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Har du haft røde nåle i dine juletræer år?
Røde nåle forekommer hvert år, men i visse år
er det særligt slemt. På landsplan er røde nåle
i år heldigvis ikke så omfattende et problem
som i 2012. Skønsvis pådrager røde nåle branchen et tab på gennemsnitlig 25-50 mio. kr.
årligt. Mådeholden kvælstofdosering ser ud til
at være vejen frem, men der er stadig meget
vi ikke ved.
Forskning er vejen frem

Kalcium, en nøglerolle?

Der findes i dag ingen forskning, der
entydigt dokumenterer årsagen til de
røde nåle. Ekspertisen står klar, men vi
mangler midlerne. Et nyt forskningsinitiativ (se poster herom) fra Danske Juletræer skaber imidlertid håb for afklaring.

Røde nåle kan være knyttet til formindsket indlejring af kalcium (Ca2+) i cellernes cellevægge. Kalcium stabiliserer cellevæggene (og midtlamel) ved at danne
broer mellem højmolekylære sukkerarter
(pektin). Populært sagt, udgør kalcium
mørtlen i en murstensvæg, mens sukkerarterne udgør murstenene. Behovet for
kalcium er ekstra stort i vækstperioden,
når cellevæggene og vokslaget udbygges og hærdes. Mangler træet kalcium,
så bliver cellevæggene utætte. Kalcium-mangel er på verdensplan næstefter
kvælstofmangel det største næringsstofproblem i planteavlen.

Der er dog få forskningsresultater, som i
kombination med talrige producent-observationer og forskningsresultater fra
andre jordbrugsgrene, som giver os et
indblik i årsagerne, og hvad der kan gøres for at afhjælpe problemet.

Skaden udløses af solskin
Vi ved, at den udløsende faktor er sol eller
varme, men det er jo ikke sådan, at naturligt sunde træer ikke tåler solskin. Der er
derfor sket noget forinden med nålene.

Erfaringsopsamling
Vi ved, at den udløsende faktor er sol
eller varme, men det er jo ikke sådan, at
naturligt sunde træer ikke tåler solskin.
Der er derfor sket noget forinden med
nålene.
Røde nåle er et indviklet sygdomskompleks, der er knyttet til årsnålene, og
hvor mange forhold griber ind i hinanden i strækningsperioden. Vi har over
en årrække lavet følgende generelle
erfaringsopsamling om røde nåle:
• Træerne rammes først og værst på
sydsiden
• Dæmpes i bevoksningsrande tæt på
skyggende skovtræer og hegn.
• Er et mindre problem i skovkulturer
end i markkulturer.
• Hos tætstående træer beskygget af
nabotræer er topskuddet og den øverste grenkrans på større træer næsten
helt upåvirket. Herefter findes en zone
i træet, hvor røde nåle er hyppige.
• Ned mod de nederste grene svækkes forekomsten af røde nåle og de
nederste grene, der ofte er skærmet
mod direkte solskin, kan være helt
uden røde nåle.
• Fritstående træers topskud og øverste
grenkrans er også ofte upåvirket, mens
alle andre grenkranse kan være ramt.
• Udviklingen af røde nåle sker meget
hurtigt (i løbet af en dag eller få
dage) og starter med, at nålene bliver
gule. Ofte går udviklingen så hurtigt,
at mange kun observerer den efterfølgende rødfarvning.
• Typisk observeres skaden i juli måned, men varierer fra egn til egn.
• Rødfarvningen forekommer typisk
som røde spidser (yderste halvdel),
men kan også starte som bånd. Afgrænsningen til nålens sunde grønne
væv er meget skarp.
• Det er ofte de samme træer, der rammes.
• Breder sig ikke som en smitsom sygdom
til naboen. Der kan sagtens stå helt
raske træer ved siden af syge træer.
• I praksis virker svampemidler ikke.

Høj luftfugtighed og passiv
transport
Optagelsen og transporten af kalcium er
passiv, og næringsstoffet kan ikke ligesom magnesium flyttes rundt i træet.
Derfor stiger koncentrationen af kalcium
i hele nålens levetid.
Når træet i sommerperioden gradvist
skifter fra at prioritere rodvækst fremfor
overjordisk vækst, kan der ske et skift
i kalciumforsyningen til nålene, fordi
roden prioriteres 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 luftfugtigheden var
usædvanlig høj som følge meget lave
temperature i juni (1,7 grader under
normalen) og udsædvanlig høj nedbør
(78 % over normalen).

Røde nåle

Et dyrt tilbagevendende
problem for branchen

Det er også kendt, at optagelsen af kalcium effektivt kan hæmmes af konkurrerende næringsstoffer, så som ammonium (NH4+), kalium (K+) og magnesium
(Mg2+). Derfor kan (sen) gødning med
store mængder kvælstof, kalium og
magnesium i foråret også være en medvirkende årsag.
Det er velkendt, at kvælstof er det næringsstof, der stimulerer planternes
vækst mest. Gødskes der med store
mængder kvælstof, kan strækningsvæksten derfor blive så voldsom, at transporten og/eller indlejringen af kalcium
slet ikke kan følge med - der opstår med
andre ord en ubalance mellem næringsstofferne.

Sydowia polyspora
Sydowia polyspora er en svamp, som er
konstateret i forbindelse med røde nåle.
Det er kendt fra utallige forsøg at dårlig
kalcium-ernæring fremmer svampesygdomme. Det skyldes, at cellesaften, der
lækker fra cellerne ud på nålenes overflade på grund af kalciummangel, er en
vigtig næringskilde for visse svampe.
Ufuldstændigt dannede cellevægge fører
derfor ikke kun til, 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. Svampemidler har dog ikke vist nogen effekt i
feltforsøg.

Celle væg

Cellulose
mikrofibriller
(blå)

• Forekommer ofte på vækstkraftige træer.
• Forekommer kun sjældent på sandlokaliteter.
Midtlamel

• Klart hyppigst på god jordbund og
ses ofte i hårdt gødskede kulturer.

Kalcium broer
(grønne)

• Forekomsten svækkes markant i svagt
forårsgødskede kulturer.
Pektin molekyler
(røde)

• Flere har indberettet, at røde nåle,
ikke forekommer i kulturer, hvor der
ikke er gødsket.

Utætte cellevægge
Det er sandsynligt, at ufuldstændigt
dannede cellevægge og/eller vokslag
på nålenes overflade er den bagvedliggende årsag. Hvis cellevæggene er
utætte, fordamper cellerne mere vand,
end de tilføres fra rødderne. Nålen eller
partier af nålen visner simpelthen.
Måske er fænomenet knyttet til det,
vi alle kender så godt, når vi om foråret flytter potteplanter direkte ud i
solskinnet, hvor de sarte blade på et
øjeblik bliver nekrotiske og rødfarvede,
fordi planterne endnu ikke har nået at
danne et fortykket vokslag og cellevæggene endnu ikke er blevet tilstrækkeligt forstærket af lignin.
Høj kvælstoftilgængelighed kan stimulere for hurtig strækningsvækst, som i
sig selv kan tænkes at forårsage misdannede cellevægge. En øget tilgængelighed og for hurtig vækst kan samtidigt også føre til et ubalanceret optag
af andre næringsstoffer, her iblandt
kalcium – og optagelsen af dette næringsstof er særdeles følsomt overfor
høj luftfugtighed.

Cellevæg

Hvad kan du selv gøre?
Med udgangspunkt i den nuværende viden,
kan man formentlig mindske risikoen
for røde nåle ved at begrænse eller balancere forårets gødningstildeling:
•

Reducer tildelingen af kvælstof

•

Del gødningen i flere doseringer

Plasma
membran

•	Brug langsomt virkende organiske 		
eller coatede gødninger

Danske

Juletræer
– træer & grønt

