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Planlæg det økologiske sædskifte med ØkoMark
Med programmet ØkoMark har du mulighed for at beregne, hvad den rigtige strategi er i dit økologiske markbrug med 
de forudsætninger, der er til rådighed på din ejendom/mark, hvad enten der er tale om gødning, ukrudt, kulstof eller 
udbytter. 

Med ØkoMark er det er muligt, at lave et- til seksårige strategier og se, hvilken betydning det har for udviklingen af 
ukrudtsmængden, jorden kulstof indhold og markens udbytte. 

Modellerne i programmet er primært baseret på resultater opnået gennem de økologiske sædskifteforsøg ved Aarhus 
Universitet, som er suppleret med indspil fra de Økologiske Landsforsøg fra Videncentret for Landbrug, Økologi. 

Programmet kan benyttes til, at lave strategier for konventionelle marker, der skal overgå til økologisk produktion eller for 
marker, der allerede dyrkes økologisk.

Du finder programmet her og kommer i gang ved, at læse ”Vejledningen” samt udfylde forsiden. (Hvis du ikke kan komme ind 
og læse vejledningen, skal du vælge at aktivere indhold under fanen "filer" øverst i Excel-arket). 

Programmet er testet i flere sammenhænge, men det er muligt, der fortsat kan opstå uhensigtsmæssigheder disse bedes 
indberettet til Peter Mejnertsen på e-mail ptm@vfl.dk eller på tlf. 8740 5459.
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Læs regler og betingelser for kommentarer

Det er kun ansatte i DLBR, der har adgang til at kommentere og læse kommentarer. Når du har 
skrevet en kommentar får artiklens forfatter automatisk besked og du kan vælge om du vil have 
besked, hvis andre kommenterer på artiklen. 

Skriv dit fulde navn og emailadresse når du kommenterer
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