
 Produktblad for
 ægte pottegroede 
Nordmannsgran

POTTEGROEDE 
ABIES NORDMANNIANA

Planteskolen tilbyder ægte pottegroede 
Nordmannsgran (Abies Nordmanniana).

Træerne er et høj kvalitets produkt, der 
visuelt præsenterer sig særdeles smukt og 
harmonisk.

Formålet har været at skabe et produkt med 
flere anvendelsesmuligheder:

Forbrugeren kan købe et unikt og eksklusivt 
træ, der kan anvendes først, som juletræ og 
derefter udplantes.

Planteskoler og Havecentre har, flere salgs-
sæsoner, da træet er et ægte planteskole-
produkt, med et vitalt rodsystem. Sælges 
træet ikke som juletræ, kan det sælges til 
forårs- eller efterårsudplantning.

    

PRODUKTION.

Den pottegroede nordmannsgran er for, at 
sikre produktets høje kvalitet dyrket efter 
følgende retningslinier:

- Træet er blevet ompottet i takt med 
plantens vækst.

- Salgstræet er pottet i 10 l potte, som 
gør, at rod/top forhold passer 
sammen, dette sikrer samtidig træets 
store gro sikkerhed ved udplantning. 

- Træet er produceret med råvarer af 
høj kvalitet.

- Træet har under kontrollerede forhold 
fået tildelt næringsstoffer efter træets 
behov.

- Træet er under produktionsforløbet 
blevet tilrettet ved formklipning.

- Træet er produceret med mindst 
muligt ressourceforbrug i forhold til 
naturen.

   

GROSIKKERHED.

Vores meget specialiserede og omhyggelige 
4 – 6 årige produktionsform sikrer et intakt 
rodnet, hvor rødderne forbliver i potten. 

Såfremt pasnings- og udplantningsvejledning 
er fulgt, vil vores pottegroede Nordmanns-
gran vokse videre og blive et smukt træ i 
haven. 
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MILJØ.

For at imødekomme den stigende miljø-
bevidsthed hos forbrugerne, er vi medlem af 
det hollandske MPS system, som er et 
miljøregnskab. 
Til dette system indsender vi, hver måned en 
opgørelse over forbrug af hjælpestoffer. Ud 
fra dette registrerede forbrug, bliver man 
klassificeret, som A, B eller C producent, med 
A som højeste klassifikation.
MPS medlemmet bliver kontrolleret af en 
auditør. 

Vi er klassificeret, som A producent.

Det ompottede Nordmannsgran træ er et 
naturprodukt og vil under hele træets vækst 
forbruge og omsætte CO2. 

SALG/LOGISTIK.

Træerne er salgsklare efter 4 – 6 vækst-
sæsoner.

Den pottegroede Nordmannsgran sælges i 
højderne 50/60 cm, 60/80 cm, 80/100 cm, 
100/120 cm og 120/140 cm
Højden måles fra øverste pottekant til 
topskuddets ende.

Ved levering bliver træerne pakket i net og 
der bliver påsat en plejeetiket (Kun Prima 
træer). 

Træerne kan leveres på CC-container og 
 CT – Paller.

PALLESYSTEMER.
Antal træer
Pr. palle 

50/60 
cm

60/80 
cm

80/100
 cm

100/120
cm

120/140
 cm

CT-Palle 
alm. 

200 stk. 150 stk. 130 stk. 130 stk. 100 stk.

CT-Palle 
lille.

130 stk. 110 stk. 80 stk. NEJ NEJ

CC-
container

30 stk.
2 hylder

30 stk.
1 hylde

26 stk.
1 hylde

22 stk.
1 hylde

12 stk
0 hylder

   

Transporttiden vil være afhængig af 
leveringssted, men ofte kan mindre ordrer 
klargøres til levering indenfor 24 timer. For 
større ordrer aftales dette nærmere. Vi kan 
stå for hele logistikken også hvis kunden har 
flere afdelinger. Vi sætter en ære i at levere 
præcist til aftalt tid og sted.

Efter levering skal Planteskolen/Havecentret 
være opmærksom på følgende for, at sikre 
træets overlevelsesevne:

- Vandingstilstanden af roden skal være 
let fugtig.

- Træet må ikke stilles på en sådan 
måde, at det udsættes for 
vindudtørring eller frost.

FORBRUGEREN.

Ved indendørs brug af træet, bør træet have 
en langsom tilvænning til stuetemperatur. 
Træet placeres så langt væk fra varmekilde, 
som muligt. Træet bør dagligt vandes med 
vandmængde på ca. 0,5 l vand

Efter jul skal træet ligeledes have en langsom 
tilvænning til ude temperatur.

UDPLANTNING.

Inden udplantning bør følgende forberedes:

- Overvej placering af træet i haven. 
(træet bliver stort på et tidspunkt)

- Grav et udplantningshul 3 gange så 
stort, som roden.

- Bland den opgravede jord med 
spaghnum eller et lignende produkt, 
da det af hensyn til træets rødder er 
vigtigt, at jorden bliver mere ”løs”.

- Tag potten af og træk rødderne 
forsigtigt ud i forskellige retninger. 
Dette gøres af hensyn til røddernes 
vækst og træets fæstning i jorden.

- Placer træet midt i udplantningshullet 
og dæk roden til med den opgravede 
jord.

- Vanding af træet er meget vigtig det 
første år efter udplantning, især ved 
tørkeperioder. 

Træet kan tillige pottes om i større krukke til 
brug på altan eller veranda.

God fornøjelse!
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