Velkommen på juletrekurs 16.september 2016
Kurset arrangeres av prosjekt «Økt juletreproduksjon på Agder» og
«Agder Juletre- Rådgiving juletre og pyntegrønt».

Teoridel på Laudal Ungdomshus i Laudal.
Praksisdel hos Rune og Rachel Hansen på Fjellestad gård i Laudal.
https://www.facebook.com/Fjellestad.Juletre
http://www.fjellestad.org
Rune og Rachel Hansen har anlagt en juletreplantasje på ca. 30 dekar. Arealene ble påbegynt i 2009.
Og de har nå bak seg sin første sesong som juletreselgere, både ved salg fra gården og partisalg.
Vi starter kl. 10.00 med en teoridel i kurslokalet på Laudal Ungdomshus.
Instruktører blir Gorden Haaland, Ola Sløgedal, Uwe Rutzen og Rune Hansen.
Gorden Haaland er veileder på juletreproduksjon i produsentorganisasjonen Norsk Juletre. Han har
også lang erfaring med juletreproduksjon fra egen plantasje.
Uwe Rutzen har i flere år arbeidet med med salg og produksjon av juletrær. Han har lang erfaring
med bruk av sau av rasen Shropshire som ugrasryddere i juletrefelt.
Ola Sløgedal er leder av produsentorganisasjonen «Agder Juletre». Og har anlagt en 50 dekar stor
juletreplantasje på skogsmark. Han har også lang erfaring fra eget torgsalg.
Rune Hansen er i tillegg til vert for praksisdelen, med i styret for det produsentstyrte salgsforetaket
«Juletre Sør SA».

Det blir litt enkel mat ved ankomst, samt et varmt måltid senere på dagen.
Kurset koster kr.: 1100,-. Ønsker flere fra samme gård å delta betaler de neste bare for maten.
Kursavgiften kan dekkes med skogfond.

Slik kommer du til Laudal Ungdomshus.
Kommer du østfra på E 39 tar du av på veg nr. 461 i Brennåsen, like vest for Kristiansand. Derfra er
det ca. 35 km til Laudal.
Kommer du vestfra på E 39 tar du av på vei nr. 455 i Marnarkrysset, like øst for Mandal. Derfra er det
ca. 28 km til Laudal.
Fra veikrysset i Laudal følger du veg nr. 461 ca. 1 km mot Konsmo og Kvinesdal, og tar av mot venstre
inn på gårdsvegen til Ungdomshuset.

Påmelding innen 10.September til:
Johannes Løvland. Mobil: 913 01 620 eller E-post: johannes.lovland@nlr.no

Program.

09.30 - 10.00

Frammøte, registrering og litt mat.

Teoridel
10.00 - 13.00





Velkomst og presentasjon.
Økonomi.
Feltetablering
Plantevern: Ugras, skadedyr, sopp.

Ved Johannes
Ved Gorden
Ved Ola
Ved Gorden

13.00 - 14.00 Mat




Sau som ugrasryddere i juletrefelt.
Kjøpers kvalitetskrav. Presentasjon av salgsforetak og organisering.
Maskiner og utstyr.

Ved Uwe
Ved Rune
Ved Gorden

Praksisdel ute i felt.
Vi kjører ca. 3 km. opp til Rune sin plantasje.
16.00 - 18.00


Årlig stell: Gjødsling, forming, skadekontroll, plantevern

Viktig å ta med klær som takler allslags vær!

Påmelding innen 10.September til:
Johannes Løvland. Mobil: 913 01 620
eller E-post: johannes.lovland@nlr.no

Ved Gorden

