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DB II TJEK MARK  
KEND DIN BUNDLINJE STRAKS EFTER HØST 

Med et DB II Tjek Mark får du mulighed for at optimere din 
bundlinje i markbruget og sammenligne med tilsvarende virk-
somheders. 
 

VKST’s DB II tjek Mark er et benchmarkingprodukt, der styrker den professio-

nelle planteavlers mulighed for at optimere og udvikle planteproduktionen 

med udgangspunkt i højaktuelle data – til gavn for din samlede økonomi.  

 

Et DB II tjek Mark giver hurtig information og værdi! 

• Kendskab til din bundlinjeøkonomi på afgrødeniveau lige efter høst – 

mens året endnu er i frisk erindring! 

• Sammenligning på bundlinjen med lignende virksomheder  

• Bedre beslutningsgrundlag til at sikre optimal og strategisk planlægning af 

næste vækstsæson 

• Mulighed for at reagere på aktuelle markedsforhold i rette tid 

 

VKST DB II tjek består af 3 elementer: 

Oktober/November 2020 December 2020 Juni 2021 

Besøg af planteavlsrådgi-

ver og gennemgang af DB 

II tjek mark med fokus på 

potentialer og muligheder. 

Fællesmøde hos VKST for 

DB II Tjek deltagere.  

Fokus på det samlede resul-

tat af DB II. 

 

 

Tilrettet DB II Tjek 

modtages med 

realiserede priser 

og mængder. 

 
DBII TJEK Mark – Høst 2019 

 

Målgruppe: Planteavlere som vil blive klo-

gere på bedriftens bundlinje økonomi, via 

sammenligning med andre lignende bedrif-

ter.  

 

Forudsætninger: Maskinanalyse kan med 

fordel være foretaget for optimalt udbytte 

af DB II Tjek, men er ikke et krav. 

 

Pris:  5.000 kr. + 10 kr. pr. dyrket ha. Dog 

max. 12.000 kr. i alt.  

Prisen er forudsat, at dit markstyringspro-

gram er ajourført, hvad angår registrerin-

ger i marken (inkl. priser på udsæd, gød-

ning og kemi).  

 

 

 

Kontakt 

 

Susanne Feldthusen 
Planteavlskonsulent 
5786 5048 
sfe@vkst.dk 

 

 

 

Søren Geert-Jørgensen 
Maskinkonsulent 
5786 5036 
sgj@vkst.dk 

 

 

Elisabeth Nørby 
Planteavlskonsulent 
5484 0956 
enn@vkst.dk 

 

  

 


