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Har du haft røde nåle i dine juletræer år?  
På landsplan er røde nåle i år langt fra så 
stort et problem som i 2012, selvom flere har 
været hårdt ramt. Røde nåle forekommer også 
i nobilis. Røde nåle forekommer hvert år, men 
i nogle år er det særligt slemt. 

Årene 1980, 1981, 1983, 1984, 1987, 
1988, 1994, 1995, 1997, 2001, 2002, 
2003 og 2012 var år, hvor problemet 
med røde nåle var særligt slemt (Nåle-
drys 83, side 48-53). Skønsvis pådrager 
røde nåle branchen et tab på gennem-
snitligt 25-50 mio. kr. årligt (Nåledrys 
86, side 19-27), så økonomisk set kan 
problemet sidestilles med Neonectria.

Skaden udløses af solskin
Den sporadiske forskning, der har væ-
ret, har desværre ikke givet os vished 
for, hvad den bagvedliggende årsag er, 
men den udløsende faktor er sol eller 
varme. Men det er jo ikke sådan, at 
naturligt sunde træer ikke kan tåle sol-
skin. Der er sket noget forinden i nåle-
ne, som er den bagvedliggende årsag.

Observationer
Ingen tvivl om at skaden ALTID er knyt-
tet til årsnåle og at den ALDRIG opstår 
på ældre nåle. Men vi har modtaget 
mange andre observationer og forslag 
til årsagen til de røde nåle. Dem der går 
igen er typisk:

• at træerne rammes først og værst på 
sydsiden og at fænomenet dæmpes i 
bevoksningsrande tæt på skyggende 
skovtræer, hegn og lignende. Ofte er 
røde nåle et mindre problem i skov-
kulturer end i markkulturer.

• I mange tilfælde går topskuddet og 
den øverste grenkrans på større træ-
er næsten ram forbi. Herefter findes 
en zone i træet hvor de røde nåle er 
hyppige. Ned mod de nederste grene 
svækkes forekomsten af røde nåle og 
de nederste grene, der ofte er udsat 
for fugt, kan være helt uden røde 
nåle. Dette er knyttet til tætstående 
træer beskygget af nabotræet. Hos 
fritstående træer eller små træer kan 
alle grene være ramt ligesom en stør-
re eller mindre del af træets øverste 
grene kan være helt uden røde nåle.

• Udviklingen af røde nåle kan ske 
 meget hurtigt (dag/dage). Typisk 
starter det med, at nålene bliver gule. 
Ofte går det så hurtigt (og uens), at 
mange kun observerer den røde farve.

• Typisk observeres skaden i juli må-
ned, måske efter at man er kommet 
hjem fra ferie, men startskuddet va-
rierer fra egn til egn. Mange har set 
de første spæde tegn på røde nåle 
allerede omkring Sankt Hans. I år 
startede fænomenet lidt tidligere end 
sædvanlig.

• Rødfarvningen forekommer typisk 
som røde spidser (yderste halvdel), 
men kan også starte som bånd. Af-
græsningen til nålens sunde grønne 
væv er som regel meget skarp.

• Mange har observeret, at der er en 
sammenhæng mellem forekomsten 
af røde nåle og vækstkraftige træer 
og at træer, der er hårdt ramt et år, 
 typisk også rammes de følgende år.

• Fænomenet er hyppigst forekommen-
de på lerede jorde og ses ofte i hårdt 
og til tider sent gødskede kulturer. 
Flere beretter om sammenhæng med 
høje kalital og tilførsel af kiserit.

• I praksis virker svampemidler ikke.

• Mange har observeret, at fænomenet 
mildnes i svagt forårsgødskede kultu-
rer og flere har indberettet, at man 
ikke har røde nåle, hvor man bevidst 
har udeladt gødskning eller i ”glemte” 
hjørner.

• Fænomenet breder sig ikke som en 
smitsom sygdom til naboen. Der kan 
sagtens stå helt raske træer ved siden 
af syge træer. 

Manglende forskning
Der findes desværre i dag ikke kvalifi-
ceret forskning, der entydigt dokumen-
terer årsagen til de røde nåle. Vi har 
ekspertisen i Danmark (Skandinavien), 
men vi mangler midlerne. Vi har dog 
sporadiske forskningsresultater, især 
fra PAF-tiden, som i kombination med 
ovennævnte observationer og med 
forskningsresultater fra andre jordbrugs-
grene kan give os et indblik i, hvordan 
vi måske kan forebygge sygdommen.

Ufuldstændige cellevægge
Vi har fundet det mest sandsynligt, at 
ufuldstændige cellevægge på nålenes 
overflade er den primære bagvedliggende 
årsag. Hvis disse cellevægge er tilstræk-
keligt utætte, fordamper cellerne mere 
vand end de tilføres fra rødderne. Nålen 
eller partier af nålen visner simpelthen.

Kalcium, en nøglerolle?
Måske er fænomenet knyttet til det, vi 
alle kender så godt, når vi flytter en 
stueplante direkte ud i solskin. Bladene 
bliver ofte øjeblikkeligt nekrotiske og 

rødfarvede. Men fænomenet er nok sna-
rere knyttet til formindsket indlejring 
af kalcium (Ca2+) i cellernes cellevægge. 
Kalcium stabiliserer cellevæggene (og 
midtlamel) ved at danne broer mellem 
højmolekylære sukkerarter (pektin).

Kalcium-mangel er almindelig
Populært sagt, udgør kalcium mørtlen 
i en murstensvæg, mens sukkerarterne 
udgør murstenene. Behovet for kal-
cium er ekstra stort i vækstperioden, 
når celle væggene udbygges og hærdes. 
Mangler kalcium, så er cellevæggene 
utætte. Kalcium-mangel er på verdens-
plan næst efter kvælstof-mangel det stør-
ste næringsstofproblem i planteavlen.

Prioritering af roden
Kalcium-optagelsen og -transporten 
foregår passivt i roden og i træet og 
næringsstoffet kan ikke, som f.eks. 
kvælstof, kalium og magnesium, flyttes 
rundt i træet. Derfor stiger koncentra-
tionen af kalcium i hele nålens levetid. 
Tidlige danske resultater indikerer en 
stagnation/fald i koncentrationen af 
kalcium i nålene fra omtrent Sankt Hans 
til cirka medio juli, som kan antyde en 
problematisk indlejring.

Når træet i juli gradvist skifter fra at 
prioritere rodvækst fremfor overjordisk 
vækst, kan der ske et skift i kalciumfor-
syningen til nålene, fordi roden priori-
teres først. Men transporten af kalcium 
kan også blokeres af høj luftfugtighed. 
Når træet ikke kan fordampe, kan det 
ikke trække vand og dermed kalcium op 
af jorden. Måske var det årsagen i 2012, 
hvor temperaturen i juni var lav og luft-
fugtigheden udsædvanlig høj næsten 
hele måneden.

Det er også kendt, at optagelsen af 
kalcium effektivt kan hæmmes af kon-
kurrerende næringsstoffer, så som am-
monium (NH4

+), kalium (K+) og magne-
sium (Mg2+). Derfor kan (sen) gødning 
med store mængder kvælstof, kalium og 
magnesium i foråret også være en med-
virkende årsag.

Det er velkendt, at kvælstof er det 
 næringsstof, der stimulerer vækst 
mest. Gødskes der med store mængder 
kvælstof, er det let at forestille sig, 
at strækningsvæksten er så voldsom, 
at transporten og/eller indlejringen af 
 kalcium slet ikke kan følge med. Med 
andre ord kan gødskning med store 
mængder kvælstof give næringsstof-
ubalance i forhold til kalcium. Måske 
har en sådan ubalance været til stede 
flere steder i år, hvor f.eks. kombina-
tionen af varme, pludselig nedbør, og 
rigelig gødning har fremmet en meget 
kraftig vækst.

Sydowia polyspora
Denne svamp er konstateret i forbindel-
se med røde nåle, - også inden de bli-
ver røde, men svampen kan også findes 
på nåle uden de karakteristiske skader. 
Det er kendt fra utallige forsøg i andre 
jordbrugsgrene at dårlig kalcium-ernæ-
ring fremmer svampesygdomme. Faktisk 
er den cellesaft, der lækker fra celler-
ne ud på bladenes overflade en vigtig 
næringskilde for visse svampe, men 
ufuldstændigt dannede cellevægge gør 
naturligvis ikke kun, at cellen er udsat 
for øget fordampning, men også at den 
er udsat for svampeangreb! Derfor kan 
årsagen til røde nåle godt skyldes en 
kombination af ufuldstændigt dannede 
cellevægge og svampeangreb. Svampe-
midler har dog ikke virket i feltforsøg. 

Hvad kan du gøre?
1. Del gødningen om foråret.

2. Brug eller suppler med langsomt 
 virkende organiske eller coatede 
 gødninger i de sidste år af kulturens 
omdrift.

3. Tilførsel af magnesium er vigtig for at 
undgå ”nøgne skuldre”, men udbring-
ning kan med fordel ske af flere om-
gange og IKKE for tæt på udspring.

4. Kalium anses for vigtig for at øge 
træernes modstandskraft overfor 
vinter frostskader, men måske er det 
en fordel at skifte fra eksempelvis 
NPK 14-3-15 til mindre kaliholdige 
gødninger. 

5. Sørg for en god kalcium-status i 
 jorden.

Røde nåle-gruppe
Flere producenter har allerede sagt ja til 
at deltage en gruppe, der systematisk 
afprøver forskellige tiltag og produkter 
i forskellige doseringer mv.  Vi mangler 
stadig et par dygtige producenter, så 
har du problemer med røde nåle og har 
du løst til at deltage, så tøv ikke med at 
kontakte Danske Juletræer.
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