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Iedere boer weet uit ervaring, dat niet
zonder meer op iedere grondsoort met
elke ploeg kan worden gewerkt, en dat
bovendien voor verschillende werk
zaamheden verschillende ploegen nodig
zijn. Wordt het juiste type gebruikt,
dan is de goede werking nog afhankelijk
van de afstelling en de aanspanning.
In het hier volgende willen wij eerst de
algemene regels behandelen die gelden
bij het afstellen en het aanspannen van
een ploeg. Daarna willen wij in het bij
zonder van enkele ploegentypen deze
factoren nagaan.

Feto Shell

Het meskouter is op doorsnede gezien
een rechthoekige driehoek, waarvan de
langste rechthoekszijde evenwijdig moet
liggen aan de voortbewegingsrichting.
De ploeg krijgt hierdoor extra zijdelingse
steun. Een goed afgesteld meskouter
draagt daarom veel bij tot een vaste
gang van de ploeg. In afb. 1 is de juiste
stand van het kouter aangegeven, zowel
van terzijde gezien als van achteren.
Yan terzijde gezien staat het kouter
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Delen van de ploeg
De werkende delen van de ploeg zijn de
schaar, het rister, het kouter en de
voorschaar.
Indien wij eenmaal een bepaalde ploeg
hebben, is er aan de schaar en het rister
weinig meer te verstellen. Wij zullen dus
allereerst de afstelling van het kouter
en de voorschaar bespreken. Op de stand
van schaar en rister zullen wij bij de
ploegtypen nog even terugkomen.
Kouter

Afb. 1.
Ploeg
met
meskouter

2 mm
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Het kouter heeft tot taak de grond in
verticale richting af te snijden. Hier
voor kunnen verschillende typen kouters
gebruikt worden ni. a. het meskouter,
b. het vaste schijfkouter en c. het losse
schijfkouter.
Al deze typen hebben met elkaar ge
meen, dat zij om goed werk te leveren
scherp en glad moeten zijn.

ca. 3 c m
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ca. 4 cm

zijaanzicht.

schuin naar voren. Dit dient om opstrop
pen door vuil zoveel mogelijk te voor
komen. De punt van het kouter staat
even vóór de schaarpunt. Zodoende zal
de schaar de grond voor zich uit al iets
optillen, zodat de voor daar ook aan de
zijkant al los gemaakt moet zijn. De
punt van het kouter moet ongeveer 3 cm
boven de punt van de schaar liggen.
Van achteren gezien moet het kouter
even buiten het vlak door het zooiijzer
liggen ^ */2 cm. Indien het teveel naar
binnen staat, zal er losse grond in de
voor terugvallen. Staat het kouter te
ver naar buiten, dan zal de kant van
de voor brokkelig worden. Bovendien
vraagt het ploegen in dat geval veel
trekkracht, daar de grond ook verticaal
verbroken moet worden, doordat de
schaar de grond oplicht.
De afstelling van het vaste schijf kouter is
gelijk aan die van het losse schijf kouter
(afb. 2).
De as van de schijf' moet zo mogelijk
boven de punt van de schaar liggen.
Afb. 2, boven- (links) en
achteraanzicht.
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De afstand van de onderkant van de
schijf tot de punt van de schaar moet
ongeveer 4 cm bedragen. Deze afstand
is echter afhankelijk van de straal van
de schijf'. Indien de schijf' te diep komt
te staan, zal de as over de grond slepen.
Bij grotere ploegdiepte moet de schijf
dus zo diep mogelijk worden gesteld.
Van achteren gezien moet de schijf
1 tot 3 cm buiten het vlak door het zooi
ijzer staan. De juiste afstand is afhanke
lijk van de toestand van de grond. Op
losse grond zal het kouter iets verder
naar buiten moeten staan dan op stijve
grond.
Voorschaar
De afstelling van de voorschaar dient zo
te zijn, dat slechts een dun laagje wordt
afgeschild, bv. ongeveer 4 cm .Van ach
teren gezien moet de voorschaar onge
veer in hetzelfde vlak liggen als het
kouter.
De kleine driehoekige voorschaar, die vast
aan het schijfkouter is verbonden, moet
ongeveer even diep worden gesteld als
de normale voorschaar. Van achteren
gezien moet de punt van de voorschaar
bijna het schijfkouter raken. De achter
zijde van de voorschaar moet er ongeveer
1 cm van af blijven om te voorkomen,
dat er vuil tussen het schijfkouter en
de voorschaar wordt geklemd.
Aanspanning
Naast de afstelling van deze onderdelen
dient de aanspanning van de ploeg be
sproken te worden.
Hieraan dient enige theorie over het
principe van de aanspanning vooraf te
gaan.
De trekkracht, die nodig is om de grond
los te snijden, deze te verkruimelen en
vervolgens om te keren, wordt geleverd
door paarden of door een trekker. Boven
dien vraagt de voortbeweging van de
ploeg kracht. Hiervoor moeten de weer
stand en wrijving van de grond over
wonnen worden.
In voorwaartse richting werkt dus de
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Afb. 3.
erstand

trekkracht van het paard of' de trekker.
In achterwaartse richting werken de
weerstand en de wrijving van de grond.
Bij een goed werkende ploeg moeten deze
krachten precies tegengesteld gericht
zijn en in precies hetzelfde punt aangrijpen.
Zouden de krachten niet precies tegen
gesteld werken, zoals bv. in afb. 3, dan
zou de ploeg neiging hebben om opzij te
lopen. Dit kunnen wij zien, als wij deze
twee krachten samenstellen. De kracht
a, de resultante, geeft dan aan in welke
richting de ploeg uiteindelijk voortbe
wogen zou worden. Indien de trekkracht
en de weerstand niet in precies hetzelf
de punt aan zouden grijpen, zou de
ploeg neiging krijgen om te draaien, er
Afb. 4.
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zou dan een zg. koppel ontstaan (afb. 4).
Het voorwerp, in dit geval de ploeg, zou
de neiging krijgen om te draaien in de
richting als door de pijl b is aangegeven.
De weerstand grijpt bij een bepaalde
ploegdiepte en ploegbreedte altijd in het
zelfde punt aan, zodat het zaak is, de
trekkracht in datzelfde punt uit te laten
komen.
Weerstandspunt
De weerstand van een ploeg grijpt aan in
het zg. weerstandspunt (W). Dit is bij
een eenscharige ploeg gelegen op ongeveer
een kwart van de voorbreedte vanaf de
zijkant van de voor en ongeveer op de
scheiding van de schaar en het rister
(afb. 5).
Bij meerscharige ploegen ligt het weer
standspunt van de ploeg op de helft van
de lijn, die de weerstandspunten van de

verschillende ploeglichamen verbindt.
Voor een tweescliaar ploeg bij W2(af'b. 6)
en voor een drieschaar ploeg bij W3
(afb. 7).
Bij de ploegen met een even aantal

Afb. 5.

Wi,
Afb. 6.

Afb. 7.

scharen komt dus het weerstandspunt
tussen de twee middelste ploeglichamen
te liggen. Bij ploegen met een oneven
aantal scharen op het middelste ploeglichaam.
Aanspanningspunt
Onder aanspanningspunt verstaat men
bij paardenploegen de trekhaak, en bij
trekkerploegen de staaf van de driehoeksstang, die aan de ploeg wordt
bevestigd.
Zoals reeds gezegd moet dus de trek
kracht uitkomen in dit weerstandspunt.
Dit betekent, dat het trekpunt T, het
aanspanningspunt A en het weerstands
punt W op één lijn moeten liggen.
Indien het aanspanningspunt hoger ligt
dan de lijn tussen trekpunt en weer
standspunt, dus in a, dan zal de trek
kracht hoger liggen dan de weerstand
(afb. 8).
De ploeg zal dan neiging vertonen om
te kantelen. Hij zal daardoor dieper gaan
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"werken. Wordt de ploeg van voren door
bv. een wiel ondersteund, dan zal de
ploeg op zijn punt gaan lopen. Ligt het
aanspanningspunt lager dan de lijn
tussen trekpunt en weerstandspunt dus

Afb. 8.

in b (afb. 8) dan zal de ploeg ondieper
gaan werken.
Als het aanspanningspunt te hoog ligt,
zal de ploeg daardoor omlaag gaan en
zal er dieper geploegd worden. Omge
keerd wordt bij een te laag aanspannings
punt ondieper geploegd. Deze ontwik
keling zet zich voort tot het aanspan
ningspunt op de lijn tussen trekpunt en
weerstandspunt is gekomen.
In principe komt de diepteregeling van
elke ploeg op het bovenstaande neer.
Bij ploegen die van voren ondersteund
worden, wordt de diepte geregeld door
de boom hoger of lager ten opzichte van
de grond te brengen.
Meestal geschiedt dit dooj de wielen
hoger of' lager ten opzichte van de
ploegboom te brengen. Hierbij moet
echter niet worden vergeten, dat ook het
aanspanningspunt zich op de juiste
plaats moet bevinden. Ligt dit bij van
voren ondersteunde ploegen te hoog,
dan zal de ploeg op zijn punt gaan
lopen, en. bovendien zal de benodigde
trekkracht veel groter worden door de
druk op de voorwielen.
Bij een te lage aanspanning zullen ook
deze ploegen ondieper gaan werken.
Bekijken wij de lijn tussen trekpunt en
weerstandspunt van boven en van achA

teren af(Afb 9.) dan moet ook dan het aan
spanningspunt A van de trekkracht
liggen op de lijn tussen trekpunt T en
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weerstandspunt W. Ligt het aanspan
ningspunt te veel naar rechts (d) dan zal
er breder geploegd worden. Ligt het te
veel naar links (c) dan wordt er smaller
geploegd. Op de verplaatsing van het
aanspanningspunt naar links of naar
rechts berust bij bijna alle ploegen de
breedteregeling.
Afstelling trekkerploegen
Na de bespreking van de algemene prin
cipes willen wij de afstelling van enkele
ploegtypen, in het bijzonder van de
trekkerploegen, eens bekijken.
Hierbij gaan wij uit van de getrokken
rondgaande ploeg op drie wielen. De tot
dit type behorende ploegen zijn veelal
meerscharig.
Voor wij met deze ploegen aan de gang
gaan, moeten wij controleren, of alle
ploeglichamen gelijk van vorm en stand
zijn. Alleen dan is het mogelijk om met
een meerscharige ploeg zo te ploegen, dat
de grondlegging van alle ploeglichamen
gelijk is. Men kan dan na het ploegen

aan het land niet zien hoeveel scharen de
gebruikte ploeg had. Om dit na te gaan
moeten wij de afstand tussen de schaar
punt en de ploegboom meten. Voor al
deze afstanden mag geen grotere afwij
king dan een halve cm bestaan. Zijn de
verschillen groter, dan moet gecontro
leerd worden of de ploegbomen nog
recht zijn. Daarna mete men de afstan
den tussen de schaarpunten onderling,tus
sen de vleugels van de risters en tussen
de achterzijden van de scharen. Deze
maten moeten alle precies gelijk zijn.

Het aanspanningspunt wordt bij de ge
trokken rondgaande ploeg dus gevormd
door de verbinding van de driehoeksstang met de ploeg. Van terzijde gezien
(afb. 10) moet deze wijzen in de richting
van het weerstandspunt van de ploeg.
Dit is te regelen door de driehoeksstang
hoger of lager aan de raambalken van de
ploeg te bevestigen. Hierbij is het einde
van de trekbalk van de ploeg het trekpunt. Van terzijde gezien is de aanspan
ning van een ploeg dus veelal zeer een
voudig.
Anders is dit wanneer men de aanspan

ning van boven bekijkt (afb. 11). Er
wordt nl. door twee trekstangen aan de
ploeg getrokken, (a en 6).
Hierbij moet men echter in het oog hou
den, dat de trekstang, die loopt van de
trekbeugel (o) naar de dwarsbalk van de
driehoeksstang (6), de voornaamste is.
De kleine stang, die loopt van de dwars
balk (c) naar de hoofdstang (a) dient
meer ter correctie.
Bij de aanspanning achter trekkers
kunnen wij verschillende gevallen onder
scheiden. Het meest ideale geval is,
wanneer de afstand van een weerstandspunt tot de open voor gelijk is aan de
afstand van het midden van de trekker

tot aan de open voor (afb. 12). De trek
lijn valt dan nl. samen met de hartlijn
van de trekker en ligt evenwijdig aan de
open voor. Er zal dan niet de minste
wrijving in trekker of ploeg optreden, en
de trekker laat zich gemakkelijk sturen.

Ligt echter het weerstandspunt dichter
bij de open voor dan bij het midden van
de trekker, dan moet men zorgen, dat de
slingerende trekbeugel wijst in de rich
ting van het weerstandspunt van de
ploeg (afb. 13). Men kan het verschil zo
gering mogelijk maken door het wiel
spoor van de trekker smaller te maken,
indien althans de trekker in spoorbreedte
verstelbaar is. Het midden van de trek
ker verplaatst zich dan zover mogelijk
naar de voor toe. Een bezwaar is, dat de
trekker bij deze stand eerder slipt. In
dien de trekkerbeugel wordt vastgezet,
dient het trekpunt zich precies midden
tussen de hartlijn van de trekker en de
weerstandslijn van de ploeg te bevinden.
De weerstandslijn van de ploeg is een
lijn door het weerstandspunt, die even
wijdig aan de voor loopt.
Bij rupstrekkers is het probleem soms
moeilijker, daar deze op het vaste land
lopen en zelf zeer breed zijn. De hartlijn
van de trekker ligt dus ver van de open
voor. Bij een slingerende trekbeugel
moet deze weer wijzen in de richting
van het weerstandspunt van de ploeg.
Soms is het echter voor een behoorlijke
aanspanning van de ploeg wenselijk, dat
de trekbeugel zoveel mogelijk aan de
rechterzijde (van achteren gezien) wordt
vastgezet. Het kan dan zijn, dat het ver
lengde van de trekbeugel nog voor de
ploeg langs gaat. Er zal in dat geval een
sterke wringing in trekker en ploeg op
treden. Deze laatste zal voortdurend de
neiging hebben om breder te gaan wer
ken. Dit is enigermate te verhelpen door
de punt van de schaar niet buiten het
vlak door het zooiijzer en de zijkant van
het rister te laten steken. Soms is het
zelfs wenselijk, dat de schaarpunt hier
binnen blijft.
Een andere methode om de wringing te
verminderen is gelegen in het vergroten
van de afstand tussen trekker en ploeg,
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bv. door middel van een ketting. De
hoek, die de treklijn dan maakt met de
hartlijn van de trekker en de weerstandslijn van de ploeg, wordt daardoor
kleiner.
Bij een rupstrekker is het moeilijk om
de grondlegging van alle voren precies
gelijk te krijgen. Het deel van de grond
waarover de rupsband gaat, zal nl. in
elkaar gedrukt worden en een sterkere
samenhang krijgen. Hierdoor wordt de
kans op het ploegen van brokken groter.
Op zwaardere grond zal dit samenge
drukte deel ook meer glimmen.
De ploeg dient onder het ploegen hori
zontaal te liggen. Er wordt dan overal
even diep geploegd. Tevens blijven in
dat geval ook de ploeglichamen verti
caal staan, waardoor voorkomen wordt,
dat de voor een zigzagbodem krijgt. Bij
een ploeg, die goed horizontaal loopt, is
de ploegdiepte gelijk aan de afstand
tussen de onderkant van het landwiel
en het wiel in de voor. Loopt de ploeg
niet horizontaal, dan kan het wiel in de
voor bijgesteld worden. Ook bij het
achterwiel is dit mogelijk, maar dit be
hoeft alleen gedaan te worden, indien de
scharen wat zijn afgesleten.
De ver doorgevoerde mechanisatie in Amerika
heeft tot gevolg, dat de boeren en landarbeiders
zich hoe langer hoe meer monteur gaan voelen.
Het gevolg hiervan ziet U hieronder.
„Maar Piet, een koe melk je toch en tap je
niet af! Het is geen auto!"
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Kan de ploeg door de omstandigheid van
de grond niet regelmatig op diepte blij
ven, dan is het nuttig achter aan de
landzijde van de ploeg een steunwiel te
bevestigen. Een trekker met een opge
hangen éénschaar ploeg zal altijd moei
lijk te besturen zijn, daar het weerstandspunt ver naast de hartlijn van de trekker
ligt. Om dit bezwaar minder te maken
ziet men daarom ook hier wel, dat de
punt van de schaar binnen het zooiijzer
blijft. Zo heeft bv. de rondgaande éénschaar ploeg van de Ford Dearborn de
punt binnen het zooiijzer. De tweeschaar ploeg heeft echter de schaarpunt
daarbuiten, omdat het weerstandspunt
van de ploeg veel dichter bij de trekker
hartlijn ligt. Voor hef-(hang-) ploegen
gelden dezelfde eisen voor goed ploegwerk als bij de getrokken ploeg. De af
stelling van schijfkouter en voorschaar
is gelijk.
De ploegzuil moet verticaal staan en bij
meerscharige ploegen moet het raam van
de ploeg horizontaal liggen.
Trekkraeht
Wij menen, dat de in het^voorgaande
behandelde punten van belang zijn om
het ploegwerk zo goed mogelijk te doen
zijn.
Niet alleen is een juiste afstelling van de
ploeg nodig om goed werk te krijgen, maar
bovendien vraagt een slecht afgestelde
ploeg meer trekkracht. Op het moderne
bedrijf betekent dat extra brandstof,
waardoor tevens de kosten van het
ploegen oplopen.
Op een demonstratie hebben wij gezien,
hoe van drie precies dezelfde ploegen
achter drie precies gelijke trekkers
slechts één goed werk leverde. Bij de an
dere twee werd door een verkeerde stand
van de ploegschaar zoveel meer trek
kracht gevraagd, dat de trekker ging
slippen en de gevraagde prestatie niet
kon verrichten. Een goed afgestelde
ploeg leidt dus zowel naar een doel
treffende grondbewerking als naar een
zo zuinig mogelijk gebruik van de be
schikbare trekkracht.

