
 

 

 

 

 

 

Birgit og Jan Jørgensen 

 

 
 
 

 

 

Markvandring torsdag den 21. maj 2015 



Birgit og Jan Jørgensen 
 

Birgit og Jan Jørgensen startede allerede først i firserne med at dyrke juletræer på 

den smukt beliggende ejendom, Birkemosegård, ikke langt fra Helnæs bugt på 

Sydfyn. De startede med et almindeligt husmandssted, som siden blev omdannet 

til en juletræsejendom. I dag er bedriften vokset betragteligt og drives i dag bl.a. 

med konsulenthjælp og hjælp fra ekstern entreprenør.  

 

Både Birgit og Jan har en stor passion for planter og plantevækst, som Birgit 

også dyrker ved samtidigt at arbejde i en planteskole. Ved siden af driver Jan sit 

murerfirma. 

 

Driften 

Det tilplantede areal med nordmannsgran 

udgør i dag ca. 15 ha, som i al 

væsentlighed ligger rundt om gården. I 

dag er Birgit og Jan i gang med deres 3. 

generation juletræer på ejendommen. 

Nøgleord i driften er tidlig bundklipning 

og megen omhu med formning og 

regulering af træerne. I dag drives 

bedriften med konsulenthjælp fra Klaus 

Jørgensen.  

 

Maskinparken består af pakkemaskine, klipper, tågesprøjte og en ældre 

portaltraktor. 

 

Foruden selv at være meget tilstede i kulturerne anvendes der en polsk 

entreprenør.  

 

Overordnet driftsformål 

Målsætning for produktionen af juletræer er at lave kvalitetstræer. Juletræssalget 

foregår primært til danske grossister bl.a. med henblik på afsætning på det 

engelske marked. I afsætningssammenhæng bruges der megen tid på at finde de 

rigtige produkter til de rigtige kunder. 

 

Dyrkning 

I kulturstarten anvendes der almindelig plantemaskine og der plantes primært 

2/2-planter i en forårsplantning, overvejende med Ambrolauri Tlugi. 

Planteafstanden er 120 x 70 cm eller 120 cm x120 cm.  

 



Renholdelse foregår indtil bundklipning ved bredsprøjtning, typisk med 0,4 DFF 

og 1,0 l Round-up. Efter bundklipning (3 år), renholdes der primært med Round-

up og der pletsprøjtes med MCPA. Der efterårssprøjtes i unge kulturer med 

typisk 1-2 l Round-up, - hellere en gang ekstra, hvis der kommer 

ukrudtsproblemer. 

 

Der anvendes aldersgradueret gødskning (NPK 21-3-10): 1-2 år: 10 g handels-

vare pr plante, 3 år 20 g, 4 år 30 gram, 5 år 40g, 6 år 50 g og 7 år 60 gram pr. 

plante. Herefter 500 kg pr. ha i år 8 og 400 kg/ha i år 9. Der håndgødskes i år 1 til 

4, herefter anvendes der portaltraktor. 

 

Typisk anvendes der kiserit fra start, mellem 100-200 kg/ha. Der sommergødskes 

i år 8, primo maj 25 kg N og juni med 50-75 kg N afhængig af vejret. Farve-

gødskningen er behovsbestemt. Hvor der basisklippes gødskes der ikke pga. øget 

risiko for røde nåle. 

 

Der tågesprøjtes mod skadedyr, 1 gang mod lus i april med Karate. Galmider 

bekæmpes efter behov 2-4 gange i løbet af 

sæsonen. 

 

Formning af træerne foregår ved stabklipning 

og håndklipning i tætplantede kulturer. 

Stabklipning foregår i år 3 til en stab på 12-15 

cm. Basisklipning foregår med håndsaks eller 

hæksaks i år 4. Vækstregulering er kemisk.  
  
Jordbund og topografi 

Ejendommens jordtype er meget varieret og spænder bredt fra en god næringsrig 

lerjord til en lettere sandbladet lerjord (rubriceres som sandbladet lerjord). 

Området er bakket med få frosthuller. På ejendommen findes også opfyldte 

arealer uegnet til dyrkning af juletræer. Som navnet på ejendommen 

(Birkemosegård) siger, findes der også mosearealer med sortjord. 
 

 



Mødested 
Demonstration af planter, maskiner og tilbehør: Jutek, HD 2412, HedeDanmarks 

Planteskole, Johansens Planteskole, Majlands Planteskole, Team Service, Peter 

Schjøtts Planteskole, Sønderup Maskinhandel A/S, CompacTree, Skærbæk 

Maskinforretning, Bayer, One2Trees, AbiesGuard og Kagstrupgaard. 

 

 Frokost: Let grill-traktement 

 

 



 

PUNKT 1  

Afdriftklar kultur, overordnet dyrkningsstrategi og alger 

Anlægsår  Efterår 2006 

Generation 3. generation juletræer 

Proveniens Ambrolauri Tlugi 2/2 

Planteafstand 120 x70 cm 

Gødskning 400 kg handelsvare fordelt til 2 til 3 gange 

Renholdelse portaltraktor, Round-up, MCPA inden udspring. Herefter 

slåning 

Jord  Rt=5,8; Pt=3,0; Kt=11,0; Mg=6,0 (problemfri områder) 

  Rt=5,4; Pt=3,9; Kt=9,3; Mg=5,3 (områder m. nåletab) 

  

PUNKT 2 

Tæt plantning- planteafstand og afvikling 

Anlægsår  Forår 2011 

Generation 3. generation juletræer 

Proveniens Ambrolauri Borjomi 2/2 

Planteafstand 120 x70 cm 

Gødskning Ingen gødskning eller                 

sensommergødskning 

Renholdelse Portaltraktor; Round-up 

  

PUNKT 3  

Skadevoldere, formning af træer, bare skuldre 

Anlægsår  Forår 2011 

Generation 3. generation juletræer 

Proveniens Ambrolauri Borjomi 2/2 

Planteafstand 120x120 cm 

Gødskning Ingen gødskning eller sensommergødskning 

Renholdelse Portaltraktor; Round-up 

   

PUNKT 4 

Formning af træer, - kvalitetstræer 

Anlægsår  Forår 2009 

Generation 1. generation juletræer 

Proveniens Ambrolauri Tlugi 2/2 

Planteafstand 120x70 cm 

Gødskning 7. vækst-år: 60 g pr plante fordelt    

2-3 gange 

Renholdelse Portaltraktor; Round-up 

 



Jord  Rt=6,1; Pt=4,5; Kt=10,0; Mg=4,0 (problemfri områder) 

  Rt=6,0; Pt=4,6; Kt=12,0; Mg=5,1 (områder m. nåletab) 

 

PUNKT 5 

Gødskning og fravær af røde nåle  

Anlægsår  Forår 2010 

Generation 1. generation juletræer 

Proveniens Ambrolauri Tlugi 2/2 

Planteafstand 120x120 cm 

Gødskning 6 år 50 g pr plante fordelt på 2 til tre gange 

Renholdelse Portaltraktor; Round-up 

 

PUNKT 6+7 

Samme alder, samme plantetidspunkt (dag), forskelligt udfald. Betydning af 

lokalitetens klima og jordbund, herunder opfyld. 

Anlægsår  Forår 2010 

Generation 2. generation juletræer 

Proveniens Ambrolauri Tlugi 2/2 

Planteafstand 100 x 90 cm 

Gødskning 500 kg handelvare/ha, fordelt 2 til 3 gange 

Renholdelse Portaltraktor; Round-up 

 

 

 
 

 
Produktionen på opfyldt jord giver problemer  



Magnesium kort fortalt 

 

Mg (og K) er mobile næringsstoffer, som træets flytter rundt med. Mangel på Mg 

ses på ældre nåle. Den gule farve skyldes nedbrydning af træernes grønkorn. 

Manglen er relativ (induceret) eller absolut. Optagelsen af Mg er styret af behov, 

mens K kan luksusoptages. Tørke, lavt Rt, høj temperatur og overforsyning med 

K, Ca, Mn, NH4-N fremmer manglen på magnesium. 

 

Forholdet mellem Mgt og Kt er ofte kritisk. Flere forskere mener at Mgt:Kt < 

0,75 giver Mg-mangel. Mange forskere foreslår Mgt:Kt op til 2. Vi vover pelsen: 

Mgt:Kt> 1,0 eller derover er i mange tilfælde gavnligt for nordmannsgran, men 

pas på: For høj dosering af magnesium kan give en lige så alvorlig mangel på K. 

 

Landbrugets anbefalinger til jordprøver 
Jordtyper med JB under 4 

Kalital 

(Kt) 

Niveau Anbefaling 

<3 Meget 

lavt 

Akut mangel på kalium kan forventes. Det er nødvendigt at tilføre store mængder 

kalium for at hæve Kt 

3-5 Lavt Kt bør hæves ved tilførsel af mere kalium end træerne forbruger 

5-8 Middel Der bør tilføres den mængde, som træerne forbruger 

8-12 Højt Der kan tilføres lidt mindre kalium end træerne forbruger, hvorved der tæres lidt på 

jordens indhold af kalium 

>12 Meget 

højt 

Kaliumtallet kan sænkes ved at undlade gødskning med kalium. 

Jordtype med JB over ≥ 4 

<4 Meget 

lavt 

Akut mangel på kalium kan forventes. Det er nødvendigt at tilføre store mængder 

kalium for at hæve Kt 

4-7 Lavt Kt bør hæves ved tilførsel af mere kalium end træerne forbruger 

7-10 Middel Der bør tilføres den mængde, som træerne forbruger 

10-15 Højt Der kan tilføres lidt mindre kalium end træerne forbruger, hvorved der tæres lidt på 

jordens indhold af kalium 

>15 Meget 

højt 

Kaliumtallet kan sænkes ved at undlade gødskning med kalium. 

 
Magnesiumtal 

(Mgt) 

Niveau Anbefaling 

<2 Meget 

lavt 

Der forventes akut mangel på magnesium. Hvis Rt tillader det, bør 

magnesiumindholdet i jorden forøges med magnesiumkalk. Samtidig kan der 

være behov for at anvende kiserit afhængig af plantealder og gødskning 

2-4 Lavt Der forventes mangel på magnesium. Hvis Rt tillader det, bør 

magnesiumindholdet i jorden forøges med magnesiumkalk. Samtidig kan der 

være behov for at anvende kiserit afhængig af plantealder, gødskning og 

jordens Kt. 

4-8 Middel Magnesiumindholdet i jorden bør vedligeholdes. Før nytilplantninger kan der 

anvendes magnesiumkalk. Samtidig kan der være behov for at anvende kiserit 

afhængig af plantealder, gødskning og jordens Kt. 

8-12 Højt Der kan tæres på jordens magnesiumlager. 

>12 Meget 

højt 

Gødskning med magnesium kan undlades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske Juletræer  

i samarbejde med Birgit og Jan Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 


