
Med høje priser på korn- og proteinafgrøder har der aldrig været en 
større gevinst at hente ved at gøre sig umage i marken og planlægge 
den kommende vækstsæson grundigt. 
Derfor tilbyder ØkologiRådgivning Danmark igen i år før-høst-besøg, 
som giver dig et godt afsæt til vækstsæsonen 2023.
Samtidig giver et før-høst-besøg mulighed for at planlægge og juste-
re efterafgrøder, sædskifte og bekæmpelse af rodukrudt i 2022 ud fra 
afgrødernes aktuelle tilstand.

Ved et før-høst-besøg behandler vi følgende emner:
Erfaringer fra vækstsæsonen
- Virkning af ukrudtsbekæmpelse mv.
- Gødningsvirkning. Behov for ekstra tildeling af kalium og svovl
- Effekt af rodukrudtsbekæmpelse

 Aktuelt i marken
- Marker med problemukrudt
-  Udtagning af pletanalyser i områder med mangelsymptomer  

eller dårlig vækst
- Kløvergræsudlæg og efterafgrøder

Markplanlægning 2023
- Markplan og udsædsplan
- Efterafgrøder efter høst
- Strategi mod rodukrudt

Tilmelding:  
Kontakt en planterådgiver fra ØkologiRådgivning Danmark
eller Linda S. Kristensen på 7660 2461 eller lkr@oerd.dk.

Besøgene vil finde sted fra midt juni til sidst i juli måned.

FØR-HØST-BESØG
Årets vigtigste besøg på bedriften

Der er penge at tjene ved at registrere ukrudt, sygdom-
me og skadedyr i marken og lave en handlingsplan der  
eliminerer problemet i de efterfølgende år:

Gevinst ved at bekæmpe kvik i vårbygmark  
20 ha med 100 skud/m2:
Potentielt udbytte  
40 hkg/ha X 20 ha X 300 kr./hkg 240.000 kr.

Tab ved 100 skud/m2: 22 % a 240.000 kr./ha 52.800 kr.

Omkostninger til bekæmpelse (3 harvninger) 13.800 kr.

Omkostninger til registrering af kvikskud 3.000 kr.

 Gevinst ved registrering af kvik i marken 36.000 kr.

Gevinst ved registrering af sædskiftesygdomme  
i markært/hestebønne og ændring af sædskifte 
som følge af konstateret angreb:
Udbytte (vårbyg)  
40 hkg/ha X 20 ha X 300 kr./hkg  240.000 kr.

Udbytte markært ved angreb af rodbrand  
20 hkg/ha X 20 ha X 450 kr./hkg  180.000 kr. 

Tab ved manglende registrering af rodbrand i marken 60.000 kr.

Omkostninger til registrering og analyse af rodbrand 5.000 kr.

 Gevinst ved registrering af rodbrand i bælgsæd 55.000 kr. 


