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CHECKLIST VOOR PLOEGERS
Het nieuwe ploegseizoen gaat bijna van start met de gewestelijke ploegwedstrijden op kop. Je wilt deelnemen
maar weet van toeten noch blazen? Net daarom herhalen we nog eens de punten waar je op moet letten. Ook
om thuis je technieken bij te schaven kan deze les handig zijn!

Wat neem ik mee?





Drie richtpalen om een rechte openingsvoor en een rechte merkstreep voor de derde wendakker te
kunnen trekken.
Een schop om de uitgeploegde grond van de merkstreep te verwijderen. Zo kun je beter in - en
uitzetten.
Alle mogelijke sleutels (liefst dubbel) zijn onmisbaar om je ploeg te verstellen.
Rol- en plooimeter om afstanden en diepte te meten.

Wat doe ik zeker vooraf?






Maak tractor en ploeg schoon en smeer alle mogelijke scharnierpunten, dit zal zeker helpen als er
bouten, moeren en verstelpinnen dienen verplaatst te worden.
Zorg dat de bouten die eventueel los moeten om iets te verstellen, niet vastgeroest zitten.
Zorg vooral ook dat de draadspindels waarmee je de ploegbreedte of treklijn verstelt, soepel draaien.
Zorg voor een goed onderhouden ploeg met blanke risters en voorscharen.
De ploeg en tractor thuis, voor je gaat ploegen, statisch afstellen.

Wat houdt het statisch instellen van ploeg en tractor juist in?









De juiste spoorbreedte van de tractor.
Gelijke bandenspanning.
Hefarmen even lang.
De afstand tussen de punten van ieder ploeglichaam en de ploegbalk gelijk zetten.
De voorscharen allemaal even diep afstellen.
De risters (indien verstelbaar) allemaal gelijk zetten door middel van de draadspindels achter het
rister.
Eventueel versleten onderdelen vervangen.
Na de statische afstelling is het raadzaam om thuis al wat te oefenen om zo je ploeg verder af te
stellen.
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Kijk vooral naar de volgende punten!





Lengte van de topstang (de ploeg moet in de lengterichting vlak staan)
Overbuik of overrug (vlakstelling in de breedte)
Beide zaken zijn belangrijk om alle scharen even diep te laten ploegen.
De ploegbreedte van de eerste schaar moet gelijk zijn aan die van de volgende scharen.



De diepte van de voren: probeer niet dieper dan 25 cm te ploegen; een dieptewiel is hierbij een ideaal
hulpmiddel. Zorg daarbij dat de ploeg links en rechts even diep ploegt.
Overdrijf niet in de ploegbreedte per schaar. De ideale breedte om mooi geploegde sneden te
bekomen ligt tussen 35 en 40 cm per schaar.



Aan de voorgaande punten besteed je best voor de wedstrijd voldoende aandacht. De oefenveldjes op de
wedstrijd zijn vaak klein en de tijd is te beperkt om een ploeg van A tot Z af te stellen. De oefenvelden dienen
om de laatste kleine afstellingen uit te voeren die het gevolg zijn van het verschil in gronds oort en of
vochtgehalte van de bodem. Vooral de breedte van de eerste schaar en de diepte kunnen wel eens variëren
van het ene perceel tot het andere. Als je al deze aandachtspunten zo goed mogelijk naleeft, zijn we er zeker
van dat je nadien tevreden kan terugkijken op een geslaagde ploegwedstrijd!
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