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Nobilis juletræer har en række gode egenskaber 
sammenlignet med eksportsuccesen nordmanns- 
gran. Ydermere er nobilis allerede et kendt 
og efterspurgt produkt på det europæiske 
marked, men nobilis produceres ikke i et til-
strækkeligt antal i tilstrækkelig god kvalitet.

Projektets mål er derfor, at udvikle arten nobilis til et bæredygtigt og værdifuldt 
juletræsprodukt til eksport på det europæiske marked som et supplement til den 
nuværende eksportsucces med nordmannsgranjuletræer ved:

• Et genetisk forbedret nobilis frø og plantemateriale.

• Effektive metoder til frøformering.

• Nye dyrkningsteknikker til formregulering.

• Effekten af forskellige produkter til topskudsregulering.

• Gødningssystemer med reduceret input for en mere bæredygtig produktion.

Topskudsregulering er nødvendig
Topskudsvæksten på nobilis kan være kraftig og resultere i længere topskud end 
man kender til fra nordmannsgran med deraf følgende reduktion i trækvaliteten. 
Derfor er der i projektet gennemført forsøg med kendte topskudsreguleringsmidler i 
større doseringer.

Relative topskudslængder (kontrol = 100%) i vækstreguleringsforsøgene i 2015. 
Topskudslængder; Dønnerup = 37 cm, Vistoft = 29 cm.

Topskudsregulering giver færre Sankt Hansskud
I modsætning til nordmannsgran kan juletræskvaliteten i nobilis blive ødelagt/ 
forstyrret af Sankt Hansskudsdannelse. I forbindelse med registreringen af topskuds- 
længder kunne vi konstatere, at hyppigheden af Sankt Hansskudsdannelse blev 
mindre, når man brugte kemisk topskudsregulering.

Hyppigheden af Sankt Hansskud i vækstreguleringsforsøgene.

Mød eksperten på nobilisjuletræer fra Oregon
Chal Landgren har de sidste tre år været tilknyttet NOBEURO projektet, hvor han 
har arbejdet med formning af nobilis til juletræer på nedenstående lokaliteter. Chal 
Landgren er fra Oregon State University, hvor han har arbejdet med formning af no-
bilis i USA gennem mere end 25 år. I slutningen af august afholdes demonstrationer 
af nobilisformning, hvor du kan opleve Chal Landgren 
øse ud af sin store viden.

Projektet er et GUDP samarbejdsprojekt mellem Danske Juletræer, Institut for Geo-
videnskab og Naturforvaltning samt HedeDanmark.

TRE MARKVANDRINGER 
OM NOBILISJULETRÆER

Tirsdag den 29. august 2017 kl. 13.00-16.00 – Jylland Syd
Sted: Plantningsselskabet Sønderjylland 

ved Brøns Møllevej 2, 6780 Skærbæk

Onsdag den 30. august 2017 kl. 13.00-16.00 – Jylland Midt
Sted: Hatrupslund plantage ved Øervej, 8400 Ebeltoft

Torsdag den 31. august 2017 kl. 13.00-16.00 – Sjælland
Sted: Dønnerup Gods ved Jorløsevej 13, 4470 Svebølle

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig. 
Find yderligere oplysninger på www.christmastree.dk 

Topskudsvækst på Dønnerup og Vistofte

Sankt Hansskud (%)


