Markvandring onsdag den 1. juni 2016

BRØDRENE PÅ NABOGÅRDENE
Overgaard I/S indehaves af Bjarne og Henning Overgaard Pedersen. Vi er brødre og
bor på hver vores gård, nabo til hinanden. Vi har begge juletræsproduktion som
hovederhverv. Nabogården mod vest indehaves af vores tredje bror Anders. Gården
er også tilplantet med juletræer, som vi passer og afsætter for ham.
Vi er tredje generation, der siden 1800-tallet har drevet landbrug og skovdrift herfra.
Men den egentlige produktion af juletræer begyndte i 1985, hvor vi plantede de
første nordmann juletræer.

DRIFTEN
På egen og lejet jord producerer vi hovedsagelig nordmann juletræer samt en
mindre mængde rødgran juletræer og nobilis klippegrønt. Pasningen af træerne står
vi selv for med hjælp fra lokale entrepenører.
Afsætningen foregår direkte til forskellige kundetyper i hele Europa, samt via danske
grossister og kollegaer - kort sagt: vi sælger til dem, der vil købe.

A-Kvalitet

B-Kvalitet

C-Kvalitet

DYRKNING
Kulturstart: Jordprøver afgør, hvor mange tons dolomitkalk vi spreder pr./ha.
Vi nyplanter kun afdriftarealer med knusning til jordoverflade.
Proveniens og plantetype: Fortrinsvis Ambrolauri Tlugi 3/0 eller 2/1, men også lidt
danske provenienser.
Planteafstande: ca. 125x125cm – 20 - 23 rækker pr. blok.

RENHOLDELSE
Planteår: Bredsprøjtning 1-1,5 l Roundup/ha.
År 2-3: Bredsprøjtning 1,5-2 l Roundup/ha. Derudover afskærmet sprøjtning med 2 l
Roundup/ha efter behov.
År 4-10: Afskærmet sprøjtning 1 gang med 2 l Roundup/ha eller efter behov. Alt,
bortset fra salgsklare træer, bliver bredsprøjtet med Roundup ca. 1,5-2 l/ha i
efteråret.
Afskærmet udføres med ATV’ere.

GØDSKNING
År 2-4: Der håndgødskes forår fra det 2. år til og med år 3-4 med 20-50g organisk
gødning* pr. plante.
År 4-6: Bredgødskes forår med centrifugalspreder 3-400 kg/ha organisk gødning*.
År 7-10: Bredgødskes med 4-500 kg/ha organisk gødning* forår og 200 kg/ha NPK 233-6 farvegødskning om efteråret.
Der bredgødskes med kiserit efter behov med 150-300 kg/ha.
*) BINADAN (10-3-12), eller anden organisk gødning (12-3-6)

SKADEDYR
Der behandles om foråret i maj/juni og efter behov.

FORMNING
Der stabklippes med hånd efter 3-4 vækstår.
Formklipning med håndsaks, og der skudbrækkes efter behov i 4. til 10. vækstår.

VÆKSTREGULERING
Foretages med kemi. Der behandles med rulle 3-4 gange i vækstsæsonen.
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PUNKT 1
3 år gamle træer.
Stapklipning, tidlig formklipning og tætsiddende grenkranse fjernes.
Renholdelse.

PUNKT 2
Salgsklare træer: Der er og har været mange udfordringer på dette areal.
Gødskning.
Strategi for formklipning og dette i forhold til kundeønsker

UDSTILLERE MED GRILLARRANGEMENT
Demonstration af maskiner, tilbehør og præsentation af planter af følgende firmaer:
Abies Guard, Bayer, Bionutria, CompacTree, Dansk Skovkontor (på Sjælland), Egedal
Maskinfabrik, HD2412, Jes Lauersen & Niels Kjær Lauersen (i Midt- og Nordjylland),
Johansens Planteskole, JUTEK, Majland Planteskole, One2trees, Planteskole.dk, Prima
Forst, Skærbæk Maskinforretning, Sønderup Maskinhandel, Søren Boysen (i
Midtjylland) og Vodanet (på Fyn).

PUNKT 3
Nyplantning forår 2016. 3. generations plantning, forsøg med speciel perlekalk
bestående af ca. 60 % kalciumoxid, ca. 20 % kvælstof, >15 % cyanamidkvælstof.

PUNKT 4
4 år gamle træer.
3. generations træer, rodfordærver og honningsvamp tager til.

PUNKT 5
Store træer, mekanisk reparation. 3. generations juletræer.
Renholdelse af ældre træer samt skadedyrskontrol

PUNKT 6
Nyd udsigten over Sahara

MAGNESIUM KORT FORTALT
Mg (og K) er mobile næringsstoffer, som træets flytter rundt med. Mangel på Mg ses på
ældre nåle. Den gule farve skyldes nedbrydning af træernes grønkorn. Manglen er
relativ (induceret) eller absolut. Optagelsen af Mg er styret af behov, mens K kan
luksusoptages. Tørke, lavt Rt, høj temperatur og overforsyning med K, Ca, Mn, NH4-N
fremmer manglen på magnesium. Forholdet mellem Mgt og Kt er ofte kritisk. Flere
forskere mener at Mgt:Kt < 0,75 giver Mg-mangel. Mange forskere foreslår Mgt:Kt op til
2. Vi vover pelsen: Mgt:Kt > 1,0 eller derover er i mange tilfælde gavnligt for
nordmannsgran, men pas på: For høj dosering af magnesium kan give en lige så alvorlig
mangel på K.
Kaliumtal og gødningsanbefalinger
Kt

Kt

JB < 4

JB ≥ 4

Niveau

<3

<4

Meget lavt

3-5

4-7

Lavt

5-8

7-10

Middel

8-12

10-15

>12

>15

Højt
Meget højt

Anbefaling
Akut mangel på kalium kan forventes. Det er
nødvendigt at tilføre store mængder kalium for at
hæve Kt
Kt bør hæves ved tilførsel af mere kalium end
træerne forbruger
Der bør tilføres den mængde, som træerne forbruger
Der kan tilføres lidt mindre kalium end træerne
forbruger, hvorved der tæres lidt på jordens indhold
af kalium
Kaliumtallet kan sænkes ved at undlade gødskning
med kalium.

Magnesiumtal og gødningsanbefalinger
Mgt

Niveau

<2

Meget lavt

2-4

Lavt

Anbefaling
Der forventes akut mangel på magnesium. Hvis Rt tillader det, bør
magnesiumindholdet i jorden forøges med magnesiumkalk. Samtidig
kan der være behov for at anvende kiserit afhængig af plantealder og
gødskning
Der forventes mangel på magnesium. Hvis Rt tillader det, bør Mgindholdet i jorden forøges med magnesiumkalk. Der kan være behov
for at anvende kiserit afhængig af plantealder, gødskning og jordens
Kt.

4-8

Middel

Magnesiumindholdet i jorden bør vedligeholdes. Før nytilplantninger
kan der anvendes magnesiumkalk. Samtidig kan der være behov for at
anvende kiserit afhængig af plantealder, gødskning og jordens Kt.

8-12

Højt

Der kan tæres på jordens magnesiumlager.

> 12

Meget højt

Gødskning med magnesium kan undlades.

Danske Juletræer
i samarbejde med OVERGAARD I/S

