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Jiffyplanter ApS sår og dyrker for ___________Løndyrknings kunde__________
Nordmannsgran 97.020 enheder (60 borde/1.980 bakker) Jiffy-7 42mm i 49 rums luftbakker
Arealet udgør 290 m2. Kulturen dyrkes i den midterste sektion af Rollair væksthus 2, hvor den
fylder ½ af bedet. Frøet leveres af kunden, mens Jiffyplanter har udlæg til skovbriketter samt
andre materialer, areal leje og lønudgifter.
SÅNING og DYRKNING løber fra primo maj 2017 til august 2018, hvor planterne leveres.
Såning og dyrkning udføres præcist og samvittighedsfuldt efter plan og et budget lagt i
regnearket Nordmann kalkule 2018, dog således at det konkrete tidsforbrug hos Jiffyplanter’s
medarbejdere afregnes pr. timeforbrug og ikke pr. stk. Det tilstræbes, at der anvendes den
billigste type medarbejder, der kan udføre en konkret opgave.
Der anvendes kendte gødningstyper og nødvendige og lovlige midler til plantebeskyttelse.
Dyrkeren beslutter, hvilke tiltag der er nødvendige og udfører dem, med undtagelse af
sprøjtning med herbicider, som altid skal drøftes og aftales forud grundet skade risiko.
Som udgangspunkt anvendes der ikke herbicider eller insekticider, men biologiske midler.
LEVERING – der sorteres op og leveres kun veludviklede Jiffyplanter med sund topknop.
Det er aftalt, at kulturen skal leveres august 2018, men overvintring kan arrangeres. Der aftales i
så fald under hvilke omstændigheder overvintringen sker, og det vil under alle omstændigheder
være på kundens risiko hvad angår streng vinterfrost. Planterne kan gerne sorteres og pakkes og
opbevares i lejet fryserum på kundens regning og risiko. Aftales særskilt.
ØKONOMI
Såning+sortering+læsning udføres som lønarbejde efter regning. I vækstsæsonen 1.4. til 30.9.
koster dyrkningen 5 kr/uge-m2, i overvintring koster det 1 kr/uge-m2. Ved levering af planterne
indrømmes Jiffyplanter en bonus på 60 øre pr. vellykket plante.
Uenighed om denne aftale søges afgjort i en god ånd og ved gensidig forståelse. Skulle parterne
blive alvorligt uenige skal sagen indbringes for byretten i Herning.
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