Optimer din produktion fra plantning til
afsætning: Vi afholder kurser, markvandringer og temadage med emner som
formning og vækstregulering, gødskning og planteernæring, mærkning og
sortering. Der er mange penge tjent
på at gøre det rigtigt! Vi leverer den
forskningsbaserede viden.
KURSER
Eksklusive kurser
Fælles for alle vores kurser er, at de kun
udbydes til et begrænset antal deltagere.
Den faglige debat prioriteres højt, og små
hold giver plads til at alle kan byde ind
og få gavn af diskussionen. Samtidigt er
der også plads til, at hver enkelt deltager
kan få personlig vejledning.

Mærkning og sortering
Mærke- og sorteringskurserne tager udgangspunkt i, at sorteringen er strammet de senere år, og at der i dag bruges
langt flere kundemærker end tidligere.
Det er derfor vanskeligere for producenten at gennemskue mærkningen
og sorteringen, som ofte fører til en
uigennemsigtig prissætning. Samtidigt
er mærkningen et dyrkningsmæssigt
indgreb, hvor der tages stilling til kulturens status og fremtidsmuligheder. På
kurserne, som foregår flere steder i landet, introduceres man også til udvisning
og mærkning samt de to gængse sorteringssystemer, der danner grundlag for
tidens brug af kundemærker.

Formklipning
Markedet efterspørger kvalitetstræer,
og kvalitetstræer kræver en stor arbejdsindsats i kulturerne. Endnu vigtigere er det dog, at man som producent har den rigtige viden om, hvordan
formning af træet udføres korrekt. Det
er med saksen, at pengene tjenes, så
derfor foregår formklipningskurserne i
kulturerne med praktiske øvelser efter
instruktion. Kurserne stiller skarpt på,
hvordan formning udføres i praksis og
henvender sig til medlemmer, der skal i
gang med grundklipningen. Der instrueres i de forskellige teknikker og principper til både åbne og tætte trætyper, og
der introduceres desuden til den vigtige
topskudsregulering.

Gødskning i juletræer
Kvaliteten af træerne står og falder
også med gødskningen, der har afgørende indflydelse på træernes vækst og
sundhed. Gødskning påvirker omdriftslængde, top- og breddevækst, knop- og
internodiedannelse, nålefylde og -farve
samt træernes modstandskraft mod sygdomme. Bare skuldre og røde nåle er
også koblet til gødskning og bestemte
næringsstoffer. Men hvornår og hvordan
er det bedst at gødske? Skal gødningen
deles og er nogle gødninger bedre end
andre - og hvad med kalkning? Gødskningskurserne stiller skarpt på alle de
nævnte emner og gør dig bedre i stand
til at træffe de rigtige beslutninger, når
du skal planlægge årets gødskning. Der
har allerede været over 200 på kurserne.

Markvandringer
Forårets markvandringer for foreningens
medlemmer er altid et stort tilløbsstykke med mange deltagere og udstillere. Vi tager altid afsæt i værternes
egen dyrkningserfaring og udfordringer.
Markvandringerne er derfor forskellige
fra sted til sted, selvom det overordnede tema ofte er ens. Markvandringerne
byder samtidig på en stor udstilling af
tilbehør, maskiner og planter fra mere
end 20 af de største leverandører til
branchen. Markvandringerne er ofte suppleret med demonstrationer af maskiner
og udstyr og praksisnære foredrag enten
fra en brancheleverandør, som f.eks. et
gødningsfirma eller fra vores tætte forbindelser til forskningsverdenen.

Sorteringsmøde
Salgssæsonen skydes først rigtigt i gang
med eftersommerens sorteringsmøder,
der fokuserer på den kommende sæson.
Her kan man som aktør i branchen holde sig grundigt orienteret om, hvad der
rører sig, og man har samtidig mulighed
for at komme i tæt dialog med markedet, da mange producenter og eksportører hvert år mødes for at debattere den
aktuelle udvikling. På mødet orienterer
Danske Juletræer om markedets udbud
og efterspørgsel samt generelle overvejelser i forbindelse med mærkning/salg,
sorteringssystemer, hjælpemidler og
etikettesystemer.

Kom på kursus hos
Danske Juletræer

Vi står parat med specialkurser,
så du kan optimere din produktion

Specialmøder
Over året afholder Danske juletræer flere
møder og demonstrationer med et mere
specifikt sigte. Et godt eksempel er
temadagen specifikt rettet mod nobilisproduktionen med fokus på den nyeste
viden indenfor for dyrkning og økonomi
samt afsætning med indlæg fra danske
og amerikanske forskere samt et tysk
markedsføringsbureau. Temadagen blev
efterfølgende fulgt op af flere demonstrationer rundt omkring i landet med
formning af nobilis juletræer som hovedtema.
For mindre producenter er der desuden
blevet afholdt kurser om detail- og
stadepladssalg. Kurserne gav indblik i,
hvordan man kommer i gang med sit
salg, og hvordan et detailsalg kan organiseres og forberedes.
Når branchen trues er vi også pletten.
Det er Neonectria-dagen et godt eksempel på. På arrangementet blev der stillet
skarpt på svampens biologi, dyrkernes
egne oplevelser, hvad andre brancher
gør og på bekæmpelse af skadevolderen.
I de kommende år vil der fortsat være
specialmøder, og der er allerede flere
på tegnebrættet. For eksempel sætter
vi fokus på røde nåle, demonstration af
rodoptagning og miljøvenlig juletræsproduktion med mikrokløver.

MØDER OG
MARKVANDRINGER
Temadagene
Danske Juletræer skyder hvert forår
dyrkningsåret i gang på temadagene om
juletræer og klippegrønt. Temadagene
foregår indendørs tre steder i landet og
er baseret på foredrag om dyrkningsog afsætningsaktuelle emner. Emnerne spænder vidt fra proveniensvalg til
afsætning, men det gennemgående
emne er en omfattende opdatering på
ukrudts-, insekt-, svampe- og vækstreguleringsmidlerne. Udover foredragene
har man mulighed for at besøge udvalgte stande, hvor man hos de mange udstillere kan købe og se relevant udstyr
til juletræsproduktion samt få en snak
med sine branchekollegaer.
Temadagene afholdes sammen med
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet og
Forskningscenter Flakkebjerg, Aarhus
Universitet. Samarbejdet med universiteterne giver en styrket indsats på bl.a.
planteværnsområdet med inddragelse
af den mest kompetente viden indenfor
området samt en indføring i erfaringer
og resultater fra den praksisnære forskning. På temadagene får du udleveret
det nye og brugervenlige kompendium
med en komplet oversigt og guide til de
forskellige planteværnsmidler samt aktuelle gødskningsanbefalinger
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