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Pointsystem
Pointsystem for standardplov
1. Flækning
2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor).
3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed).
4. Dækning af plantemateriale
5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning
6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed
7. Furens ensartethed
8. Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale
9. Slutfuren dybde, bredde, overgang og placering
10. Orden ved enderne
11. Retning i: Flækning, sammenkast, pløjefelt, afslutning
12. Generel bedømmelse
Total

10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
20 point
10 point
130 point

Ved pointlighed blandt to pløjere vil dommerlederne vurdere karaktererne for nedenstående bedømmelser i den opstillede rækkefølge:
12. Generel bedømmelse
9. Slutfuren dybde, bredde, overgang og placering
8. Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale
7. Furens ensartethed
6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed
5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning
4. Dækning af plantemateriale
3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed).
2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor).
1. Flækning
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Pointsystem for vendeplov
1. Flækning
2. Tilbagekast
3(a). Kilepløjning
3(b). Tilslutningsfuren
4. Dækning af plantemateriale
5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning
6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed
7. Furens ensartethed
8. Afpløjning ensartet, overgang, plantemateriale
9. Slutfuren placering, renhed, højde og bredde
10. Orden ved enderne
11. Retning i: Flækning, tilbagekast, pløjefelt, afpløjning
12. Generel bedømmelse
Total

10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
10 point
20 point
10 point
140 point

Ved pointlighed blandt to pløjere vil dommerlederne vurdere karaktererne for nedenstående bedømmelser i den opstillede rækkefølge:
12. Generel bedømmelse
9. Slutfuren placering, renhed, højde og bredde
8. Afpløjning ensartet, overgang, plantemateriale
7. Furens ensartethed
6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed
5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning
4. Dækning af plantemateriale
3b. Tilslutningsfuren
3a. Kilepløjning
2. Tilbagekast
1. Flækning

2

LU Pointsystem og bedømmelsesvejledninger

Revideret til 2021

Bedømmelses vejledning Standardplove
1. Flækning (bedømmes på feltet)
Pløjerne skal udføre flækning, før pløjningen starter. 2 furede plove kører 1. omgang og stopper. 3- og flere furede plove kører 1. træk og stopper.
- Det er vigtigt, at flækningen er rolig og ensartet i agerens fulde længde dvs. at der også er
ensartet mængde af muld pløjet op i flækningen. Ellers er det op til pløjerne selv, hvordan
flækningen ser ud. Flækningen kan være:
Symmetrisk / asymmetrisk
+/- vold i midten
Uensartet dybde på tværs.
Der må ingen løs jord eller plantemateriale være i bunden af flækningen. Det betragtes også
som fejl, hvis der er synligt plantemateriale mellem flækningens bund og den vendte fure.
Flækningen skal se naturlig ud og ikke være mast ud af for megen brug af furestryger eller
bevidst være kørt på med traktorhjul/ dybdehjul.
Flækning må ikke være kørt på / tromlet af Hjulspor fra traktorhjul / dybdehjul, dog spor der
ikke ses tydeligt fra forageren, betragtes ikke som fejl.
Flækningen skal være gennemskåret i hele bredden og hele længden fra markeringsfure til
markeringsfure. Gennemskæringen kan også være ok, selvom det f.eks. er muldpladen, der
skraber mulden til side. Dommeren skal dog se godt efter rødder, der ikke er skåret/revet over.
Vejledende fradrag for manglende gennemskæring, der fradrages den ellers vurderede pointgivning:
Lille sted
- 1 point
Stor sted / første dybe spor
- 2 point
Flere sprøjtespor
- 3 point
Flere steder foruden sprøjtespor
- 4-5 point
Maksimum point: 10 point
2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor) (bedømmes på feltet)
Inden selve sammenkastet begynder, er det tilladt at køre en ekstra træk for at lave et oplæg til
sammenkastet. Der må ikke køres på flækningen med traktorens hjul. Pløjerne vælger selv,
hvor mange synlige furer der er i sammenkastet:
2 furede plove: 15 eller 16 furer i sammenkastet
Flere furede plove: 6 x fureantal minus op til 2 furer
Alt land skal gennemskæres, og de første furer skal lukkes tæt sammen uden huller eller fordybninger. Der må godt være en V-markering i midten, bare den er godt lukket med god plantedækning. Det kontrolleres også, at sammenkastet er stabilt og ikke bare er en tynd fure, der
kan trædes igennem.
Skal være med god muldlag forberedt til såbed.
Alt plantemateriale skal være nedpløjet. Her skal selve sammenkastet og de første fire omgange for 2-furede plove / tre omgange for 3- og flerfurede plove vurderes.
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Hvis der er traktorhjulspor i sammenkastet, skal det reducere point tildelingen.
Vejledning:
Et lille sted ½-1 point
Gentagende mærker 1-2 point
Spor i hele længden 2-4 point
Maksimum point: 10 point

3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed) (bedømmes fra forager)
Alle sammenkastningsfurer skal være ensartede, symmetriske og have samme udseende som
resten af pløjefeltet.
Det tilstræbes at sammenkastet er på højde-niveau med det øvrige pløjede
Overgangen fra første fure til det øvrige pløjede skal være jævn med ensartet og symmetrisk
furelægning til begge sider.
Skal være med godt muldlag forberedt til såbed.
Overdreven brug af furerstrygere vil ofte medføre uensartet fure i sammenkastet og reducere
pointtildelingen..
Maksimum point: 10 point

4. Dækning af plantemateriale (bedømmes på feltet og kun på udkastet)
Bedøm ikke sammenkastningsfure.
Bedømmes fra sammenkastnings furene til afslutningsfurerne.
De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender).
(bedømmes på feltet)
Forplove skal benyttes.
Alt plantemateriale skal være fuldstændig nedpløjet.
Alle rødder skal være skåret - eller revet over.
Løse stubbe, græs- og halmstumper, der falder eller blæser oven på furen, er ikke så alvorlig
en fejl, som plantemateriale med rodnet, der ikke er nedpløjet. Det dog en fejl, der skal give
fradrag i point.
Maksimum point: 10 point
Det kontrolleres, at der ikke er kørt på naboens felt, og at de første furer mod naboen er gennempløjet jvf. pkt. 3.3 Regler for standardplove. Hvis der sker fejl, skal dommeren meddele det
til dommerlederen
5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning (bedømmes på feltet)
Bedøm ikke sammenkastningsfurerne.
Bedømmes fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne. De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender).
De to første træk mod naboen bedømmes ikke.
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Furerne skal være godt vendt samt ligge fast og tæt op ad hinanden uden huller imellem.
De enkelte furer skal være konstante og rolige uden huller og revner.
Furerne skal være så godt pakkede som mulig og faste at gå på.
Hvis der er traktorhjulspor i pløjefeltet, skal det reducere point tildelingen.
Det skal også kontrolleres om pløjerne overholder minimum 30 cm furebredde – hvis der sker
fejl, skal det meddeles dommerleder.
Maksimum point: 10 point

6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed (bedømmes på feltet)
(bedømmes kun på udkastet)
Bedøm ikke sammenkastningsfurerne.
Bedømmes fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne. De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender).
De første 2 træk mod naboen bedømmes ikke.
Furerne må ikke stå på kant, men skal være godt vendt, således at der er masser af jord til
rådighed for det efterfølgende såbed.
Under den efterfølgende opharvning må der ikke være risiko for at rykke plantemateriale op.
Maksimum point: 10 point

7. Furens ensartethed (bedømmes på feltet)
Bedøm ikke sammenkastningsfurerne.
Bedømmes fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne. De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke. (bedømmes under orden ved ender).
De første 2 træk mod naboen bedømmes ikke.
Furerne skal være lige høje og lige brede samt have samme udseende i hele bredden og hele
længden af pløjestykket.
Ingen gentagende fejl for hvert træk (parfurer).
Maksimum point: 10 point
8. Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale (bedømmes på pløjefeltet)
Afpløjningen består af de sidste 12 fure, 6 på hver side.
Ingen løs jord eller plantemateriale i afslutningsfuren.
Dækning af plantemateriale i afpløjningen.
Maksimum point: 10 point
Kontrollér, at slutfuren ligger mod eget sammenkast, hvis der sker fejl, skal dommeren meddele det til dommerlederen.
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9. Slutfuren dybde, bredde, overgang og placering (bedømmes fra forager)
Slutfuren ønskes så smal som muligt. Det ønskes at de sidste fure til begge sider er ensartet
og ser naturlige ud som resten af pløjefeltet. Hvis de sidste fure er ”mast” for langt ud/op vil
afpløjningen blive for bred.
Dybden ønskes så tæt på normal pløjedybde som mulig.
Slutfurens placering, - ingen trappetrin og ingen fidus afpløjning. Trappetrin: Det kontrolleres,
at der ikke står noget af grundfuren tilbage. Ved grønjord og stiv lerjord vil der altid være en
kant tilbage under den vendte grundfure, men hvis den ikke kan ses fra forageren, set lige for,
er placeringen korrekt. Fidus afpløjning: Det kontrolleres ved at vurdere, om grundfuren er i
fuld bredde og har en naturlig facon ned til slutfuren.
Der skal være en jævn overgang mellem slutfuren og det øvrige pløjede med samme pløjestil
til sidste fure. Det optimale vil være en slutfure i samme højde og bredde som det øvrige pløjede.
Herunder kontrolleres det også, om traktorspor er i naturlig højde, og at det er placeret parallelt
med furerne.
- Kun ét traktorspor i det pløjede. Små mærker fra forhjul, der ikke ses tydeligt fra forageren, betragtes ikke som fejl.
Maksimum point: 10 point

10. Orden ved enderne (bedømmes fra forager)
De første/sidste 2 meter af pløjefeltet bedømmes som orden ved ender.
Det vigtigste er, at hele pløjefeltet inden for markeringsfuren er gennemskåret og godt vendt.
Det betragtes som en større fejl, at hele pløjefeltet ikke er pløjet end, at der er pløjet for meget.
Der lægges stor vægt på regelmæssighed i måden, ploven bliver sat i og taget af jorden igen,
lige fra sammenkast, i pløjefeltet og til afslutning.
Furen ønskes godt vendt - helt ud til markeringsfuren og i samme stil, som det pløjede.
- Ingen synlige traktorspor inden for markeringslinien og ingen tromling af forageren med
traktorhjul.
Maksimum point: 10 point
11. Retning (bedømmes fra forager)
Med undtagelse af 11a og delvis 11d bedømmes retningen på furen, og der må ikke dømmes
på furekanten.
11a. Retning i flækning
Maksimum point: 10 point
11b. Retning i Sammenkast
Sammenkastet og de første furer omkring sammenkastet bedømmes på de færdige furer.
Sammenkastet vægtes forholdsvis højt.
To-furede plove = 15 eller 16 furer i sammenkastet. Fler-furede plove = 6 x fureantal minus op
til 2 furer.
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Maksimum point: 10 point
11c. Retning i pløjefeltet.
Her bedømmes retningen i pløjefeltet, husk at de første omgange omkring sammenkastet og
de sidste inden afslutning bedømmes for sig selv.
Hvis ikke furene er tydelige markerede i agerens fulde længde – således, at retning ikke kan
bedømmes, – skal pointtildelingen reduceres.
Maksimum point: 10 point
11d. Retning i afpløjningen.
De sidste 2 x 6 furer bedømmes, men slutfuren vægtes forholdsvis højt.
Maksimum point: 10 point
Alle 4 retningsbedømmelser lægges sammen og divideres med 2.
Maksimum point: 20 point

12. Generel bedømmelse. Pløjerne skal have afsluttet pløjningen. (bedømmes fra
forager)
Pløjerens dygtighed vurderes ved at bedømme forskellige discipliner fra forageren:
- Tydelig markerede og ensartede furer i samme stil, lige fra sammenkastningsfure til afslutningsfure, uden parfurer.
- Generelt god dækning af plantemateriale.
- Sammenkastet og afslutningen vurderes også med i helhedsindtrykket.
- Der skeles også til orden ved ender.
Maksimum point: 10 point
Total maksimum point: 130 point

Ved pointlighed blandt to pløjere vil dommerlederne vurdere karaktererne for nedenstående bedømmelser i den opstillede rækkefølge:
12. Generel bedømmelse
9. Slutfuren dybde, bredde, overgang og placering
8. Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale
7. Furens ensartethed
6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed
5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning
4. Dækning af plantemateriale
3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed).
2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor).
1. Flækning
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Bedømmelses vejledning Vendeplove
1. Flækning (bedømmes på pløjefelt)
Pløjerne skal udføre flækning, før pløjningen starter. Flækning skal udføres med højre bagerste plov krop.
Det er vigtigt, at flækningen er rolig og ensartet i agerens fulde længde dvs. at der også er
ensartet mængde af muld pløjet op i flækningen. Ellers er op til pløjerne selv, hvordan flækningen ser ud.
Der må ingen løs jord eller plantemateriale være i bunden af flækningen. Det betragtes også
som fejl, hvis der er synligt plantemateriale mellem flækningens bund og den vendte fure.
Flækningen skal se naturlig ud og ikke være mast ud af for megen brug af furestryger eller kørt
på med traktorhjul/dybdehjul.
Flækningen skal være gennemskåret i hele bredden og hele længden fra markeringsfure til
markeringsfure. Gennemskæringen kan også være ok, selv om det f.eks. er muldpladen, der
skraber mulden til side. Dommeren skal dog se godt efter rødder, der ikke er skåret over. Vejledende fradrag for manglende gennemskæring, der fradrages den ellers vurderede pointgivning:
Lille sted
- 1 point
Stort sted / første dybe spor
- 2 point
Flere sprøjtespor
- 3 point
Flere steder foruden sprøjtespor
- 4-5 point.
Maksimum point: 10 point

2. Tilbagekast (bedømmes på pløjefeltet)
Første træk i tilbagekastet skal pløjes med ploven vendt til venstre.
Alt land skal gennemskæres, og den første fure skal vendes ned i flækningen, så kanten af
den første fure flugter med kanten af flækningen. Første fure må ikke kastes ud på det upløjede.
Den første fure skal være samme højde og bredde som de øvrige furer.
Overgangen fra første fure til det øvrige pløjede skal være jævn med ensartet furelægning i
alle 4 træk.
Alt plantemateriale skal være nedpløjet. Her skal alle fire træk vurderes.
Hvis der er traktorhjulspor i sammenkastet, skal det reducere point tildelingen.
Maksimum point: 10 point
3. a. Kilepløjning (bedømmes på pløjefelt)
Al jord i kilepløjning skal være gennempløjet, uden huller og uden høje store furer.
Der lægges også vægt på regelmæssigheden.
Alt plantemateriale skal være nedpløjet i kilen.
Hvis der er traktorhjulspor i hele kilen, hvad enten sporet er fra kilepløjningen eller tilslutnings
furen, skal det reducere point tildelingen.
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Vejledning:
Et lille sted ½-1 point
Gentagende mærker 1-2 point
Spor ved hver træk 2-4 point
Maksimum point: 10 point
3. b. Tilslutningsfuren (bedømmes på pløjefelt)
Tilslutningsfuren skal være synlig, ensartet og godt markeret i agerens fulde længde.
Der lægges vægt på, at første fures kant ind mod kilepløjningen er rolig og godt markeret.
Den første fure skal være samme højde og bredde som de øvrige furer uden huller og forhøjninger.
Overgangen fra tilslutningsfuren til de øvrige afslutningsfurer skal være jævn og med ensartet
furelægning.
Hvis der er traktorspor i tilslutningsfuren, skal det reducere pointtildelingen.
Vejledning:
Et lille sted ½-1 point
Gentagende mærker 1-2 point
Spor ved hver træk 2-4 point
Maksimum point: 10 point

4. Dækning af plantemateriale (bedømmes på feltet)
Bedøm ikke tilbagekastningsfure og afslutningen.
Bedømmes på udkastet/pløjefeltet og kilepløjningen.
De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke. (bedømmes under orden ved ender)
De første 2 træk mod naboen bedømmes ikke.
Forplove skal benyttes.
Alt plantemateriale skal være fuldstændig nedpløjet.
Alle rødder skal være skåret - eller revet over.
Løse stubbe, græs- og halmstumper, der falder eller blæser oven på furen, er ikke så alvorlig
en fejl, som plantemateriale med rodnet, der ikke er nedpløjet. Det er dog en fejl, der skal give
fradrag i point.
Maksimum point: 10 point
Det kontrolleres, at der ikke er kørt på naboens felt, og at de første furer mod naboen er gennempløjet jvf. pkt. 3.3 i Regler for vendeplove, hvis der sker fejl, skal dommer meddele det til
dommerlederen.
5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning (bedømmes på feltet)
Bedøm ikke tilbagekastningsfure og afslutningen
Bedømmes på udkastet/pløjefeltet og kilepløjningen.
De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender).
De første 2 træk mod naboen bedømmes ikke.
Furerne skal være godt vendt, samt ligge fast og tæt op ad hinanden uden huller imellem.
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De enkelte furer skal være konstant og rolig uden huller og revner.
Furene skal være så godt pakkede som mulig, så de er faste at gå på.
Hvis der er traktorhjulspor i pløjefeltet, skal det reducere point tildelingen.
Det skal også kontrolleres, om pløjerne overholder minimum 30 cm furebredde – hvis der sker
fejl skal det meddeles dommerleder.
Maksimum point: 10 point

6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed (bedømmes på feltet)
Bedøm ikke tilbagekastningsfure og afslutningen.
Bedømmes på udkastet/pløjefeltet og kilepløjningen.
De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke. (bedømmes under orden ved ender)
De første 2 træk mod naboen bedømmes ikke.
Furerne må ikke stå på kant, men skal være godt vendt, således at der er masser af jord til
rådighed for det efterfølgende såbed.
Under den efterfølgende opharvning må der ikke være risiko for at rykke plantemateriale op.
Maksimum point: 10 point

7. Furens ensartethed (bedømmes fra forager)
Bedøm ikke tilbagekastningsfure og afslutningen.
Bedømmes på udkastet/pløjefeltet og kilepløjningen.
De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke. (bedømmes under orden ved ender)
De første 2 træk mod naboen bedømmes ikke.
Bedømmes kun på udkastet. De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes
under orden ved ender).
Furerne skal være lige høje og lige brede samt have samme udseende i hele bredden og hele
længden af pløjestykket.
Ingen gentagende fejl for hvert træk (parfurer).
Maksimum point: 10 point

8. Afpløjning – Overgang og dækning af plantemateriale (bedømmes på pløjefeltet)
Afpløjningen består af alle furer lige fra tilslutningsfuren til slutfuren.
Furerne skal være lige høje og lige brede, samt have samme udseende i hele bredden og hele
længden af afpløjningen.
Der skal være en jævn overgang til afslutningsfuren.
Den sidste fure skal være samme højde som furerne i tilbagekastet.
Dækning af plantemateriale i afpløjningen.
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Kontrollér, at der er det rigtige antal furer i afpløjningen: 10 x fureantal eller 10 x fureantal minus 1. fure. Hvis der sker fejl, skal dommeren meddele det til dommerlederen.
Maksimum point: 10 point
9. Slutfuren - Renhed, højde og placering (bedømmes på forager/pløjefelt)
Den sidste fure skal være samme højde som furerne i tilbagekastet.
Ingen løs jord eller plantemateriale i afslutningsfuren.
Slutfuren ønskes så smal som mulig og i normal pløjedybde.
Kun ét traktorspor i det pløjede. Små mærker fra forhjul, der ikke ses tydelig fra forager, betragtes ikke som fejl. Herunder kontrolleres det også, om traktorspor er i naturlig højde.
Placeringen ”rulleskær i rulleskær” kontrolleres. Er der sket fejl skal det reducerer i den vurderede point tildeling. Målingen er vejledende, det skal også vurderes, om det er generelt i hele
længden.
Fra 0 cm op til +2 cm = ok
Fra 0 cm op til +4 cm = - 1 point
Fra -2 cm op til +6 cm = - 2 point
Fra -4 cm op til +9 cm = - 3 point
Fra -6 cm op til +12 cm = - 4 point
Derover -5 point
(- = manglende pløjning / dele er upløjet, + = overpløjet / pløjet 2 gange)
Maksimum point: 10 point

10. Orden ved enderne (bedømmes fra forager)
De første/sidste 2 meter af pløjefeltet bedømmes som orden ved ender.
Det vigtigste er, at hele pløjefeltet inden for markeringsfuren er gennemskåret og godt vendt.
Det betragtes som en større fejl, at hele pløjefeltet ikke er pløjet end, at der er pløjet for meget.
Der lægges stor vægt på regelmæssighed i måden, ploven bliver sat i og taget af jorden igen,
lige fra tilbagekastet, i pløjefeltet, kilepløjningen og til afslutning.
Furen ønskes godt vendt - helt ud til markeringsfuren og i samme stil, som det pløjede.
Ingen synlige traktorspor inden for markeringslinien og ingen tromling af forageren med traktorhjul.
Maksimum point: 10 point

11. Retning bedømmes på furen og ikke furekanten
Med undtagelse af 11a og delvis 11d bedømmes retningen på furen og der må ikke dømmes
på furekanten.
11a. Retning i flækning
Maksimum point: 10 point
11b. Retning i tilbagekast
Alle 4 træk i tilbagekastet bedømmes
Maksimum point: 10 point
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11c. Retning i pløjefeltet
Her bedømmes retningen i pløjefeltet fra udkastet mod naboen (minus de to første træk) til
afpløjningen, inklusiv kilepløjningen. Husk at afpløjningen bedømmes for sig selv.
Maksimum point: 10 point
11d. Retning i afpløjningen
Alle fure fra kilen til og med afslutningsfuren bedømmes. Slutfuren vægtes forholdsvis højt.
Maksimum point: 10 point
Gennemsnit af de fire bedømmelser x 2 = Maksimum point: 20 point

12. Generel bedømmelse. Pløjerne skal have afsluttet pløjningen (bedømmes fra
forager)
Pløjerens dygtighed vurderes ved at bedømme forskellige discipliner fra forageren:
Tydelig markerede og ensartede furer i samme stil og uden parfurer. Vurderes på tilbagekastet, udkastet, kilepløjning og afslutning.
Generelt god dækning af plantemateriale.
Kilepløjningen, tilslutningsfuren og Tilbagekastet skal også vurderes med i helhedsindtrykket.
Der skeles også til orden ved ender.
Maksimum point: 10 point
Total maksimum point: 140 point

Ved pointlighed blandt to pløjere vil dommerlederne vurdere karaktererne for nedenstående bedømmelser i den opstillede rækkefølge:
12. Generel bedømmelse
9. Slutfuren placering, renhed, højde og bredde
8. Afpløjning ensartet, overgang, plantemateriale
7. Furens ensartethed
6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed
5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning
4. Dækning af plantemateriale
3b. Tilslutningsfuren
3a. Kilepløjning
2. Tilbagekast
1. Flækning
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