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Dyrkning

Levering af juletræer

Målsætning

Firmaet startede op med produktion af både
pyntegrønt og juletræer i 2002. På daværende tidspunkt foretoges høst på forpagtede arealer, som
andre havde plantet.

Produktionen af juletræer startede op ganske
traditionelt, men i takt med markedets øgede kvalitetskrav ændredes også dyrkningsintensiteten.

Vi mærker selv vore juletræer ud fra kundens
ønsker. De fleste juletræer leveres pakket i net på
paller. Disse pakkes efter individuel aftale med
kunden, således at vi leverer det, som passer
kunden bedst.

Vores målsætning er at producere i omegnen af
20.000 stk. velformede og sunde juletræer. I princippet i alle højder, men med fokus på træer større
end 175 cm og med en stor andel over 2 m.

Firmaets første egne kulturer med nordmannsgran blev etableret i
2006. Arealerne er gradvist udvidet og vi dyrker nu ca. 45 ha med
juletræer og godt 15 ha med Nobilis og Nordmannsgran til pyntegrøntsproduktion. De fleste arealer ligger på Lolland, men der er
også produktion på Sjælland.

Alle juletræskulturer dyrkes nu 100% intensivt,
hvorfor alle træer er manuelt bundklippede samt
bredde- og højderegulerede.
Derudover foretages ukrudtsbekæmpelse samt kontrol og regulering af insekter, bekæmpelse af alger og alle træer gødskes manuelt,
således at vi får maksimal udnyttelse af de tilførte næringsstoffer og
udvaskning begrænses til et absolut minimum. Den overvejende
del af arealerne gødskes med langsomt nedbrydeligt biologisk gødning i form af pelleteret kyllingemøg. Dette har vi gode erfaringer
med og det giver os en frodig og fyldig nålesætning med lange nåle
og en flot mørkegrøn farve.

Træer større end 2½ m leveres i net, men læsses løst på lastbil.
Træerne skoves, nettes og pakkes så sent som det er praktisk
muligt for at sikre, at træerne er friske.
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Vores produktion foretages under stor hensyntagen til det omgivende miljø. Dette har vores daglige fokus. På sigt stiler vi efter en
endnu mere grøn og miljøvenlig produktion.
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find os også på facebook - www.facebook.com/
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Pyntegrønt

Vi klipper og leverer løbende igennem hele
sæsonen. Vi forsøger at undgå at have lager, da vi
tilstræber hele tiden at levere friske varer. Derfor
har det også stor værdi for os, at vi får ordrer ind
tidligt, således at vi i størst muligt omfang kan styre hele produktionsprocessen. Dette giver friske
varer – og dette er vi bedst tjent med.

Firmaet ejes af Carsten Egebro, som sammen med
Tine Friis Andersen varetager den daglige drift.
Carsten Egebro er uddannet skov- og landskabsingeniør og har i en årrække været ansat som
skovfoged. Tine Friis Andersen er uddannet
agronom.
Firmaet Egebro beskæftiger sig hovedsageligt med
salg af brænde til private og erhvervsmæssige
forbrugere samt produktion af juletræer og pyntegrønt til grossister og kirkegårde.
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