
   

Temadage om juletræer og klippegrønt 

Danske Juletræer og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet har igen i år 

fornøjelsen af at invitere til temadage om juletræer og klippegrønt. På arrangementerne bliver du 

opdateret med den seneste viden indenfor dyrkning af juletræer og klippegrønt. Programmet er bredt 

sammensat og vil præsentere den nyeste praksisnære og brancherelevante viden indenfor dyrkning og 

afsætning. Igen i år er Flakkebjerg, Aarhus Universitet ligeledes aktuelle ved arrangementerne. 

Temadagene afholdes i år som heldagsarrangementer, så der er god tid til foredrag, spørgsmål, 

diskussioner, netværk og snak med udstillerne. Samtidigt præsenterer vi i kursusmapperne et nyt og mere 

brugervenligt koncept for sprøjtebladene, hvilket giver et klart og tydeligt overblik over de forskellige 

bekæmpelsesmidler. 

 

Program: 

 Præsentation af et nyt sprøjtebladskoncept 

 Opdatering på aktuelle bekæmpelsesmidler – midler, regler og mindre anvendelser 

 Integrated Pest Management (IPM) i pyntegrønt og skov 

 Schöne Weihnachten – en afsætningskampagne på det tyske marked 

 Nobilis juletræer – forbedrede dyrkningsmetoder og genetik 

 Erfaringer med Green Christmas dyrkningskonceptet 

 Danskernes juletræspræferencer – resultater fra en spørgeskemaundersøgelse 

 Kvælstof – et tveægget sværd 

 Merit Gran – et nyt insektmiddel mod ædelgranlus 

 Glæd dine juletræer med mikronæring 

 Er der styr på Neonectria? Modtagelighed, smitteforhold og sanering 

 Sidste nyt om ædelgranbarkbillen 

 Afsætning – markedet for juletræer og klippegrønt i 2015 

Datoer:  

23. februar 2016: Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø 

24. februar 2016: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg 

25. februar 2016: LandBoMidtØst, Trigevej 20, 8382 Hinnerup 

Alle arrangementer starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00. Der er fuld forplejning i form af morgenbrød og 

frokostbuffet samt kaffe/vand. 

Pris (ekskl. moms): 

1.200 kr. pr. person for medlemmer og abonnenter. 

1.600 kr. pr. person for ikke-medlemmer og ikke-abonnenter. 

Priserne inkluderer kursusmapper med opdaterede datablade for aktuelle bekæmpelsesmidler samt 

forplejning. 

Tilmelding: 

Senest d. 18. februar på Danske Juletræers hjemmeside under arrangementer: 

www.christmastree.dk/arrangementer.aspx 

Yderligere oplysninger hos Claus Jerram Christensen på tlf.: 26 27 42 66 / cjc@christmastree.dk 
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