Oparbejdningsmanual
Leverandørens ansvar og opgaver inden oparbejdning og levering:


De mærkede træer skal kontrolleres før fældning. Der må ikke fremkomme farvetab, nåletab eller andre skader på træerne, som er
opstået efter mærkning eller efter aftalens indgåelse.



Kontakt straks køber inden fældning for at aftale nærmere, hvis sådanne skader er opstået.



Juletræer må ikke fældes før den 15. november med mindre andet er aftalt.

Leverandørens ansvar og opgaver under fældning:


Fældesnit foretages så tæt på jorden som muligt, så den på etiketten eller i kontrakten angivne salgshøjde overholdes.



Salgshøjden måles som afstanden fra savsnit til det punkt på topskuddet, hvortil øverste grenkrans kan nå, når dennes grene bøjes op
langs topskuddet. Træer kan ikke være højere end topknoppen.



Afpudsning af stab foretages til ren stab uden grene og kviste. Vær opmærksom på, at afpudsning til nederste brugbare grenkrans, kan
medføre, at træerne bliver for korte.



Stablængde:
o

Mellem 5% og 10% af træets højde for træer op til 200 cm.

o

Mellem 5% og 15% af træets højde for træer over 200 cm.



Eventuelle ”elefantfødder” på træerne tilskæres, således at stabben flugter med stammen.



Træerne rengøres for eventuelle ukrudtsrester.



Træer, som ikke overholder salgsmål efter fældning, skal ommærkes før palletering.

Leverandørens ansvar og opgaver under udslæbning, netning, palletering og udkørsel:


Ved udslæbning lægges træerne i/ved spor med rodenderne i samme retning.



Træerne må ikke tilsmudses med jord og mudder eller køres på med traktor og maskiner.



Træer indeholdende blade, græs eller andet må ikke nettes.



Træerne bør ligge et par dage efter fældning inden netning og palletering/sammenkørsel.



Træerne nettes i den til hver sortering passende tragt- og netdiameter. Mindst mulig tragtdiameter, dog således at grene i nederste
grenkrans ikke beskadiges under arbejdet. Som vejledning kan træer under 175 cm nettes i 25 cm tragt, 175 – 225 cm i 34 cm tragt og
træer over 225 cm i tragt med større diameter.



Ved palletering pakkes kun én sortering pr. palle medmindre andet er aftalt.



Mixpaller laves kun efter aftale med køber.



Træerne pakkes, så rodenderne flugter ved pallernes ender. Træer over 175 cm pakkes, så hver palles indhold kan tælles ved rodtælling.



Træerne tælles ved pakning og hver palle forsynes med etiket, som placeres synligt i øjenhøjde på hver side af pallen. På palleetiketten
angives dato, antal, kvalitet og størrelse.



Under transport af paller fra kultur til læsseplads og under læsning behandles disse forsigtigt, så de ikke beskadiges eller tilsmudses.

Lagring:


Paller bør på læssepladsen stilles køligt med læ og i skygge.



Pallerne bør ikke opbevares indendørs i længere tid grundet risikoen for udtørring.



Er træerne ikke palleteret bør de stilles med rodenden i kontakt med f.eks. græsbundet areal.



Liggende lager bør højst forekomme i 2 dage, og træerne bør højst stables i indtil 2 meters højde.

Læsning:


Paller læsses forsigtigt, så brædder og emballage ikke beskadiges eller tilsmudses.



Beskadigede eller tilsmudsede paller og træer må ikke læsses.
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