Besoeg af Ploejeksperten
En regnvaad foraarsaften sad jeg og taenkte paa hvordan laver vi den bedst mulige ploejetraening for vores
medarbejdere. Sidste aars koncept var egentligt gaaet ok, men jeg ville gerne opgradere lidt I aar. Vi har I
alt 15 plove fra 4 til 10 furere. Nogle af dem ploejer egentligt udemaerket, mens vi maa indroemme at
andre ogsaa ploejede helt elendigt. Vores plove er mellem 3 og 10 aar gamle, derudeover koerer de
nonstop 5 maaneder om aaret, saa det bliver til mange hektare paa en saeson. Alt for mange gange har vi
foer lavet ploejekurser med interne eksperter, som tit er strandet I enten mangel paa ekspertviden eller
mangel paa tro paa at perfekt ploejning kunne udfoerres med gammelt grej og ujaevne marker. Derfor
skulle der ske noget nyt, og noget radikalt anderledes. Jeg fandt et link paa nettet til ploejeeksperten.dk, og
ringe straks naeste dag for at hoere om de var klar paa et eventyr. Det skal siges at vi driver landbrug I
Ukraine, hvilket jo er et stykke vej fra Jylland. Over de naeste par uger havde jeg nogle gode snakke med
Jens og Andreas. Vi fik forventningsafstemt og lagt en plan for et 3 dages kursus for vores ploejefolk.
Vores medarbejdere var fra start imporende over at vi havde faaet en tidligere verdensmester og en
nuvaerrende nordiske mester i ploejning til Ukraine, for at laere dem at ploeje. Derudover havde de ogsaa
en ukuelig tro paa at vores grej var 100% klar til at koere I marken. De skulle bare lige have plovene
kontroleret, og saa afsted I marken. Saadan gik det ikke helt, slet ikke.
Programmet var en lille introduktion, saa udmaalling af plove paa vaerkstedet, og derefter I marken. Til
sidst en lille konkurrence bedoemt af Ploejeeksperterne, med gaver og haaneret til vinderne. Vores grej er
som sagt er godt brugt, og selv jeg havde min tvivl om et par af plovene. Den foerste dag tog det 6 timer
bare at justere plovene paa vaerkstedet. Derefter brugte vi 2 timer I marken paa efterjustering, og lige
pludseligt kunne selv vores mest ledloese plov ploeje fuldstaendigt perfekt. Alle var helt maalloese. Fra det
sekundt loeb rygtet foran os de naeste to kursusdage. Den foerste dag havde vi kun 2 plove at skrue paa da
den tredje var skilt ad til rammen og under hovedrenovering. Om aftenen paa vejen hjem snakkede vi en
del om de naeste 2 dages kursus, hvor henholdvis 5 og 6 plove skulle have den samme tur. Vi var klar over
at det ville blive presset tidsmaessigt at naa det hele. Dag 2 og dag 3 blev et stilstudie I lange arbejdsdage,
hvor vi var faerdige henholdsvis klokken 22:00 og klokken 00:00. Det var en super oplevelse at se hvordan
vores medarbejde levede sig ind I indstilling af plov, og forstaaelsen hvorfor de forskellige indstillinger alle
er vigtige. Jeg har sjaeldent set vores folk saa opsatte paa perfekt ploejning som om aftenen hvor vi havde
ploejekonkurrence, og det bedste ved det hele er at nu er det bevist at vi sagtens kan lave godt
ploejearbejde selv med vores gamle grej.
Jeg vil gerne fremhaeve Jens og Andreas’s gaappaamod og positive tilgang til sagerne. Ingen brok over
lange dage eller manglene vaerktoej, og nultolenrence mod at forlade en plov inden at den var perfekt
indstillet. De er begge meget effektive, tager fat hvor det er noedvendigt og rigtigt gode til at forklare folk
hvad de skal goere og hvorfor.
Vi har nu alle vores plove koerende og alle laver et super arbejde, og glade chaufoerere som foeler at de er
blevet taget 100% serioest vedroerrende traening. Fra Kontinental Farmers Group gives en klar anbefaling
af ploejeeksperten.dk

