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Side 2

Indledning
Årets ekskursion for vores 1. hovedforløbselever udviklede sig til noget helt andet end den sædvanlige
tur sydpå. På grund af Covid-19 situationen valgte vi at blive i Danmark og nøjes med en-dagesture i
stedet for en overnatningstur. Af hensyn til forsamlingsrestriktionerne valgte vi desuden at opdele
turene delvis efter speciale, således at væksthuseleverne var afsted alene, mens havecenter- og
planteskoleeleverne var af sted sammen, jf. nedenstående oversigt. I alt deltog 42 elever på turene.
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Væksthus den 7. september
Rosa Danica
Kertemindevejen 33
DK-5290 Marslev
Denmark
https://www.rosa-danica.dk/
Vores første besøg var hos Rosa Danica hvor Rasmus Moth viste os
rundt i virksomheden.
Det er et potterose gartneri, men med udvikling af mange nye
kulturer.
Roser
Rosa Danica har udviklet en ny serie af roser med navnet RosAroma.
Det er en serie af duftende sorter og der ligger et stort
forædlingsarbejde bag. Det har resulteret i mange farver af både
duftende og holdbare roser, hvilket er en meget vanskelig
kombination.
Produktionen er med anvendelse af så lidt kemi som overhovedet
muligt. Kompakte og stærke planter opnåes med berøring og
bevægelse, og der anvendes biologiske midler i stor grad.

Økologi
Gartneriet er godkendt til en mindre
økologisk produktion. Der produceres
forskellige grønsager i komposterbare
potter og naturligvis med økologisk
dyrkningsmedie i. Konceptet er at det skal
være nemt og give en god oplevelse til
forbrugeren. Grøntsagerne er udvalgt efter
smag, vækstform, sundhed og holdbarhed.
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Væksthus den 7. september
Gartneriet Markhaven ApS
Lufthavnvej 53
5270 Odense N
http://www.markhaven.dk/
Markhaven er et stort økologisk grøntsags gartneri
der producerer tomater og agurker i væksthus.
Det er et supermoderne væksthusgartneri der,
udover at være 100% økologisk, profilerer sig på at
strømforbruget er 100% fra vindmøller, og
anvender Biogas til opvarmning.
Biogassen udnyttes ekstra godt ved afbrændingen
idet den anvendes i gas-varmepumper, som
optimerer varmeudbyttet fra gassen.
Der dyrkes flere forskellige sorter af tomater og
agurker. Det planlægges til hver sæson i
samarbejde med aftagerne. Ofte Coop.
Gartneriet er et helt normalt supermoderne
væksthus indrettet til tomater og agurker, men
med dyrkning direkte i muldjorden, som den store
forskel til ikke-økologisk dyrkning.
Det er jorddyrkningen der er den sværeste og mest
krævende fagdisciplin i økologisk væksthus, og her
er man i den absolutte elite.
Vandingen foregår med regnvand fra bassiner der
opsamler fra væksthustagene. Jorden bliver til hver
sæson gødet med økologisk kompost fra kvægbrug
med dybstrøelse. Markhaven fremstiller selv
komposten på en plads bag gartneriet.
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Væksthus den 9. september
Jydsk Planteservice
Kokmose 16
6000 Kolding
https://jydsk-planteservice.dk/

Gartnerelever med speciale i væksthusproduktion tog denne dag på tur for
at besøge forskellige arbejdspladser i landet. De blev budt velkommen 2
steder hvor nogle af deres klassekammerater er i praktik. Det første sted var
Jydsk Planteservice på deres hovedafdeling i Kolding. Vi fik en introduktion
og præsentation af virksomheden af deres servicechef Paul Buhl.
Jydsk Planteservice står for at servicere både private og erhverv i forhold til
det grønne indendørsmiljø. Det kan handle om små potteplanter, store
Billede 1 Plantevæg
træer, plantevægge samt de
nye plantesøjler, som kan ses
på billede 2.
Vi blev vist rundt inde på deres lager, hvor de får deres
planter en gang om ugen, hvorefter gartnerne selv
kommer og henter de planter, de selv har bestilt og selv
har brug for. Efterfølgende kører de ud til deres kunder
og udskifter eller sætter de nye planter på plads.

Billede 2 Plantesøjle
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Væksthus den 9. september
BYGROWERS A/S
Nyborgvej 651
5220 Odense SØ
http://bygrowers.dk/
Den anden virksomhed vi skulle besøge var ByGrowers gartneriet. De producerer et bredt sortiment af
potteplanter, såsom Calandiva, Krysantemum, Sankt Paulia og mange flere.
Vi blev vist rundt af en af medarbejderne, hvor eleverne fik information om væksthusene: hvordan er de
bygget og hvorfor blev der valgt en hollænderblok frem for enkeltestående huse.
Efterfølgende, grundet at medarbejderne havde travlt, overtog Jacob, en af eleverne som er i lære hos
ByGrowers. Han viste os rundt i alle de forskellige huse med mange forskellige kulturer. ByGrowers var
det første danske gartneri, som forædlede sig til en
dobbeltblomstrende Kalanchoë, som de kalder for
Calandiva. Lige nu er de ved at forædle og producere
mange forskellige Begonia.

Billede 3 Begonia maculata 'Silver Spot'
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Planteskole/havecenter den 10. september
Nygårds Planteskole
Kongeåvej 10
6600 Vejen
https://www.nygaardsplanteskole.dk/

Torsdag d. 10. september tog planteskole- og havecenter elever fra 1.Hovedforløb afsted på tur for at
besøge Nygårds Planteskole i Vejen og Majland stauder i Sønder Omme.
Målet med turen var at opnå viden om produktion af planteskoleprodukter i containere, indretning af
containerplads, kundegruppe samt markedsføring og salg.
Nygårds Planteskole er en landets førende
produktionsplanteskoler med fokus på produktion af planter til
haver og anlæg. De har et meget bredt sortiment, der
produceres fordelt på ca. 13. ha mark, 9 ha containerplads og
2,5 ha væksthus.
Der har på planteskolen altid været stort fokus på innovation,
kvalitet og effektivitet, og dette fik vi absolut set på dagens
besøg. Vi blev blandt andet præsenteret for planteskolens egen
Taks hæk, som er blevet udviklet med særlig henblik på sin
egnethed til kirkegårde.
Nygårds har også ”Growing home” konceptet, som er
krydderurter og grønsager dyrket i potter. Konceptet er udviklet
til folk der bor i lejligheder med altan eller familier der ikke har
tid eller mulighed for at bruge mange timer i haven. Fælles for
dem er glæden ved at se planter vokse og udvikle sig og
bevidstheden om at de krydderurter og salatblade man plukker,
er friske og sunde fra egen have/altan.
Der var på turen rundt i planteskolen mange gode spørgsmål, blandet andet markedsføring og
kundegrundlag. Dette gav anledning til god snak om kundernes krav til planterne, og diskussion om hvad
der kendetegner kvalitet.
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Planteskole/havecenter den 10. september
Majland Stauder
Simmelbrovej 38
7260 Sønder-Omme
https://majland.dk/

Efter besøget hos Nygårds Planteskole gik turen videre til Majland
Stauder. Også her så vi en af landets førende produktions
planterskoler inden for stauder. Med et overvældende sortiment fik
vi en rundvisning på planteskolen og fik gode snakke om deres
produktionsapparat og dyrkning af planter.
På rundturen blev der blandt andet talt om, at tendensen inden for
stauder er, at kunderne er begyndt at efterspørge produkter i større
potter end de almindelig 1 liters potter, og derfor er de begyndt at
producere flere varer i både 2, 3,5 og 5 liters potter.
Dette giver så nye udfordringer i ekspeditions situationerne, og dette kræver derfor stor planlægning.
Deres forholdsvis nye pakke- og ekspeditionsafdeling fik stor opmærksomhed. Her kan planterne
finpudses og forsynes med etikette i god arbejdshøjde, og først her opdeles til de forskellige kunder. En
arbejdsgang der virkelig effektiviserer ekspeditionen.
Snakken faldt også på virksomhedens behov for elever og
vigtigheden af, at man som udlært gartner kan bevæge sig mellem
de forskellige speciale områder, at vores branche kan drage stor
nytte af medarbejdere med forskellige baggrunde.
Det var en dag med masser af nye indtryk samt rigtig mange gode
spørgsmål, og vi tog alle hjem på skolen med ny viden.
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Planteskole/havecenter den 12. oktober
Pemo Aps
Højbjergvej 2
5620 Glamsbjerg
https://pemo-bambus.dk/
Vores første besøg gik til Pemo Plant, beliggende på Fyn, hvor direktør Lars Adeltoft tog imod os. Lars er
ny i virksomheden og har været ansat siden begyndelsen af 2020. Lars fortalte om hvordan Pemo blev
dannet efter et møde mellem Morten Hedegård Jensen og Peder Stræde Madsen i 2001. På dette
tidspunkt var markedet for Bambus gradvist vokset efter en afblomstring, hvorved en stor del af de
danske bambus døde i 90’erne.
I slut 10´erne overtog Morten den fulde kontrol af Pemo og han begyndte at udvide produktionen med
græsser, der er tolerant over for den skandinaviske klima samt pottegroede bøg og liguster.
Produktionsarealet er i dag på godt 20.000 m2 drivhus og 30 ha markproduktion. Markarealet bliver
brugt til opformeringen af moderplanter. Det foregår på den måde, at moderplanten får lov til at vokse
sig stor i marken, hvorefter den bliver gravet op og transporteret til Portugal, hvor den bliver delt og får
en enkelt vækstsæson.
Herefter kommer bambus´en tilbage til Danmark, hvor den bliver placeret på en containerplads, hvor de
får bliver akklimatiseret. De planter som ikke bliver solgt i efteråret kommer i drivhus for
vinteropbevaring. De bedste planter bliver brugt som moderplanter og bliver derfor plantet ud igen om
foråret.
Der produceres 9 forskellige typer af bambus, der dække højderne fra 1 m. – knap 5 m. Produkterne
sælges til hele Europa
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Planteskole/havecenter den 12. oktober
Strøjerplant I/S
Blåkildevej 32
5592 Ejby
https://www.strojerplant.dk/
Dagens andet besøg gik til Strøjerplant. Planteskolen har 45 år på bagen og er beliggende på Fyn.
Vi blev budt velkommen af søskendeparret Frederik og Trine, der overtog Planteskolen efter deres far
Holger i 2015.
Frederik er uddannet driftleder og Trine er uddannet teknolog. Trine og Frederik viste os rundt på
produktionsarealerne, der består både af 25 ha markproduktion og godt 40.000 m2 containerplads.
Produktionen af containerplanter er støt stigende, hvilket gør det muligt at levere planter til kunderne
året rundt uden ophold. Strøjerplant leverer planter til Danmark samt Sverige.
Det er vigtigt for Trine og Frederik at sortimentet er bredt, da det giver en hurtig leveringstid til
kunderne. Virksomheden er totalleverandør og har egne lastbiler, hvilket gør at de kan levere hurtigt
ved at hente varer hjem fra samarbejdspartnere.
Strøjerplant har valgt at købe ungplanter/halvfabrikata hjem i stedet for at producere dem selv fra
bunden af, med den begrundelse, at egenproduktion ville give nogle uhensigtsmæssige arbejdspukler på
tidspunkter der vil komme i vejen for ekspeditionen/salget.
Strøjerplant har forstået at køre en ny generation i stilling, og Trine og Frederik er fortrøstningsfulde for
fremtiden.
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Planteskole/havecenter den 12. oktober
Skærsøgaard Vin
Nørresøvej 12, Dons
6051 Almind
https://dansk-vin.dk/

Dagens sidste besøg gik til Skærsøgaard Vin beliggende i Dons ved Kolding. Her havde vi Mads som guide
rundt på vin-arealerne. Mads er selv en af eleverne på 1. hovedforløb.
Skærsøgaard Vin er Danmarks første autoriserede Vingård og dækker et areal på ca. 8 ha. med 25.000
vinstokke. Der produceres 9 forskellige typer af drikkelse; rød-, rosé-, hvid-, dessert-, mousserende-,
brænde-, frugt-, hed- og økologiske vine. Der er 5 ansatte og i høstsæsonen bruges der mange frivillige.
Det var midt på eftermiddagen da vi kom frem og Mads havde lavet en lille overraskelse for selskabet. Vi
fik lov til at være med i druehøsten, hvor vi havde fornøjelsen af at høste de sidste grønne druer. Her
blev vi sat i gang af deres tyske formand Benjamin, der havde arbejdet i virksomheden i knap tre år.
Efter plukningen af druer gik vi i maskinhallen for at se de special-maskiner der skal bruges i en økologisk
vinproduktion. Der var specielt fokus på mekanisk ukrudtsbekæmpelse, som der bliver brugt en del tid
på.
Efter sparken dæk, så fik vi lov til at komme ind i vin-produktionen. Her fik Mads brugt alt den erfaring
han har fra kokke-verdenen, da han fortalte om produktionen og det at arbejde i en innovativ
virksomhed. Dagen sluttede med vinsmagning samt køb i butikken til stor glæde for elever og lærer.
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