Vælg rigtigt fra starten...

Velkommen hos Majland A/S..
Hjørnestenen i enhver juletræsproduktion…
Majland – planteskolen for enhver professionel, europæisk juletræsproducent. Vi sigter højt
for at være i stand til at servicere vores kunder på bedst mulige vis, og er af samme grund den
foretrukne samarbejdspartner for mange.
Enhver forretning eksisterer på grund af dens kunder, og dette gælder naturligvis også for
Majland. Det er derfor vores største fokusområde og arbejdsindsats relaterer sig til dig. Uden
dig ville Majland ikke eksistere – du er første prioritet. For at fastholde vores fokus og
kundeloyalitet, er din feed back altid stærkt påskønnet, og dette være sig gældende for store
såvel som for små ting – essensen er, ”hvordan kan vi hjælpe dig?”
Som følge af at have et mål om at være din foretrukne samarbejdspartner, kommer ansvar og
et krav om troværdighed, og det er her, hvor de langsigtede relationer spiller en afgørende rolle.
Både med hensyn til produkterne, men ligeledes med hensyn til planteskolens ”DNA”; leveringen af de indgående varer – frøene. Du kan have tillid til, at vi har, hvad der skal til for at dine
langsigtede investeringer er sikrede.
For at holde os på tæerne, og for at følge markedsudviklingen og efterspørgslen, tænker vi altid
innovative tanker for at udvikle vores faciliteter, maskineri, arbejdsgange, måder at producere
på etc. Alt sammen af samme grund – for at give dig det bedst mulige grundlag for opstart af
en succesfuld juletræsproduktion.
Og dette er lige præcis, hvad du kan forvente, når du handler med Majland. Stærke, velsorterede og levedygtige planter – leveret til dig til tiden!

Med venlig hilsen
Best regards

Jacob Majland
Direktør

Majland A/S’ begyndelse
					

Hvor innovation og tradition mødes
Majland – en gammel men moderne planteskole.
Majland blev grundlagt tilbage i de tidlige 80’ere. En ide om at arbejde med pyntegrønt tog form i hovederne på to brødre i Sdr. Omme. Begge var de entreprenører
af sind, og begge ivrige efter at blive selvstændige. Efter grundlæggelsen viste
pyntegrønt forretningen sig ikke at være tilstrækkelig, og planteproduktionen kom
inden for et par år derfor ligeledes på menuen. Senere blev forretningen suppleret
med juletræsplantager / juletræsproduktion.
Hvad de ikke vidste var, at hvad de dengang startede op, 30 år senere ville blive til
verdens største virksomhed beskæftiget med produktion af Nordmannsgranplan-

Da tingene blev gjort manuelt

Effektivt maskineri

ter..
1983-91 Peder Majland og hans bror drev en lille planteskole baseret på
fritidsarbejde og interesse.
1992

Brdr. Majland bliver grundlagt som den virksomhed, den er i dag.

2006

Brdr. Majland bliver restruktureret og omdøbt.

2007

Majland opkøber Bredal Planteskole.

2014

Majland bliver sammen med sine søsterselskaber delvist opkøbt af
investeringsfonden, Adelis Equity Partners.

2017

Majland kunne d. 13/2-2017 fejre 25 års jubilæum!
Produktion anno 2018

Frø
En geografisk introduktion

Nikortsminda gennem vores mangeårige samarbejdspartner
Levinsen & Abies.
Fra Borjomi bruger Majland frø fra følgende områder: Tadzrici og Machartskali.

Nordmannsgran provenienser:

Ambrolauri Tlugi:

Årligt forsøger Majland A/S at optimere indkøb af frø fra
de bedst tilgængelige kilder i Georgien, Rusland, Tyrkiet og
ikke mindst Danmark, hvor produktionen af frø fra udvalgte
frøbevoksninger og frøplantager er stigende – om end ikke
i den takt vi som planteproducenter havde håbet. Så også
i årene fremover, vil vi i høj grad være stærkt afhængige af
importeret frø. Igennem de seneste 10-15 år har importen
stået for mere end 80 % af det samlede forbrug, og her
udgør importerne fra Georgien alene mere end 75 % af
totalmængden.
I det følgende har vi kort forsøgt at beskrive nogle af de
herkomster, som vi råder over i planteskolen. I tabel 1 ses
en sammenstilling af de mest almindeligt forekommende
proveniensers egenskaber. Denne er baseret dels på danske
forsøg og erfaringer fra planteskole og produktion.

Georgien:
Der høstes i to regioner: Ambrolauri (Tlugi, Nikortsminda
m.fl.) samt Borjomi (områderne Tadzrici og Machartskali).
De frøproducerende områder i Ambrolauri er opdelt i afdelinger, hvor rettighederne til produktionen har været solgt
på auktion.
Frømængden og kvaliteten heraf er varierende år for år.
Med frøkvalitet menes ikke kvaliteten af det færdige træ,
men frøenes spiringsevne og vitalitet, der jo er bestemmende for antallet af salgbare planter i planteskolen samt
lagringssikkerheden.
Majland har selv høstrettighederne til følgende afdelinger
i Ambrolauri Tlugi: Afd. 3 og afd. 16, Herunder Majland
A/S’ brands A10 og Bredal Select. Vi indkøber desuden frø
fra andre afdelinger i Ambrolauri Tlugi samt Ambrolauri

Tlugi er den bedst kendte af Ambrolauri herkomsterne og
anvendt grundet sin gode form, skudbygning og frodige
nålesætning. Den har en tendens til at danne bredere træer,
specielt i forbindelse med højderegulering. Tlugi er moderat sent udspringende. Den er tidligere blevet anset som
langsomt startende / voksende, men i de seneste forsøg
adskiller den sig ikke nævneværdigt fra Borjomi samt 1. generations materiale af dansk oprindelse fra samme områder.

De to litra af Afd. 3, der betegnes som A10, ligger 1150- 1250
meter over havets overflade.
Frøavlsbevoksning

Det korrekte navn for denne afstamning af Nordmannsgran
er ”Abies Nordmanniana, Ambrolauri Tlugi, afd. 3, i daglig
tale blot kaldet A10. Afdeling 3 har i tidernes morgen været
udvalgt af skovdistriktet som et af de særligt gode høst
steder, og skiltet der indikerer dette er stadig at finde ved
indgangen til afdelingen.
Igennem vores kontakter og samarbejdspartnere i Danmark
samt Georgien, har Majland A/S gennem flere år forsøgt at
få lov til at fælde de typer af træer i afdelingen, som ikke
umiddelbart har de bedste kvalitative egenskaber i forhold
til produktionen af juletræer. Dette er endnu ikke lykkedes,
men forhåbningen er, at vi gennem dialog med de Georgiske
skov myndigheder, på sigt kan få lov til dette.

A10 - Et Majland brand
Afkom af A10
Årsag og idé

Majland A/S har gennem årene stræbt efter at finde det
bedst mulige frømateriale. Dette mener vi at have fundet, og
derigennem sikret vores kunder og samarbejdspartnere den
bedste start på vejen mod succes i juletræsdyrkning.

Plantemateriale produceret af frø fra A10 har siden 1996
været brugt til juletræsproduktion i det meste af Europa.
Igennem disse år har vi erfaret, at frø fra netop denne
afdeling afføder særdeles flotte juletræer.
Karakteristika

Anlæg og grundmateriale

Igennem flere år, og igennem forskellige kanaler, er Majland
A/S gentagne gange stødt på Afdeling 10 i Ambrolauri, Tlugi.
”Stødt på” betyder i denne henseende, at der er andre
end Majland A/S, der har anerkendt denne afdeling som
værende den kønneste afdeling i Ambrolauri, Tlugi.
I 1996 valgte Majland A/S derfor at begynde frø høst i 2
specifikt afgrænsede litra af afdeling 10. Disse er i dag begge GpS opmålt, således vi er sikre på, at frøhøsten foregår i
nøjagtigt samme område år efter år.
Majland A/S erhvervede licens til frøhøst i Afdeling 10 på
auktion i 2009. Afdeling 10 (nu betegnet som afd. 3) ligger
isoleret på en bakke i den vestlige del af Ambrolauri, Tlugi,
og er ikke i umiddelbar nærhed af andet Nordmanns- gran
materiale. Isolering til nærmeste Abies er ca. 1000 Meter.

Juletræer afledt af A10 materiale har en tendens til at blive
mere slanke og på en og samme tid “fyldige”, dog uden at
virke “tunge”
Bredal Select - Et Majland brand
Årsag og idé

Bredal Select, et brand som Majland har erhvervet ved
auktion i 2009. Hele ideen omkring Bredal Select er, at frø
materialet, og dermed det endelige juletræs ubytte, år efter
år er det samme.
Anlæg og grundmateriale

I 1999 var Jens Stevn, (tidligere indehaver af Bredal Planteskole), Børge Klemmensen samt Kaj Østergård (forh. Danske

Ambrolauri, Tlugi, Afdeling 3, A10.

Juletræer) i Georgien, nærmere bestemt Ambrolauri, Tlugi,
for at finde netop det sted, som i dag kendes som Bredal
Select. Ideen omkring Bredal Select er, at frø-materialet, og
dermed kvaliteten af det frembragte plantemateriale og det
endelige produkt, skulle forblive ensartet år efter år.
Bredal Select plukkes i de nederste 35 højdemeter af
Afdeling 16. Som ved A10 har Majland forsøgt at få lov til at
sanere i denne afdeling - dog endnu uden held.
Frøavlsbevoksning

Det korrekte navn for denne Nordmannsgran er ”Abies
Nordmanniana, Ambrolauri, Tlugi Afdeling 16, Bredal Select,
i daglig tale blot kaldet Bredal Select for nemheds skyld.
Afdelingen er beliggende ca. midt på ”Tlugi skråningen” og
ligger ca. 1150-1185 m. over havets overflade.

Erfaringer tyder dog også på, at herkomsten er noget mere
følsom overfor både vinter- og forårsnattefrost og bør
undgås på mere udsatte arealer.

Borjomi:
Borjomi /Tadzrici skovparten er en del af Borjomi-Bakuriani
Skovdistriktet. Højderne varierer fra 12-1900 m.o.h. Der er
ikke som i Ambrolauri tale om renbestande af Nordmannsgran, men indblanding med Picea og Fagus orientalis.
Borjomi fremstår generelt mere varieret end Tlugi, men
er kendetegnet ved god vækst, god form og nålefylde.
Udspring betegnes som moderat sent, mens hårdførhed
overfor vinterfrost er bedre end Ambrolauri.
Materiale fra Borjomi er desuden blandt det først
importerede materiale i Danmark og udgangspunkt for
meget 1. og 2. generations materiale i Danmark.

Afkom af Bredal Select

Plantemateriale produceret af frø fra Bredal Select har
efterhånden i 15 år været brugt til juletræsproduktion i det
meste af Europa. Den har vist sig at være meget stabil i
afkommet, hermed ment, at frøet har en homogen og god
kvalitet hvert år. Dette betyder, at juletræsudbyttet ligeledes bliver ensartet hvert år, og med det følger økonomisk
stabilitet.
Karakteristika

Bredal Select har egenskaberne til at skabe et flot og frodigt
træ, med masser af fylde og en god dybgrøn farve.

Ambrolauri Nikortsminde:
Nikortsminde er mindre kendt end Tlugi, men ligger i luftlinje
kun ca. 12 km. fra de kendte plukke-områder i Tlugi.
Genetisk er der udviklingsmæssigt ikke noget der tyder på,
at materialet skulle afvige fra Tlugi. Erfaringer fra
Clausholm tyder dog på, at Nikortsminde på gode lokaliteter har et økonomisk potentiale i lighed med 2. generations dansk materiale, og 10—15% bedre end importeret
Ambrolauri (Klemmensen og Geil, Nadel Journal 01/2011) .

Rusland:
Det nordligste Kaukasus ligger i Rusland, og der har gennem
årene været en del frøimport fra Arkhys, Krasnaja og senest
Apsheronsk. Herkomsterne har været interessante grundet sent udspring og relativ hårdførhed overfor vinterfrost.
Archys har dog skuffet ved at være omend meget tidligt
udspringende. Der har i de seneste år været en stigende
efterspørgsel efter Apsheronsk på markedet grundet
herkomstens klimatiske egenskaber. Den starter hurtigt og
har tilfredsstillende egenskaber i relation til form, grenvinkel, skud og nålestilling. Karakteristisk har de lidt kortere og
mere rejste nåle. Herkomsten vil på mange lokaliteter kræve
begrænsning af højdevæksten.

tyrkiske provenienser er især kendetegnet ved en hurtig og
lidt slankere vækst samt et tidligere udspring. Det tidlige udspring og den meget hurtige vækst visse tyrkiske herkomster udviser har formentligt betydet, at provenienserne
ikke har vundet større indpas i Midt- og Nordeuropa. Med
vækstregulering kunne der igen være basis for at arbejde
med f.eks. Artvin-Savsat-Yayla igen.

Danmark:
Allerede i begyndelsen af 1800 tallet blev de første produktionsbevoksninger med Nordmannsgran anlagt i Danmark
(Boller F20 (1895)Tversted F526 og F527 (1900-1901)).
Udgangsmaterialet var sandsynligvis importer fra Borjomi.
De danske frøkilder består delvis af udvalgte frøavlsbevoksninger (1.generations materiale) oprindeligt etableret med
produktion af træ eller juletræer for øje, og dels af frøplantager baseret på udvalgt 1. generations dansk materiale.
Formålet med disse er at producere kvalitativt bedre
juletræer og klippegrønt. Kvaliteten er blevet forbedret gennem fjernelse af uønskede typer i frøavlsbevoksningerne
som i (F808 Ny Saltbjerg) eller gennem selektion af plustræer i frøavlsbevoksninger og efterfølgende podning på
grundstammer i frøplantagen. Resultatet er 2. generations
materiale som eksempelvist FP1100. Frøplantagerne er
etableret på grundlag af afprøvet dansk materiale af oprindelse Borjomi og Ambrolauri. 2. generations materialet er
kendetegnet ved senere udspring, hurtigere vækst og bedre
kvalitative egenskaber, hvilket resulterer i en stigning på
5-7% i ON-kvalitet sammenlignet med udgangsmaterialet.
FP1100 - Et Majland brand

Majland A/S har gennem de seneste år ført herkomsterne
Apsheronsk Mezmai - Guamka i sit sortiment.

Årsag og idé

Tyrkiet:

FP1100 er det der kaldes for en højpodet frøplantage. Den
er anlagt i 1988, med formålet om at kunne fremavle
frømateriale til produktion af juletræer.

Nordmannsgran er også udbredt i det nordlige Tyrkiet. De

Anlæg og grundmateriale

I 1988 valgtes der i Tversted F.526 og Tversted F.527 100
plustræer ud fra følgende kriterier: Velformede træer med
et sundt og livskraftigt udseende. Tætte kroner med mange
internodier.
Fra disse plustræer blev der plukket 3 kviste fra hver. Disse
podedes derefter på 13 år gamle grundstammer, dvs. 100
podninger, hver især gentaget 3 gange, således FP1100
oprindeligt i alt bestod af 300 træer.
Isolering til nærmeste Abies er ca. 1400 Meter, og plantagen
ligger ca. 10 meter over havets overflade.

Frøplantagen

Det korrekte navn for denne nordmannsgran er ”Abies Nordmanniana, Bredal Skov, afd. 5,1 a,b,c”, i daglig tale kaldes
den blot FP1100 for nemheds skyld. Den er kåret i år 2000
og fik kåringsnummer FP.1100, med andre ord ”frøplantage
1100”. Plantagen er beliggende ca. 4 km. stik vest for Terndrup lige i udkanten af Rold skov, som ligger ca. 16 km nord
for Mariager Fjord i den nordlige del af Midtjylland.
Plantagen er efter anlæg tyndet ud fra flere kriterier, såsom
nåletab, hidsig vækst og lign., hvilket betyder at der er fjernet 19 kloner, eller 57 podninger, så FP1100 i dag kun består
af 243 podninger, eller 81 kloner.
Afkom af FP1100

Plantemateriale lavet på frø fra FP1100 har i nu efterhånden 15 år været brugt til juletræsproduktion i det meste af
Europa, og det har vist sig ikke at være uden grund. FP1100
giver nemlig efter nye forsøg et meget stort udbytte, både
hvad angår udtag af træer, samt økonomisk.
Karakteristika

Juletræer baseret frømateriale fra FP1100 har tendens til
at blive slanke og etagerede, samtidig med at de fremstår
som ”fyldte” uden at virke ”tunge”. FP1100 har desuden en
uovertruffen vækstkraft, dog uden at blive for ”langhalsede”,
hvilket betyder kortere omdrift.

“Vi producerer i Schweiz hovedsagligt
Nordmannsgran på et areal på omkring 20 hektarer, og sælger større mængder ungplanter
videre til Schweiziske producenter.
Vi har igennem 10 år købt vores planter fra
virksomheden Majland fra Danmark.
Kvaliteten er i top og indpakningen er absolut professionel. Ingen udtørrede planter
eller trykskader. Selv planter vi hvert år flere
tusinde Majland planter. Ved Nordmannsgrans
lange omdriftstid på 8-10 år, betaler det sig
at plante kvalitetsplanter fra Majland med
større udbytte end dårligt sorterede og billige
planter.
Efter min mening er Majland planter det absolut bedste, som findes på markedet!”
Hubert Keller,
Juletræsproducent
Schweiz

Herkomster
Et overblik over karakteristika
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Tabel 1 - Baseret på danske forsøg og generel erfaring
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Besparelser ved hurtig omdrift
Effekten af at vælge rigtigt fra start
Omdriftstid – en term der i det seneste årti har fået en plads i vores bevidsthed…
Vi forsøger alle at optimere vores forretning, ved at mekanisere, ved at fremstille bedre produkter (side- og
bundklipning, topskudsregulering etc.) og ved at fremstille mere uniforme træer.
Men én af de ting, der indtil nu ikke har haft vores fulde opmærksomhed, er omdriftstid.
Ved at minimere en plantages omdriftstid, kan man faktisk spare, og på denne måde tjene penge. Mere end du
måske tror. Man reducerer ikke og alene omkostninger ved eksempelvist sprøjtning, gødskning samt bund-og
sideklipning i de kommende år af omdriften, men sparer også renter for jordleje. Og du kan ligeledes starte en
ny produktion ét eller to år tidligere. Dette er hardcore facts.
Ydermere vil du ofte starte høstningen af træer 1 år tidligere, og forbedrer dermed cash-flow, hvilket igen
resulterer i reducering af renter, eller som alternativ flere midler til anden investering. Samtidig vil du kunne
nedbringe den overordnede risiko ved omdriften.
Men på hvilken vis kan man minimere omdriftstiden? Ved at starte med det bedst mulige plantemateriale, en
optimal kulturstart, og en god dyrkningsteknik. Vi kan med sikkerhed hjælpe dig med den indledende fase!
Hos Majland er vi overbevist; ved at vælge det bedst mulige plantemateriale, bliver du i stand til at nedbringe
omdriftstiden med minimum ét år og til at producere mere uniforme træer. Hvis dette er gældende, så overvej
engang dette:
Reduceret tab af planter det første år

= mindre tilplantning 			

= penge sparet

God planteetablering 			

= slankere træer, flere træer per palle

= penge sparet

Bedre kvalitetsgennemsnit			

= bedre gennemsnitspris 			

= penge tjent

Større udnyttelsesprocent 			

= bedre afkast på hele plantagen 		

= penge tjent

Selvom flere ting vel sagtens kan overvejes, er bundlinien dog; ved at købe højkvalitets plantemateriale, bruger
man muligvis en smule mere på etablering af kulturen, men sammenlignet med de totale omkostninger over
en generation, er dette marginalt, hvorimod udbyttet ved høstningen af plantagen er betragtelig.

Majland A/S’ produkter
Hvad karakteriserer en Majland plante?
·Stor rodhalsdiameter
· Optimalt rod-/topforhold
· Stor knopansætning
· En stærk grøn farve

2/0
Giver det slanke træ
Planterne har stået i frøbed i 2 år og har ikke været omplantet. Fordelen ved en 2/0 er, at den er højdeselekteret
og meget nem at plante med de fleste plantemaskiner.
Udover dette vil en 2/0 plante give et slankere juletræ, idet
at første grenkrans sættes på det nye ståsted. Herefter
har planten et helt år til at etablere sig og derved sætte
et langt topskud, således at den “tunge” bund i juletræet
undgås.

2/1

3/0

2/2

En sikker starter

Kraftige planter

1 år mindre i plantagen

Planten har stået 2 år i såbed og 1 år i priklebed.

Planten har stået 3 år i såbed, tyndet som 2/0. Den er
ikke omplantet. Rod-/topforholdet er flot og planten
har en god højde på 15-25 cm. Eftersom planten har
stået uforstyrret i plantebedet, har de en kraftigere top
og tendens til flere knopper i øverste grenkrans end
2/1 planten.

Planten har stået 2 år i såbed og 2 år i priklebed.

Med deres optimale rod-/topforhold, er disse de mest
traditionelle planter i vores sortiment. De er meget
sikre startere, og et foretrukkent valg på tungere
jorde, hvor kulturstart kan være vanskelig.

Den kraftigste plante i vores sortiment. Med en højde
på 15-35 cm og en kraftig rodhalsdiameter giver det
færdige juletræ et år tidligere end 3 års planterne.

Produktion af planter
Stratificering:

Der er altså flere forhold at tage stilling til, når man vælger
sin stratificeringsmetode, og hos Majland A/S bruges begge
ovennævnte metoder, og vi arbejder til stadighed på at perfektionere resultaterne, således det kommer vores kunder til
gode i form af store, kraftige og levedygtige planter.

og forbedre teknikker og pleje af vores produkter, og dette
betyder, at vi i dag kan levere Europas bedste og stærkeste plantemateriale, både hvad angår størrelse på såvel
grønmassen på planten, men også, og mindst lige så vigtigt,
rodsystemet.

Produktion:
Optagning:

Når man taler om stratificering af frø, er ordene egentligt
ikke beskrivende for, hvordan man i dag forbehandler frø.
Ordet er et levn fra tidligere, hvor man ophævede frøhvile
tilstanden i frøet, ved skiftevis at lægge et lag vådt sand
på et lag frø, igen efterfulgt af et lag vådt sand osv.Efterfølgende skovlede man rundt i sandet. Stratifikation betyder
således lagdeling.
I dag stratificeres frø for størstedelen enten i kasser eller i

SEED

tønder, da dette letter styring af vandindhold, håndtering,
mængde mv.

Ved stratificering prøver man at imitere de processer et frø
ville gennemgå, hvis det lå i en skovbund. For Nordmannsgrans vedkommende, skal frøet ligge fugtigt og koldt.
For Nordmannsgran frø gælder det, at disse ikke kan spire,
før vandindholdet i frøet er mindst 33-34%, og at de kun skal
igennem en periode med frøhvile ophævelse på ca. 6 uger.
For andre trætyper kan denne proces tage 1, 2 eller 3 år.
Stratificering foregår typisk ved ca. 4 graders celsius, og
frøhvilen er typisk ophævet efter ca. 6 ugers stratificering,
hvorefter frøene er klar til at komme ud i frøbedene.
Med nutidens form for stratificering forsøger flere at kontrollere vandindhold i frøet. På denne måde opnås en mere
jævn fremspiring, men omvendt fremspirer frøet ikke så
hurtigt, som det ville have gjort, hvis det havde været fuldt
opfugtet til fx 40-45 %.

Hos Majland A/S gør vi vores bedste for at lave så gode

STRATIFICATION
PRODUCTION
planter som muligt. Dette gøres gennem en strømlinet
produktion, blandet med stor viden omkring produktet. Vi
forsøger hele tiden at raffinere og effektivisere de arbejdsprocesser og metoder der bruges, således vi at følger med
udviklingen indenfor arbejdsforhold, certificering, miljøforhold m.m.
Af ovenstående grunde, og i erkendelsen af, at de værnemidler der lovligt kan benyttes i Danmark er svindende, har
Majland A/S i samarbejde med Egedal Maskinfabrik, udviklet
en række maskiner og metoder, der har gjort det muligt at
renholde en stor del af vores planter mekanisk. Disse
maskiners brug er baseret på GpS teknologi, der gør dem
meget præcise og brugervenlige.
Majland A/S har et bredt produktprogram, og kan således
levere 2, 3 og 4 årige planter i mange forskellige herkomster.
Igennem over 20 år har vi arbejdet intensivt på at forfine

LIFTING

Nordmannsgranplanter er et ferskt produkt, og det skal
behandles derefter. For at opnå en optimal kulturstart er
det derfor vigtigt, at vi og du igennem hele processen fra
optagning til plantning, passer godt på planterne, og sørger
for, at de er optimalt plejede frem til plantning.
Derfor starter det hos Majland A/S med en hurtig og effektiv optagning og sortering. Vi gør dette i én og samme
arbejdsgang direkte i marken. Dette betyder, at planterne
og dermed deres rødder har meget kort tid, hvor de kan
være udsat for sol og udtørring. Dette gøres for at give
planterne mindst muligt stress, og dermed det bedst mulige
udgangspunkt for videre vækst. Planterne sorteres efter de
specifikationer vi sammen er blevet enige om, og herefter
lægges de ubundtede i vores transportkasser. Transportkas-

serne har et poseindlæg, hvori der er udluftnings huller,

Levering:

idet planterne har brug for at kunne ”ånde”. Kasserne står i
skygge og læ under hele processen, for at undgå påvirkning
af sol og vind.
Planterne er allerede på dette tidspunkt pakket helt færdig,
og mangler kun at blive omviklet med net, for at være
stabile under transport. Når dette er sket køres planterne
direkte i kølerum. Dvs. den maksimale tid fra optagning til
planterne er færdigpakkede og på køl er 2½ time. Du får
med andre ord altid som kunde det mest friske produkt som
overhovedet muligt.
Hos Majland A/S tager kun planter op efter afråb fra vores

Som opfølgning på vores meget skånsomme plantehånd-

kunder. Vi lagrer således ikke planter gennem længere tid,

tering, gør vi en dyd ud af, at alle vores planter, i de mere

ligesom vi ikke vinteropbevarer planter på frost. Filosofien

”kritiske” perioder, leveres med køletransport, hvis dette er

er, at den kortest mulige vej fra plantebed til endeligt ståsted

muligt. Disse ”kritiske” perioder er afhængig af året, men en

er det optimale for senere tilvækst.

tommelfinger regel er 1. August til ca. 15. September og igen
fra ca. 10. April til de sidste planter er udleveret ca. 1. Maj.

Hos Majland A/S bruger vi plantekasser i forbindelse med
transport. Denne form for pakning er meget skånsom for

Som tidligere beskrevet skal man som forbruger og produ-

planterne, idet de ikke skal ombindes ved rodhalsen med de

cent huske på, at når man får planter leveret, er det et ferskt

skader der kan følge deraf. Planterne er ikke efterfølgende

produkt, og de bør behandles derefter. Dvs. håndtér dem

udsat for tryk, hvorved varmeudvikling undgås. Knopskader

varsomt og sørg for, at de ikke tørrer ud. Placer dem forud

undgås som følge af, at planterne ikke tvinges på plads, men

for plantning mørkt og køligt – stil dem på køl hvis muligt.

ligger løst. Sidst men ikke mindst lettes logistikken

Udluftning af kasserne bør ske ved levering i de ”kritiske”

betragteligt.

perioder og giv dem evt. vand.

Tid til reflektion..
Overvejelser forud for plantevalg
Vigtigheden af det rigtige frø

Hos Majland A/S sætter vi en dyd i sikring af

“Juletræsplanterne køber jeg ikke alene til mig
selv, men også til nogle af mine kolleger. Planterne varierer hvert år en smule, men jeg er altid
tilfreds med kvaliteten.
Vi aftager planter i alderen 3/0, som passer os
bedst. Transporten og indpakning er vi også
tilfredse med. Samlet set ser jeg samarbejdet med
Majland som særdeles godt.”

proveniensernes sporbarhed. Dette sikres igennem:
At producere juletræer er en lang og kapitalintensiv investering – ofte med et højt afkast.

1.

Afkastet afhænger af mange ting: Jordbund, etablering,

Køb af egne licenser i høstområder i etablerede
frøplantager

plantetæthed, pleje etc.
Grundlaget for produktion af høj kvalitets Juletræer er

2.

Ved at være tilstedeværende under indsamlingen

3.

Ved køb af frø fra troværdige, etablerede og alment

naturligvis ligeledes afhængig af tilgængeligheden af det
rigtige plantemateriale, og at leveringen og friskheden er
garanteret.

anerkendte frøleverandører, som har fokus på
provenienser.

Dette sikres igennem:
4.
1. Sikkerhed for at det modtagne planter er produceret af de
forventede frø, dvs. at planterne ikke er af en anden
proveniens end forventet.
2. Sikkerhed for kvaliteten af oprindelsen, dvs. sikkerhed for,
at den valgte proveniens er kendt og fremadrettet vil udvikle
sig til smukke juletræer.
3. Sikkerhed for plantekvaliteten, størrelsen og friskheden.
Det er svært at sige, at en frøkilde er bedre end en anden,
eftersom opfattelsen af et smukt juletræ afhænger af
beskueren. Traditionelt set er der dog forskelle på præferencer for typer af træer rundt i Europa. På det engelske
marked er tætte og formstærke træer det foretrukne, mens
præferencen i Norge og Sverige er større for mere slanke og
åbne træer.
På denne vis bør man som juletræsproducent overveje,
hvilke lande og markeder, der senere bliver afsætningsområde – før valget af plantematerialet.

Ved at sikre, at vores leverandører er certificerede.

František Valdman,
Juletræsproducent
Tjekkiet

Vi gør det the MAJWAY
At holde standarden høj er et mindset
Hos Majland A/S stræber vi altid efter forbedring og efter at

Ved opretholdelse af de højest mulige standarder, og ved

være innovative i alt, hvad vi gør. Denne måde at tænke på

løbende at implementere innovative tiltag, vil du som kunde

relaterer sig til fremtiden, hvor vi kontinuerligt vil fokusere

have gavn heraf ved at modtage planter af højeste kvalitet. I

på produktinnovation, certificering og at opretholde de

sidste ende vil dette betyde en forbedret konkurrenceevne

højest mulige standarder.

for dig som producent i de fremtidige markeder.

Hos Majland A/S tager vi ansvarlighed seriøst angående de

Imidlertid er vejen til perfektion en vedvarende proces. Vi er

naturlige omgivelser, sikkerhed og arbejdsforhold samt

derfor stærkt afhængige af dine inputs til vores organisation.

vores sociale ansvar i al almindelighed. For os er certifice-

Vi ser derfor altid frem til at modtage din feed-back!

ring ikke blot en standard, men en tankegang.
Ved at følge vores basale værdier sikrer vi os, at produkter,
produktionsmetoder og arbejdsgange altid er up to date.
Fokus på dokumentation og arbejdsforhold er fortsat
stigende, og som et resultat heraf kan Majland A/S sikre dig
som kunde, at de leverede produkter er fuldt
dokumenterede fra udvælgelsen af frø til leveringen af
planterne.
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