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Nøgne skuldre, bare skuldre eller slet og ret 
magnesium-mangel er alle navne for en ud-
bredt mangelsygdom i juletræer, som ikke 
sjældent er årsag til deklassering af træer. 
Symptomerne starter med, at de ældre nåle 
får en gullig spids. Efterhånden tiltager gul-
farvningen af de gamle nåle og hvis mangel-
sygdommen får lov til at udvikle sig, tabes 
alle de ældre nåleårgange. Men der er håb. 
 Årsagen er mangel på magnesium, som let 
kan tilføres som f.eks. kiserit.

Årsag
Nøgne eller bare skuldre skyldes i langt 
de fleste tilfælde mangel på magne-
sium. Nøgne skuldre er et fænomen, 
hvor træerne mister de ældre nåle cen-
tralt i træet samtidigt med at årsnålene 
bevares. Først får de gamle nåle en gul 
spids. Senere øges gulfarvningen på 
nålene og til sidste tabes disse. Årsagen 
er, at træerne flytter magnesium fra de 
gamle til de nye nåle, hvor behovet for 
magnesium er størst.

Mobilt magnesium
I modsætning til f.eks. kalcium og man-
gan, er magnesium (og kalium) mobilt i 
træerne. Det vil sige, at træerne let kan 
flytte rundt med disse næringsstoffer 
på samme vis som kvælstof. Så er der 
ikke nok på lager nummer et (jorden), 
benytter træet sig af lager nummer to, 
nemlig de gamle nåle. Træet prioriterer 
ALTID topskuddet, årskuddene og de 
nye nåle højest. Så mangler træet mag-
nesium (eller kalium) i de nye nåle på 
grund af ringe tilgængelighed i jorden, 
så flytter træet bare næringsstofferne, 
der blev optaget foregående år.

To typer mangel
Fænomenet kan skyldes absolut eller 
 induceret (relativ) mangel på magne-
sium i jorden. Findes stoffet i jorden 
i en mængde, der er utilstrækkelig for 
træerne, har vi at gøre med absolut 
mangel. Induceret mangel forekommer, 
når koncentrationer af magnesium i 
jorden er høj nok, men hvor optagelsen 
undertrykkes af andre konkurrerende 
næringsstoffer. Særligt kendt er kaliums 
og kalciums undertrykkelse af opta-
gelsen af magnesium, men mangan og 
ammonium kan også undertykke opta-
gelsen af magnesium. Høje niveauer af 
magnesium kan også undertrykke opta-
gelsen af kalcium og kalium. 

Magnesium i grønkornene
Magnesium er et centralt stof i grøn-
kornenes klorofyl, hvor det udfylder en 
uundværlig rolle i træernes fotosyntese. 
Gulfarvningen af de gamle nåle er et 
tegn på nedbrydningen af det grøn-
ne klorofyl og en øget lysfølsomhed. 
Nedbrydningen får de gule farver til at 
træde frem. Nåle der er mere udsat for 
lys skades mere end skyggede nåle. Flyt-
tes der for store mængder magnesium, 
ophører de gamle nåle med at fungere 
optimalt og træet taber nålene.

Konsekvenser af mangel på 
magnesium
Når indholdet af magnesium i nålene 
er lavt mindskes træernes fotosyntese. 
 Udover omtalte skader på træerne bety-
der dette også, at træernes vækst mind-
skes – også før de synlige nåle skader 
indtræder. Dannelsen af vigtige pro-
teiner mindskes og sukkertransporten 
fra nålene til rødderne mindskes. Dette 
fører til et mindre rod/top-forhold med 
deraf følgende påvirkning af optaget af 
andre næringsstoffer.

Forveksling
Mangel på magnesium kan let forveksles 
med mangel på kalium. Tommelfinger-

reglen siger, at mangel på magnesium 
typisk giver en skarp afgræsning til 
nålenes sundere grønne væv mod nåle-
basis, men i praksis er dette mere end 
svært at erkende.

Hvad kan du gøre?
Du kan altid søge eksperthjælp hos 
Danske Juletræer, men generelt anbe-
faler vi at tilføre magnesium enten som 
dolomitkalk, magnesiumkalk, kiserit 
eller magnesiumsulfat som bladgødning 
(bittersalt). De første to produkter er 
de billigste magnesium-kilder, men de 
er tungtopløselige og længe om at vir-
ke. Brug dem derfor før nyplantning. 
Typisk tager det et par år for denne 
type magnesium at nå ned i 25 cm jord-
dybde, men meget afhænger naturlig-
vis af jordbunden og vær opmærksom 
på sideeffekten på jordens pH.  Kiserit 
virker langt hurtigere og indenfor nogle 
ganske få måneder. Tilførsel af de faste 
gødninger bør ske i overensstemmelse 
med jordens Mgt, som bør ligge mellem 
4 og 8 (1 enhed svarer til 25 kg Mg/
ha), gerne højere hvis Kt er højt. Blad-
gødning med magnesiumsulfat anbefa-
les kun ved akut mangel på magnesium.

Doseringen afhænger af jordbunden og 
hvor stor manglen er. De fleste produ-
center anvender kiserit. Her anbefaler 
vi ikke at anvende mere end 50 kg ren 
magnesium/ha pr. gang (ca. 330 kg 
handelsvare – ved 15 % magnesium), 
men gerne med hyppigere tildelinger og 
i mindre doser i rigeligt god tid før ud-
spring, gerne om efteråret.

Nåleanalyser og rådgivning
Nåleanalyser er et sikkert værktøj til at 
skelne mellem mangel på henholdsvis 
magnesium og kalium. For en sikker 
diagnosticering anbefales, at man ta-
ger flere nåleanalyser. Udvælg først en 
gruppe raske træer og en gruppe mis-
farvede træer. Fra gruppen af raske træer 
udtager du en samleprøve af årsnåle, 
f.eks. fra anden eller tredje grenkrans. 
Denne prøve supplerer du med en samle-
prøve af de syge gule nåle. Det er un-
derordnet hvilken grenkrans du  vælger, 
men sørg for at indsamle de meget 
gule nåle. Alt i alt bliver det således 
fire prøver; to fra raske træer og to fra 
syge træer. Hver prøve skal indeholde 
30-50 gram nåle.

Medlemmer af Danske Juletræer kan få 
deres nåle analyseret på Eurofins med 
stor rabat. Som medlem behøver du blot 
at klikke ind på vores hjemmeside for at 
hente rekvisitionsskemaet, udfylde det 
og anføre dit medlemsnummer. Så får 
du rabatten.

Vi hjælper gerne vores medlemmer med 
at tolke et par prøver gratis, men er 
der mange og skal der følges op med 
en udvidet gødningsanbefaling tager 
vi os det betalt. Det er os, der gen-
nem 20 år har udviklet hele det faglige 
grundlag for tolkning af nåleanalyser, 
som anvendes inden for juletræer og 
klippegrønt. Vi rådgiver også andre råd-
giverorganisationer og firmaer ligesom 
ikke-medlemmer også kan få hjælp til 
konsulenttakst.
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Mangel på magnesium kendetegnes bl.a. af en forholdsvis skarp grænse mellem det usunde gule væv og 

det sunde grønne væv mod nålebasis, men skaden er ofte vanskelig at skelne fra mangel på kalium, som 

ser lige sådan ud, blot med en mere diffus grænse. Nåleanalyser kan afgøre hvilken typer mangel, det er.
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