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Ploven kan være et godt værktøj i den reducerede 
jordbearbejdning
LEMKEN tror på, at ploven, brugt på den rigtige måde, kan indgå som et værktøj på lige fod 
med harverne i et reduceret dyrkningssystem. 

Af Anders Bruun Rasmussen, LEMKEN Skandinavien ApS

Som leverandør af maskiner til 
både det konventionelle så-
vel som det reducerede dyrk-

ningssystem, vil vi gerne komme 
med et lille indspark til, hvilke ud-
fordringer og problemstillinger vi, i 
det daglige, oplever fra vores kunder. 

Der er ingen tvivl om, at specielt 
græsser er et stort og bekymrende 
problem, som vi ikke kun ser i det 
reducerede system, men også i det 
konventionelle system.

Det store spørgsmål er jo så, hvor-
dan opnår vi kontrol med situatio-
nen, inden problemerne eskalerer 
yderligere. 

Samtidig ser vi ind i en ophedet 
debat om brugen af glyphosat, som 
lige nu er afgørende for at få succes 
med såvel reduceret jordbehandling 
som conservation tillage. 

Desværre bliver brugen af kemi-
ske bekæmpelsesmidler reguleret 
politisk, og her kender vi jo desværre 
heller ikke morgendagen.

Ploven kan være et 
værktøj i den reducerede 
 jordbearbejdning
På den baggrund får vi flere og flere 
henvendelser fra kunder der spørger 
til det gode gamle effektive redskab 
– nemlig ploven. Vi har, som stort set 
alle vores kollegaer, oplevet et sti-
gende salg af plove gennem de sene-
ste år. 

Jeg ved godt, det klinger end-
og særdeles hult i ørerne på et med-
lem af FRDK. Men vi tror godt plo-
ven, brugt på den rigtige måde, kan 
indgå som et værktøj på lige fod med 
harverne i et reduceret dyrkningssy-
stem.

Indenfor reduceret jordbehand-
ling har man siden starten disku-
teret jordbehandlingsstrategi. Hvor 
den overvejende strategi har været, 
at man starter med en øverlig be-

handling med det formål at provoke-
re spildkorn og ukrudtsfrø til spiring. 
Herefter bekæmpes med glyphosat 
med en efterfølgende dybere såbeds-
forberedelse og såning. Denne stra-
tegi har man efterfølgende anvendt 
på det sædskifte, man har haft hidtil. 

Ploven kan bekæmpe 
 problemer med græsser
Vi oplever nu flere og flere henven-
delser fra kunder, der har praktiseret 
dette system gennem flere år med 
det resultat, at man har fået større og 
større problemer med specielt græs-
ser. De søger alle en løsning, der kan 
medvirke til at bekæmpe de stigen-
de udfordringer med specielt græs-
ukrudt.

Nu er vi så tilbage ved vores ud-

gangspunkt som leverandør af red-
skaber til begge dyrkningssyste-
mer. Hos LEMKEN er vi overbevist 
om at ploven kan være en aktiv del 
af et vellykket reduceret dyrknings-
system. 

Det er jo også ved at være fuldt ac-
cepteret, at en af betingelserne for 
at opnå gode resultater i et reduce-
ret system er at få et godt og varie-
ret sædskifte med en del vårafgrøder. 

Man kunne også sige at succes-
en kommer med en god og målrettet 
brug af ploven i det reducerede sy-
stem. 

Ovenstående artikel er egent-
ligt et udtryk for de henvendelser og 
snakke vi har med vores kunder og 
tjener udelukkende som et indspark 
i debatten.

En god og effektiv pløjning kan måske være en del af 
løsningen i et reduceret dyrkningssystem.
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