10 
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:ur:una In. v. p. 6? 513" 45 150: :)2 
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;rforderlig kaf!ncUst hOD _.~uP (8cl.!-trifugfJJ22:J;QP.l_vis:L,!JV~,i;LG:§.12:§:..st~.JU:rid,nt.:~ 

,vbördning, Q" l/min. 

fppfordringshöjd, H, m.v.p. 

'id avi. spridn. y l,. c", O. 65 ~ 
I: 

;rforderlig E;~;ZLbl._2iA,-Jr':J5:...tQ];:: N 

'id ~v] s~rjdn .' = O 6~ c... . • .t ~ . . {1 , t I • $- '" 

~r'Äil~-"~i.·il~-~;;'si~)ncr ~'t~ ~/:inv. tt 
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62 'je 11· :3 

n I; 
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J 
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centr5 1 r: 'l '1 'l n 'j !, .. 7 .. J\,/"'" f", _!.) LJ.1. n., vi.d, 45 J' mU.nOnlctrif3k 

uppfol'dring::Jhö,jd 1 dh'cktko 

~cd komplett utl'ustn5ng 

[jt ( l-i)4 ,\ )1. .. lD) 

ad till 3.5 hk elmotor. 

st (96 m) dito med 8vstlingbRrt Dprid2rut 

s·t 70 rllm k:ni:i,rör 8 :; .. -
('1+ 
~':'I ,I 70 L~ mellandolar mcd Avst til Fl '150::-

.'1.1 ~) : -" 

Summrc kxonor 

1 c'.:y\-G:ri .] /" ,'" . f'i 'l ." ld .. u;" \ ... .(. rq rn~J.:nonlctl'iLik 

up:pf()-'~d:rjngetlöjd, dirc\t-·kopplr:1 d till '7,5 hk clmo· .. 

tor. Mod komplett utruR 

8 st spridare med 6 mm munstyoke 

. l ' ] 1 Ingnvcn·;J..,.oe'l 

koppling 

st 09·-"{6 H:Jil förrnin;,lrn.i. 

:3nD,bbko ppl:inp;' 

4~) st (;:70 m) 76 lIml cmi1 bbkoppLingsröc:v :JtiLL;\ 70:--

16 c:t 

-1 D-t 76 mm r:;ullcndcl med ;::,vDti~Jl::~Tltngf)Vcntil 

2 st 76 Dm1 Dlutstyckcn ~ 15:-

100:-

1.600 

400 

5·460 

100 

")00 

30 

9.400 

2.000 

1300 

3.1 ?O 

00 

20 

}.150 

1.600 

150 

30 

Summa kronor 11.100 

l')u.mp, moto.r 0011 spridal'(! 80rn i pu .. Ylkt 

88 st (528 m) 70 mu sn~bbkoppling8rbr DV stål ~ 65:-

8 st (48 m) dito med nvsttingningsbart uttag fbr an-

Kntirbr, mellandelax och slutstycken som 5 punkt 1 

/1 <, t ( 2 I:; T'l) :>;10" rn·I'-' q I))'i d ') r <, J .~ Yl er ';'l 1" ( U "('" pr) c'] "lY) u) , f- l,) ."./.~ J' '/' , .. ~ l ..... " .. c' .. ~,-(., C)(.· .v .. 11,_, .. 0._(. "0 ('.J,. 90~ ~. 

2.000 

5·720 

1.000 

430 

)60 



.- y ... 

4 st r>läclar (;:;1. trefötter m('d rör för nnelutnine; av 

Surnr:l(], kronor 

Pump, motor och spridare som i punkt 2 

37 st (222 rn) 89 ::lin DVilrörDcd "fcc:3t" koppling 11 80~-· 

Knärör, mellandelar, förminskningsdetalj och slutstyckon 

som i punl<:t 2 

51 ~3t (306 m) 7G mm f3nabbkopplingsrör [,V stål 2, 70~-

8 st (48 m) dito Bed aVBt~ngningsbArt uttag för an

slutning av 2 !3t 36 mm f3prldC1.l'slc.ngaY.' [\130;-

8 Dt spridarslangar och 8 st slädar el. trefötter som i 

140 

9.650 

2.800 

3.960 

430 

3·570 

1~040 

punkt 3 1.000 

Summr: k1'onor 

1 c8ntrif~galpump 160-170 l/min. vid 55 m manometrisk 

uppfordringshöjd, direkt-kopplad till 4 hk olmotor. 

Med komplett utrustning 

4 st sprlcIar(; mud 6 rWl nnwst:vcke 

64 ut (3t34 e) 70 mm si);lrör :~J('d fif'-f3V' koppling 8 60~-

1 st 70 mm kniirör::lt':ct flf:'i3t" koppLin(:~ 

u't 70 1'1:1 llCllandcl Ded nvsb.:ingnine·;3vcntil föl' "i'1-1i:lt" 

koppling 

5 st 70 nrn 'r-rör fÖ.l' llfa3t P koppLing 'Hed 50 rrn)J nvstick~J.Tc 

för snabbkoppling ~ 80:-

'1 st 70 Dtl ::JJu.t:3tyckc 'cd. II 1':3. 13t H kop;Jling 

st 50 lim. knärör 

24 st (150 m) 50 BD snabbkopplingsrör PV I3t&1 ~ 50:-

4 st (24 m) dito med avstängningsbart uttag för an

slutning av 2 ::,t 36 in.:. l np1'idrlrsl':'cngar El 100~-

1 st 50 mm rnel1andcl ['led avstängningsvGntil 

2 st 50 mm slutntyckcn 
, 1'') 50 eL ( (:... ~ 

Sp1'idarslRng och släd1r (trefötter) Bom i punkt 3 

S U.lYll;J. c: kronor 

10.800 

1.800 

400 

3·840 
30 

100 

400 

5 
50 

1.200 

400 

120 

25 
500 

8.900 



.... o 

1 centrifugalpump, 330-340 l/nin. vid 45 m manometrisk 

uppfordringshbjd, dirskt-kopplcd till 7 hk elmotor. 

8 st spridare hod 6 mm nunstyckc 

E· 1 ,... +- (':;; o fl '.:'1 \, 
Jlj .• "" \./1..).+ .J 

koppling: 

stickaTe för snEt hblwppling El 90:-w 

1 st El9 r:un slutetyc.kc; för lIf:,st" koppl:Ln,g 

1 cd; 76 DIll knärör 

24 st (-1 :;;0 rn) 76 \:11;1 snctbbkopplingi3rör El'! ~'ltål FL 70 i:-· 

4 st (24 m) dito med ,",v~3tiingning,;1)art utt:lg' för an-o 

slu"tnjng av' 2 st 36 mm :;ipricla:eslnrl{?;a:c 8, ~j')O ~-

1 st 76 mm mellandel D1("d 8."\.utioing"ningsvcntil 

2 st 76 @n 31ut8tyckEn h 15:-

Spridnrslangar och släd~r (el. trefötter) som i punkt 4 

~:;lll.n!".1a l<rorto:r 

800 

5.120 

120 

4~.50 

10 

60 

1 ~680 

520 

150 

30 

1.000 

12.000 

F'rr,pldrLgning :~v kr, ,f t från bD.dhllsct till fäl tl!"tS llOrdös"tr? hörn -

en sträcka på c:a 200 m - kan ske medelst luftledning eller kabel. 

Luft',.cdning plUl3 6 fJtolllnr h:lr bLrijJ<nc~,ts kOfltr, 3.000-5.500. I 

den.nn SUliIJ:in ing'~:'Y ej kOdtnacl. för (;riLvninp: ;~~v f:J"tolphiil. 

Pln~1t;jordknbcl inklui3:Lvc grävning [,cn cxkluDivc "täckning av ka-

bel kostar 2.000-2.500 kr. Grh;llning(:,kof.>tn;:cl.cn hnl' bE!l'äkna te till 

3: 70 kr pEn' E1 ('lIE:y s[u~mn.nlr,,;'t '700-000 kr. 

a) Med ..§:n_u12P§.tf~11nj;11g::3121§:t§. blir utr'Lu~tn:Lngsbchovct - frånsett C:l

motorn - detsamma son i Dotsvar~ndc 2lternativ för cldrift. Traktor

PUIllP för dcss2. fr'.11 ko star 2.000-2.200 kr. (Gur:mlihjulskiil'rn för pump 

kostar o:a 500 kr.) Traktorn bör på kr~ftuttrget kunna utv8ckla 

ninst 10 hk. 

b) J{!e::i .tv§: }lPJ~sJij))l.\~,ngs_El.!:ltD.eE (e.ktlh11t för alt. 1 oeh 2 7 punkter

na 2 och 4) crfordrns 1 extra su~sl~ng ffiGd bottenventil (c:a 300 kr). 



Däremot kan man i dessA alternativ minska stamledningen (den gr0vsta 

diI;lCD,~3ioncn) r:1ed 2C) :r-ö.r ( 120 "n) 1,1, if h,t, eJ' 'c tåcnd c rör oeh rörde .. • 

ing" 

och d r~kna med att I" cun r ~nläggningskost-

1twinstoGc 50 oob 70 mm rbr 

:wckc t; EWU sUU.:rör men äx' 

L~f:"dt,i' tu i"töd.!'öttcr till rören, v:Llk,ct ].:::nn, 

vara motiverat till 1 tas. Dessa föttor kostar, 

gr alt. 3 med ! s c dc:t bi 111-

t tillt~;le.ndc chu:ru, 

::101-:1 t lusterna i stam- och 

,Al t, :rne.e:ive't kn.n o;: 

vi fl8r~ rdI' än vad som 

Uppgifterna till utred 

firmors brosohyrer samt ur följande 

et. Kulturtoknik II, 2 udguve. 

n.S.R., KgI. Vetr. - Land ,sk.? Köpenhamn. 

Flodkvist, H. & HAl 

och jordbruket. LT, Stockholo. 
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