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Ikke kun for dine blå øjnes skyld
Jo mere der skal køres i marken, med hyppere og 
aftoppere, jo vigtigere er det, at kartoffelrækkerne 
er lige, og det kan de kun blive, hvis bedpløjnin-
gen er udført korrekt. Derfor er det uhyre vigtigt, at 
bedpløjningen er udført perfekt, for at alt det efter-
følgende forårsarbejde vil lykkedes. 

I forlængelse af det, er det selvfølgelig også meget 
vigtigt, at de forudgående jordbehandlinger forud 
for bedpløjningen er udført i samme køreretning 
som bedploven. Tidligere spor fra harver, plove og 
samt hjulsporene fra gyllevognen, vil ofte få bed-
ploven til at trække skævt. Der skal altså fokus på 
alle led. Laves der fejl tidligt i forårsarbejdet, vil det 
forfølge dig hele sæsonen. 

Kontroller i maskinhuset
Inden bedploven spændes på traktoren, skal føl-
gende ting kontrolleres i maskinhuset:
På traktoren
•  Dæktrykket skal være ens, også i tvillingehjul
•  Liftarmene skal være lige høje. Brug vaterpas 

både på traktorens bagende og liftarmene
•  Slingrestænger, liftarmsspindler og topstang skal 

være smurte og nemme at justere
•  GPS-anlægget skal tjekkes inden sæsonen star-

ter!
 •  Sørg for at bedploven er oprettet rigtig i din 

GPS, med de rigtige mål!

Generelt er det samme måde traktoren skal indstil-
les på, som ved en vendeplov.

På bedploven
   Mål alle plovlegemer op
 o  Der skal være lige afstand mellem alle plovle-

gemer og de forskellige slidplader.
• Skift slidte sliddele
 o  Hvis én skiftes, skal alle skiftes, for at sikre 

ensartet pløjning

 o  Sliddele der er svejst op, kan give et skævt 
træk i ploven 

• Der må ikke være slør i stenudløsere  
• Kontroller liftkugler og træknagler for slør
•  Når ploven hænger på traktoren, og denne står 

på plant underlag, kontrolleres at alle spidser har 
samme afstand ned til underlaget, samt afstan-
den fra plovspids til plovspids er ensartet på plo-
ve med mere end 2 plovlegemer

• Markører måles op
 o  Der skal være samme afstand fra midtplov til 

markøren, som bedplovens arbejdsbredde
 o  Fx 330 cm for en 2-furet bedplov, hvis du kører 

75-90 cm i rækkeafstand (bedbredde 165 cm)

Kontroller i marken 
•  Når bedploven er i jorden, skal rammen være pa-

rallel med jorden
•  Slingrestænger skal være stramme og bedplo-

ven skal køre lige bagved traktoren
•  Højre og venstre side af ploven skal pløje lige 

meget jord op
•  Kontroller altid at afstanden fra center til center af 

hjulsporet er den samme.
•  Kontroller at toppen af bedet har samme bredde 

når der pløjes op til foregående bed.
•  I tilfælde af at der pløjes uden GPS, og der i et 

uopmærksomt øjeblik slingres lidt, og ”skævhe-
den” skal rettes op igen, er det HELT AFGØREN-
DE at bedet ALDRIG bliver for smalt, da det vil 
medføre for lidt jord til kartoffellæggeren senere.  

For at få bedploven til at køre så lige som muligt, 
anbefales det at køre i hvert 2. træk (kun muligt 
med GPS). På den måde vil bedploven være bela-
stet lige meget på begge sider og dermed får du et 
mere ensartet resultat.  

Hvad gør en BFL bedplov bedre end
en ”almindelig” type?
•  Bedet bliver ”trapez-formet” og sikrer at der er 

den samme mængde jord i hele stenstrenglæg-
gerens bredde
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>

•  Samme mængde jord i hele stenstreng-
læggerens bredde, giver betydeligt mere 
kapacitet, og langt mindre slitage, da ”rul-
lende sten” langs siderne undgås, de pres-
ses videre af det høje jordflow

•  Mere jord i bedet ud mod stenrenden, altså 
der hvor kartoffellæggeren har allermest 
behov for jord at arbejde med

•  BFL ploven laver en meget bred og helt 
flad bund, så sten mm begraves så dybt 
som muligt

•  Toppen af bedet er fladt, så traktorens un-
derkrop ikke skraber jord ned i sporet hvor 
stenene skal ligge

Spørg endelig, hvis du er i tvivl
Hvis der er spørgsmål omkring bedploven, 
er du altid velkommen til at ringe til mig på tlf. 
21222041 og spørge om hjælp og gode råd.

Få styr på din bedplov, og du vil se lige kartoffelrækker fremover.


