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Målet med juletræsdyrkning er at producere juletræer med flot grøn farve og form, som er vigtigt 

for rentabilitet. Ligesom alle planter har juletræer brug for en afbalanceret forsyning af alle 

næringsstoffer for at god kvalitet og vækst bliver opnået. For at foretage en økonomisk og 

miljømæssigt forsvarlig gødningsanbefaling anbefales prøvetagning af både jord og nåle. Disse 

analyser giver mulighed for at vurdere jordens evne til at levere næringsstoffer og en idé om 

træer aktuelle ernæringstilstand. Dette kan sammenlignes med det anbefalede indhold af 

næringsstoffer i jord og nåle. Der bør også tages hensyn til sort, planteantal pr. hektar og 

træernes alder, da næringsstofoptagelsen stiger med alderen. Derudover skal klimaet på det 

respektive levested tages i betragtning for at bestemme den rette gødningsmængde. 

 

Korte fakta om makronæringsstoffer 

Fælles for makronæringsstoffer er, at der er brug for dem i store mængder, fordi de først og 

fremmest fungere som byggesten og er vigtige for væksthastighed og kvalitet. 

 

Kvælstof 

Kvælstof er det plantenæringsstof, planter har mest brug for, da det er en del af mange 

forskellige komponenter, med vigtige funktioner i planter, såsom klorofyl molekylet, der er vigtigt 

for fotosyntese. Kvælstofmangel i juletræer forårsager en reduceret vækst og giver nålene en 

lysere farve. Kvælstofmangel ses oftest på lettere jorder. 

 

Fosfor 

Fosfor er afgørende for plantens evne til at transportere og lagre energien fanget af 

fotosyntesen. Mangel på fosfor kan give nålene en blålig eller violet nuance. Fosformangel kan 

forekomme i jord, der er modtagelige for overfladeafstrømning for generelt binder phosphationer 

sig tæt til jordens mineraler. I forhold til behovet for kvælstof, er fosforbehovet omkring 10%. 

 

Kalium 

Kalium er meget mobilt og fungerer som en bærer af andre stoffer i planten. Kalium er også 

meget vigtigt for træets evne til at regulere vandindholdet og mangel gør træerne mere 

modtagelige for vandstress og vinterskade. I forhold til behovet for kvælstof, er kalium behovet 

50%. Man skal være opmærksom på forholdet mellem kalium og magnesium, da planter har en 

tendens til at optage mere kalium end de behøver, som kan udkonkurrere absorptionen af 

magnesium. K/Mg-forhold skal være mellem 1 og 3. 

 

 



Magnesium 

Magnesium er også meget mobilt i planten og er et centralt element i klorofyl, som er afgørende 

for fotosyntesen. Det er ligesom kalium er vigtigt for at regulere vand indhold og også 

ionbalancen. Magnesiummangel kan ses ved, at nålene bliver lyse i farven. 

 

Svovl 

Svovl er afgørende for fotosyntesen og indgår i aminosyrer, vitaminer, enzymer og hormoner. 

Svovl mangel hæmmer væksten og giver som kvælstofmangel nåle med en lysere grøn farve, 

der starter ved de yngre nåle. N/S -forholdet bør være omkring 8 eller der tilføres lige så meget 

svovl som fosfor. 

 

Calcium 

Calcium er en vigtig bestanddel af cellevæggenes struktur, der gør dem stærke og som øger 

cellernes resistens over for svampeinfektioner og træet lageregenskaber. Calcium er immobilt i 

planten og derfor ses symptomer på calciummangel først på yngre nåle. Mangel kan 

forekomme under tørre forhold. Optagelsen af calcium sker passivt med 

transpirationsstrømmen. Der er sjældent en mangel i jorden, men andre positive ioner kan 

hindre optagelse. Optagelsen af calcium er afhængig af tilgængeligheden af tilstrækkeligt bor. 

 

Korte fakta om mikronæringsstoffer 

Mikronæringsstoffer udgør ikke strukturelle dele af planter og er derfor påkrævet i mindre 

mængder, men de har meget vigtige funktioner som aktivatorer af flere forskellige 

enzymreaktioner i energi- og cellevæksten. De er nødvendige for optimal vækst og mangel på 

en eller flere kan føre til forstyrrelser i plantens udvikling. De emner, der indgår her, er: bor, jern, 

mangan, zink, kobber og molybdæn. 

 

Etablering af juletræer 

Jordbundsanalyser 

Før plantning anbefales at bruge jordbundsanalyser til at bestemme jordens status på 

næringsstoffer. Analyserne giver de væsentligste oplysninger om jordbundens egenskaber og 

indhold af næringsstoffer. Reaktionstallet har væsentlig indflydelse på tilgængeligheden af de 

forskellige næringsstoffer i jorden og et reaktionstal mellem 5 og 7 anbefales til trækulturer. Ved 

et reaktionstal under 5,5 og over 7,5 reduceres tilgængeligheden af de fleste næringsstoffer. 

Det kan være hensigtsmæssigt at overveje kalkning af jorden før plantning. 

 

Plantning 

For at stimulere rodudvikling og skabe betingelser for en sund vækst, anbefaler vi, 

fosforbehandling før plantning. Dyp hele planten i en 0,5 procent opløsning af YaraVita 

Kombiphos i cirka 15 minutter. Planterne må ikke tørre før plantning. Alternativt bladsprøjtes 1 

uge efter plantning med 3 l/ha Kombiphos i 300 liter vand/ha. Behandlingen kan gentages efter 

10-14 dage. 



 

 

Fast gødning 

I tillæg til jordbundsanalyser anbefales også at analysere nåle på etablerede planter til at 

bestemme den aktuelle ernæringstilstand og baseret på dette skøn planterne har brug for 

næringsstoffer. 

 

Timing af gødskning 

Behovet for næringsstoffer er størst fra tidspunktet for knopspring og under skudtilvækst frem til 

afmodning. Derfor bør omkring 2/3 af den gødning, gives før knopspring. Da er rødderne også 

allerede aktive i næringsstofoptagelsen. Den resterende 1/3 af gødningen bør gives under 

skudtilvæksten. Det er vigtigt, at sprede gødningen i tørvejr for at undgå at gødningen klistrer 

fast på nålene. 

 

Jorden er normalt koldt, når knopperne åbner, og derfor er særligt opløseligt phosphor vigtig for 

at øge rodudviklingen. Kvælstofbehovet om foråret er relativt lille, og optagelsen af kvælstof 

består hovedsageligt af ammonium, idet optagelse af nitrat er mere energikrævende. Når det 

bliver varmere så optager planten især kvælstof som nitrat. 

 

Behovet for næringsstoffer hos Abies nordmanniana stiger med plantens alder, men forholdet 

mellem forskellige næringsstoffer bør være konstant. Vi anbefaler, at gøde med YaraMila 23-3-6 

som har en passende sammensætning af N, P, K og Mg til juletræer, og som også tilfører 

mikronæringsstoffer. For træer, der vil blive fældet i efteråret og ikke har en tilpas mørkegrøn 

farve, kan du give en ekstra tildeling i august/september med YaraLiva Tropicote i fast form. 

 

Det siges, at træer kan få skoldninger og brune nåle af klor i gødning, men der er også nogle 

undersøgelser, der ikke understøtter denne påstand. YaraMila 23-3-6 er en klor-fattig gødning 

og så er du på den sikre side. 

 



Eksempel på gødningsprogram for siltjord og lerjord 

År efter 

plantning 

Planteantal 

stk/hektar 

Kvælstofbehov 

kg N/ha/år 

Tidpunkt Gødningstype Mængde 

kg/hektar 

Første år  0 - - 0 

 

1-4 

 

6000-7000 

 

20-30 

 

April-

maj 

 

YaraMila  

23-3-6 

 

60-100 

    

Juli-

August 

 

 

YaraMila  

23-3-6 

20-30 

5-6 år 6000 50-100 April-

Maj 

YaraMila  

23-3-6 

140-300 

   Juli-

august 

YaraMila  

23-3-6 

60-100 

   August Ev. YaraLiva 

Tropicote/Nitrabor 

 

7 år- 6000 140-250 April-

maj 

YaraMila 

23-3-6 

400-700 

   Juli-

august 

YaraMila 

23-3-6 

200-300 

   august Evt. YaraLiva 

Tropicote 

 

 

OBS: Det anbefales på lettere jorder at øge doseringen med 40-50%. Det er nyttigt at opdele de 

store tildelinger for at mindske risikoen for udvaskning, især i nedbørsrige områder. På lettere 
jorde er der risiko for at bor udvaskes, her anbefales det at supplere med Nitrabor. 

 

Bladgødskning 

 

For at sikre en god kvalitet af juletræer kan fast gødning suppleres med bladgødskning som 

virker direkte og giver hurtig virkning. Ved sprøjtning med næringsstoffer direkte på nålene 

reduceres risikoen for at næringsstofferne bindes i jorden. Jordtemperatur og fugtighed påvirker 

ikke på samme måde virkningen, som ved gødskning på jorden. Bladgødskning er effektiv til at 

korrigere ubalancer i næringstilstanden. Bladgødskning kan udføres i hele vækstsæsonen fra 

maj til midten af september. Ved slutningen af vækstsæsonen stopper nålene med optage 

næringsstoffer og så nytter det ikke at bladgødske. 

Tilstedeværelsen af brun-gule nåle, kan skyldes forstyrrelser i gødningstilstanden i kombination 

med svampeangreb og en sandsynlig årsag til dette kan være dårlig næringsstofoptagelse på 

grund af dårlig tilgængelighed af mikronæringsstoffer i jorden. Ved pH under 7 i jorden, er 

tilgængeligheden af mikronæringsstoffer større og ved at bladgødske kan næringsoptagelsen 

ske direkte gennem nålene. 

 

 

 



Forskellige bladgødninger 

Actisil , der er plantestyrkende indeholder, silicium, calcium og cholin. 

Actisil har følgende egenskaber: 

• Giver en sund og kompakt plante med kortere skud 

• Styrker cellevægge og reducerer vandfordampning 

• Reducerer risikoen for vinterskader, ved at øge modstandskraften 

• Styrker cellevægge og øger modstandskraften mod svampesygdomme og nåletab 

 

Actisil virkningsmekanisme: 

Silicium, men også calcium og cholin, optages efter bladgødskning gennem vokslaget 

(kutikulaen) og de yderste celler (epidermis). Silicium, calcium og cholin optages i celler og 

indlejres i cellemembranen, som bliver stærk og stiv. 

Anvendelse og dosering med Actisil i juletræsdyrkning, for reduceret skudvækst: 

Behandl fra medio maj til ultimo juni, når topskud er 10-12 cm lange, selektivt 2 gange med: 

1. 2,5% Actisil påføres (som regel i begyndelsen af juni), ved kun at behandle topskud ved 

aftørring med en handske eller svamp. 

2. 0,5-1,0 % Actisil påføres ved af kun at behandle topskuddet ved aftørring eller ved sprøjtning 

af hele planten, også på de planter, der ikke blev behandlet første gang, hvis årsskuddet da var 

for kort. 

 

Bemærk, at opløsningens pH-værdi ikke bør være mindre end 4, da det kan forårsage skader 

på nålene. Behandl med maksimum 2 liter Actisil per hektar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABIES NORDMANNIANA 

Kontrol 

PICEA PUNGENS 

Kontrol 



I forsøg blev skudlængden for Abies nordmaniana - Nordmansgran reduceret med 26%.  

I forsøg blev skudlængden for Picea pungens - Blågran reduceret med 20%.  

I behandlingen af hele planten/træet blev de nye sideskud kortere og granerne blev mere 

kompakte og nålene fik en grønnere og sundere farve.  

 

YaraVita Kombiphos er en gødning med højt indhold af fosfor.  

Indholdet af næringsstoffer per liter: 192 g af fosfor (P), 62 g af kalium (K), 40 g magnesium, 10 

g calcium (Ca), 10 g mangan (Mn) og 5 g zink (Zn).  

 

YaraVita Kombiphos har følgende egenskaber:  

• Forbedrer væksten og især fosfor fremmer roddannelse, øger den grønne farve, og dermed 

indholdet af klorofyl i nåle og vinterfasthed.  

 

Anvendelse og dosering med YaraVita Kombiphos:  

• Bredsprøjtning eller punktbehandling af hvert juletræ gran kan gøres med 3-4 liter YaraVita 

Kombiphos + 2-4 liter Actisil (P, K, Mg, Ca, Mn, Si) i 400-600 liter vand/ha. 

 

YaraVita Magtrac indeholder 300 g/l magnesium (Mg ), og er uden kvælstof. 

 

YaraVita Magtrac har følgende egenskaber: 

• Øger tildeling af magnesium og forbedrer den grønne farve, altså er mere klorofyl i nålene. 

 

Anvendelse og dosering i juletræsdyrkning: 

• 3-5 l/ha YaraVita Magtrac i 400-600 liter vand/ha med gentagne behandlinger fra maj til 

september. 

 

YaraLiva Calcinit indeholder 15,5 % kvælstof i høj grad i form af nitrat og 19% vandopløseligt 

calcium. (Produktet svarer YaraLiva Calciumnitrat men spredt i fast form). 

 

YaraLiva Calcinit har følgende egenskaber: 

 

• Giver let optageligt kvælstof og calcium. 

 

Anvendelse og dosering i juletræsdyrkning: 

 

• 5-7 kg/ha YaraLiva Calcinit i 200-400 liter vand. Kan gentages efter 5 til 7 dage, hvor det er 

nødvendigt. 

 

 

 



Blandinger 

Den førnævnte bladgødninger kan blandes med hinanden ved de angivne koncentrationer i 

400-600 liter vand/ha. 

 

Actisil kan blandes med andre næringsstoffer 

Hvis man skal blande 2-4 liter Actisil i 400-600 liter vand skal du gøre følgende: 

1. Fyld en 10 liter spand med vand og tilsæt Actisil under omrøring. 

2. Hæld blandingen i tanken som er mindst halvt fuld, under omrøring. 

3. Tilsæt mere vand og andre gødningsstoffer under omrøring i tanken, og fyld sprøjten med 

vand. 

4. Brug mindst 400 liter vand / ha. 

5. pH af den endelige næringsstofopløsningen bør være mellem 5,5-7,0 . 

 

Blandinger med andre næringsstoffer: 

Actisil kan blandes med mange næringsstoffer, men skal afprøves i hvert tilfælde. Bland først en 

lille mængde i en spand, hvis du er usikker. 

 

Yara Tankmix 

Tankmix giver anvisninger på en bred vifte af blandinger af YaraVita-produkter og forskellige 

plantebeskyttelsesmidler på markedet. På www.tankmix.com får mulighed for at afprøve 

tjenesten med en gæst login. Du kan også vælge at tilmelde dig din gratis konto for at få adgang 

til resultaterne hurtigere. Tjenesten er også tilgængelig som en mobil-app til de fleste 

operativsystemer. 

 

Ryst dunkene godt før brug! 

 

 

  



Gødskning af nobilis (Abies procera) 

 
De første par år, indtil klip følges gødningsanbefalingerne for nordmannsgran følges. Når klippet 

påbegyndes skal gødskningen svare til de mængder af næringsstoffer, der fjernes med klippet. 

Et ton høst modsvarer fjernelse af omkring 4-5 kg kvælstof. 

 

For at opnå en god vækst er gødskning i foråret egnet, men da høj vækst kan skabe problemer 

for kvalitet, bør man skifte til at gøde i juni og juli. 

 

Udbytte 3-5 ton/hektar 

År efter 

plantning 

Plantantal 

stk/hektar 

Kvælstofbehov 

kg N/ha/år  

Tidpunkt Gødningstype Mængde  

kg/ha/år 

      

10 år - 5000 35 kg April-

juni 

YaraMila  

23-3-6 

150   

      

 

Udbytte 5-7 ton/hektar 

År efter 

plantning 

Plantantal 

stk/hektar 

Kvælstofbehov 

kg N/ha/år  

Tidpunkt Gødningstype Mængde  

kg/ha/år 

      

10 år - 5000 50 kg April og 

juni 

YaraMila  

23-3-6 

220 

kg/ha  

      

 

Udbytte over 7 ton/hektar 

År efter 

plantning 

Plantantal 

stk/hektar 

Kvælstofbehov 

kg N/ha/år  

Tidpunkt Gødningstype Mængde  

kg/ha/år 

      

10 år - 5000 65 kg Juni YaraMila  

23-3-6 

280 

kg/ha   

      

 


