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Excellent
Family
Nature
Aktionstræ/aktivitetstræ

GENERELT FOR ALLE KVALITETER

EXCELLENT

Opmåling
a) Højde:
Højden måles fra:
• Savsnit, for så vidt afskårne træer,
• Rodhalsen, for så vidt træer med rod.

Generelt om træet:
Træet skal have et attraktivt udseende, være symmetrisk og
grenene skal være jævnt fordelt, og der skal være tilstrækkeligt med internodiegrene til at sikre en ensartet tæthed.

Til det punkt på topskuddet, hvortil øverste grenkrans kan nå,
når dennes grene bøjes op langs topskuddet.
Højden kan ikke overstige træets topknop.
Højden skal – med mindre andet skriftlig aftales – altid defineres af én af de følgende højdeklasser eller en kombination af
højdeklasserne:

80/100 cm

100/125 cm
125/150 cm
150/175 cm

175/200 cm
200/225 cm
225/250 cm

b) Stab
Den renpudsede stab skal være mellem 5 % & 15 % af træets
højde.
Pleje:
Juletræsarealerne, ejet af Green Team i de forskellige EU-lande,
bliver passet efter den til enhver tid gældende EU-lovgivning
inden for:
• Pesticider
• Gødning
• Arbejdsmiljø

Farve:
Træet skal fremstå med en frisk ensartet grøn farve.
Stamme:
Træet skal have én lige stamme, som sidder midt i træet.
Form:
Træets bredde skal være mindre end træets højde og større
end halvdelen af træets højde.
Tæthed:
Træer i denne kategori skal:
• Have mindst 4 grenkranse i højden 100 – 150 cm.
• Have mindst 5 grenkranse i højden 150 – 200 cm.
• Have mindst 6 grenkranse i højden 200 – 250 cm..
Top:
Træet skal have et topskud af en rimelig længde.
Skader:
Nålene må ikke vise tydelige tegn på skader.
Formklipning og reparationsklipning må godt finde sted for at
forbedre form, tæthed og symmetri.

FAMILY		

NATURE

Generelt om træet:
Træet skal generelt have et udseende, der er acceptabelt og
minder om et juletræ.

Generelt om træet:
Nature er en bred sortering hvor alle Excellent og Familiy træer
indgår – dvs. træerne bliver kun sorteret efter størrelse.
Forskelligheden på træerne, er de variationer som proveniensvalg og grolokalitet naturligt giver udslag i.

Farve:
Træet skal fremstå med frisk ensartet grøn farve.

Der tilstræbes en fordeling på 50 % Excellent og 50 % Family,
men med et accepteret udsving fra 40 – 60 % for begge kvaliteter.

Stamme:
Et træ med én stamme.
Form:
Formen kan variere.
Tæthed:
Træer i denne kategori skal have følgende:
•
•
•

Mindst 3 grenkranse for træer i højden 100 – 150 cm.
Mindst 4 grenkranse for træer i højden 150 – 200 cm.
Mindst 5 grenkranse for træer i højden 200 – 250 cm.

Top:		
Træet har en top.
		
Skader:
Skader på nåle og skudsætning kan finde sted i mindre omfang.
Formklipning og reparationsklipning må godt finde sted for at
forbedre form, tæthed og symmetri.

AKTIONSTRÆ/AKTIVITETSTRÆ
Alle træer der ikke er Excellent, Nature eller Family er aktionstræer.
Træer i denne kategori mærkes udelukkende med kundemærker, efter aftalte Specifikationer.
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Green Team Group har egenproduktion af juletræer og pyntegrønt i flere EU-lande: Skotland, Danmark, Polen, Ungarn, Tyskland, Holland og Frankrig
Målsætningen er en egen/partnerproduktion på ca. 9000 ha med juletræer og klippegrønt inden for 7-10 år.
Koncernen har desuden egne produktionsvirksomheder til produktion af dekorationer til årets højtider og mærkedage.
Green Team Group’s salgsselskaber afsætter produkterne direkte til store europæiske detailkæder og havecentre

