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Mekanisk løsning af kompakt 
jord er en kompleks opgave, 
både hvad angår de fysiske 
mekanismer i jorden og selve 
redskabsfunktionen. Effek-
ten af en mekanisk løsning 
afhænger ikke kun af redskab 
og indstilling, men også af 
arbejdsdybde, jordtype og 
jordens fugtighed. 

En bekvem jord er kendeteg-
net ved en god porøsitet, der 
blandt andet kan sikre luftskif-
tet i det øvre jordlag og kan 
bortlede overskudsvand. Når 
jord udsættes for skadelig pak-
ning har det stor indflydelse på 
porøsiteten; antallet af porer 
reduceres måske ikke væsent-
ligt, men der sker en betyde-
lig reduktion i det samlede 
porevolumen. Resultatet kan 
være, at der opstår områder 
i jorden, hvor porerne har så 
små dimensioner, at vandet bli-
ver bundet så hårdt at det ikke 
er tilgængeligt for planterød-
derne. Luftskiftet og afdrænin-
gen bliver dårlig, og jorden kan 
være så kompakt, at den virker 
hæmmende på rodudviklingen 
og på det jordboende liv.

Karakteristiske symptomer på 
skadelig pakning er, at afgrø-
derne trives synlig dårligt, spe-
cielt under fugtige forhold, og 
at der ses en unormal tendens 
til, at overfladevand samles i 
søer og forsvinder langsom-
mere end sædvanligt. Symp-
tomerne giver sig også udslag 
ved jordbearbejdning, specielt 

ved pløjning, hvor kompakte 
lag kendetegnes ved, at jorden 
falder anderledes: Afhængigt 
af jordtype og fugt vil den 
oppløjede jord brydes i knolde 
eller falde fladt og dødt i kom-
pakte områder. Et andet signal 
kan være at afgrøderester, 
som tidligere er nedmuldet, 
stadig er synlige og kun delvist 
omsatte.

Ved mekanisk jordløsning 
brydes den kompakte struk-
tur, så det biologiske liv igen 
kan trives. Det er de biologi-
ske organismer i jorden, som 
skal genskabe den bekvemme 
struktur, som bl.a. er kende-
tegnet ved en god og stabil 
porøsitet. Denne proces kræver 
en betydelig tidsperiode, og 
mekanisk løsning skal derfor 
ses som et middel til at genop-
rette en skade efter uhensigts-
mæssig færdsel - det kan ikke 
anbefales at planlægge meka-
nisk løsning som en systematisk 
operation i dyrkningsplanen.

Forsøg med grubber og 
fureløsner
I 2003 blev gennemført en 
forsøgsserie, som omfattede 2 
grubbertyper og en furebunds-
løsner. Redskaberne er analy-
seret på to jordtyper, JB 5-6 og 
JB 1-2. 

I alle forsøgskørsler er registre-
ret trækkraft: For de to grub-
bere blev målingerne gennem-
ført i 40, 60 og 80 cm dybde, 
mens furebundsløsneren blev 

analyseret ved almindelig 
kørsel i 20 cm pløjedybde (excl. 
løsner). Målestrækningerne har 
udgjort ca. 30 m pr. kørsel for 
at gøre det muligt at foretage 
en signifikant bestemmelse af 
trækkraften. 

Løsnereffekten er undersøgt 
ved hjælp af et profil gravet 
på tværs af kørselsretningen. 
Analyserne er foretaget i 
positioner, hvor redskaberne 
har arbejdet hensigtsmæssigt, 
uden kontakt med sten o.l. De 
fritgravede profiler analyseres 
ved ’afraspning’ med murerske 
el. lign. De løsnede områder 
kommer herved til at fremstå 
som fordybninger i forhold 
til det omkringliggende snit. 
Metoden er ikke videnskabe-
ligt dokumenteret, men det 
har vist sig, at man i praksis 
kan bestemme udbredelsen 
af de løsnede områder ganske 
entydigt. 

Alle undersøgelser er gen-
nemført med en enkelt grub-
bertand i jorden. Det giver 
entydige snit, men fraskriver 
samtidig muligheden for ana-
lyse af samvirkningen mellem 
tænderne. I nogle tilfælde er 
der af hensyn til analyserne 
anvendt indstillinger, som ikke 
ville være anbefalelsesværdige 
i praksis; dette gælder specielt 
ved kørslerne i 80 cm dybde og 
ved kørsel i fugtig jord.   

Redskabsindstilling, arbejds-
dybde og jordforhold
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Når en grubbertand træk-
kes gennem jorden, vil den 
have både en ’løftende’ og en 
’sideværts skubbende’ virkning. 
Det er den løftende effekt, 
der bevirker at jorden løsnes, 
og denne funktion skal derfor 
optimeres.  Generelt kan det 
anbefales, at grubberskærets 
angrebsvinkel i forhold til fure-
bunden skal være max 20o .  
Når en tand trækkes gennem 
jorden vil der altid opstå vand-
rette kræfter både i langsgå-
ende og sideværts retning. De 
vandrette kræfter bevirker, at 
der sker en komprimering, og 
hvis denne effekt bliver for 
dominerende, kan der opstå 
skadelig pakning. For at mini-
mere den uhensigtsmæssige 
pakning må der vælges den 
mindst mulige arbejdsdybde, 
hvormed den ønskede løsning 
kan opnås,  og løsningen må 
foretages når jorden er tør og 
dermed mindre pakningsføl-
som. 

Figur 1 viser et skitseret eksem-
pel på, hvordan en grubber-
tand arbejder i jorden. Figur 
1a viser en tand, som arbejder 
hensigtsmæssigt. Figur 1b viser 
en tand, som arbejder i en 
dybde der overstiger tandens 
løsnerevne.

Grubbertanden løfter og 
bryder jorden, og når jorden 
løftes, opstår der modstand på 
grund af jordens masse samt på 
grund af jordens sammenhæn-
gende effekt. Denne mod-

stand betyder, at jorden over 
og omkring grubbertanden 
komprimeres. I korrekt arbejds-
dybde sker der primært en 
komprimering af jorden i det 
profil, som løsnes, og der opnås 
en god effekt. Det er denne 
situation, som er skitseret i 
figur 1a. Hvis arbejdsdybden 
er for stor, vil komprimeringen 
berøre så stort et område, at 
der er risiko for at lave skadelig 
pakning i dybden, selvom der 

i overfladen tilsyneladende er 
sket en løsning. 

Den optimale arbejdsdybde 
afhænger af forholdene, 
specielt jordens tekstur og 
vandindhold. Generelt skal 
grubning gennemføres under 
tørre forhold, hvor jordens 
følsomhed for skadelig pakning 
er mindst. Fugtig lerjord er 
særdeles følsom. Figur 2 viser 
et eksempel, hvor løsningen er 

a: korrekt arbejdsdybde b: for dyb løsning

Figur 1. Skitse af en grubbertands funktion, vist på tværs af kørselsretningen.  De grå 
’net’ illustrerer den løsnede jord, de røde områder illustrerer den uhensigtsmæssige 
pakning.

Figur 2. Grubning i fugtig jord. Billedet til højre viser et nærbillede af furebunden.
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gennemført efter opfugtning 
af jorden. Jordtypen er JB 5-6, 
og lokaliteten er den samme 
som i figur 4.

Ved kørsel i den opfugtede 
jord ses tydelig tendens til 
en komprimering af jorden 
omkring grubberskæret. Dette 
fremgår specielt af billedet i 
figur 2 til højre, hvor hullet 
efter skæret er taget i nærbille-
de. Heraf fremgår det tydeligt, 
at hullets sider er glittede.

Tid og energi
Grubning er en meget tids- og 
energikrævende operation. 
Dette er et yderligere argu-
ment for at være omhyggelig 
med planlægning og indstilling 
af redskabet. 

Undersøgelserne viser, at det 
specifikke effektbehov er 9,0 
kW ved grubning i tør lerjord i 

40 cm dybde, mens det i sand 
er 4,5 kW. Der er gennemført 
kørsler med 2 redskaber i ler 
og sand. Nedenstående sam-
menhæng mellem det relative 
effektbehov set i forhold til 
arbejdsdybden er fremkommet 
ved analyse af alle data.

Grubning i tør lerjord 
Forsøgene er foretaget på 
Forskningscenter Bygholm på 
JB 5-6. 
     
Af fotografierne fremgår det, 
at jorden løsnes effektivt til 
ca 30 cm dybde ved en grub-
berdybde på 40 cm. Ved dybere 
grubninger ses en tendens 
til, at der etableres en lodret 
fure i bunden af profilet. Det 
er i dette område, man skal 
være opmærksom på risikoen 
for skadelig pakning af den 
omkringliggende jord.

Grubning i sand
Forsøgene er foretaget i Flem-
ming ved Horsens på JB 1-2. 

Kørslerne i sand viser, i mod-
sætning til ler, at der foregår 
en løsning i den fulde dybde.

Furebundsløsning
Montering af furebundsløsnere 
er et interessant alternativ til 
grubning, hvis det kompakte 
lag er lokaliseret umiddelbart 
under pløjedybde, f.eks. i form 
af en pløjesål. 

Når løsningen foregår i samme 
arbejdsgang som pløjning 
er det øverste lag i forvejen 
løftet, så furebundsløsneren 
alene skal løfte laget under 
pløjedybde. Dette giver mindre 
modstand og risiko for skadelig 
pakning. Af resultaterne i figur 
3 ses, at forøgelsen i effekt-
behovet ved at montere en 
furebundsløsner på ploven er 
mindre end ved grubning. Man 
skal dog være opmærksom på, 
at pløjning ofte gennemføres 
under mere fugtige forhold, 
hvor jorden kan være meget 
følsom for skadelig pakning. 
Herudover påvirker furebunds-
løsnere ploven, så kapaciteten 
nedsættes en anelse. I praksis 
måske ubetydeligt, men da 
pløjekapaciteten ofte er den 
begrænsende faktor ved etab-
lering af vintersæd skal det 
overvejes, om man er villig til 
at acceptere evt. påvirkninger 
fra løsneren.

Relativt effektbehov
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Figur 3. Relativt effektbehov ved grubning i forskellig dybde 
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Der er gennemført træk-
målinger til analyse af, hvor 
meget effektbehovet øges ved 
kørsel med furebundsløsnere. 
I analyserne er der monteret 
løsnere på alle furer på en 4-
furet plov. Dette beskriver ikke 
nødvendigvis praksis, hvor der 
ofte kun monteres løsnere på 
enkelte af plovlegemerne.

Det totale effektbehov er 
bestemt til 37,0 kW med 
løsnere, mod 24,0 kW uden løs-
nere, svarende til en nominel 
effektforøgelse på 13 kw for 4 
furer, eller ca. 54% forøgelse. 

5

Figur 4. Løsning af lerjord, JB 5-6.

Figur 5. Løsning af sandjord, JB 1-2.
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Fig. 6. Furebundsløsning med Kverneland 
udstyr.
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Konklusion

Gennemfør kun jordløsning, når der er et klart behov. Det 
betaler sig at bruge tid på en præcis fastlæggelse af de 
delarealer, hvor en løsning vil gavne, samt den nødven-
dige dybde, hvori løsningen skal gennemføres.
Jordløsning har altid både positive og negative virknin-
ger. Kunsten består i at opnå den bedst mulige løsning 
med de mindst mulige bivirkninger. Er der ikke behov for 
løsning, opnås kun skadelige virkninger. 
Den bedste funktion opnås i tør jord. Jordfugten skal 
undersøges både i overfladelaget og ned til arbejdsdyb-
den, hvor der kan være betydelig forskel.
Arbejdsdybden bør tilpasses nøje i forhold til det kom-
pakte lag. En dybere løsning øger både de negative 
virkninger og energiforbruget ganske væsentligt, uden at 
den positive effekt forbedres.
Der er en maksimal dybde, hvortil der kan gennemføres 
en hensigtsmæssig løsning. Denne dybde er bestemt af 
både den aktuelle jordfysiske tilstand og af redskabsde-
sign.
Furebundsløsnere monteret på ploven kan være et alter-
nativ til egentlig grubning. Fordelen er, at der kræves 
mindre energi, når jorden i forvejen er brudt ned til plø-
jedybden, og at de skadelige påvirkninger alt andet lige 
vil reduceres. Problemet er, at furebundsløsneren ned-
sætter plovens kapacitet og stabilitet. Ofte gennemføres 
pløjning når der er en vis jordfugtighed, som kan være 
ugunstig for løsnereffekten. En mulighed kan være at 
medtage furebundsløsneren, når forholdene er gunstige, 
f.eks. ved pløjning til vinterraps. 
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