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Nåleanalyser afspejler en given bevoksnings konkrete op-
tag af næringsstoffer (næringsstofstatus), og giver dermed 
et fingerpeg om, hvor vellykket en given produktion er i 
relation til gødskning og næringsstofforsyning. Nåleanaly-
ser kan i høj grad bruges forebyggende, da de kan afsløre 
næringsstofmangel eller -ubalance på et tidligt tidspunkt 
i vækstforløbet, således at der i god tid kan skrides ind 
over for ”ubalanceret” vækst eller før fremkomsten af syn-
lige mangelsymptomer på nålene. Herved kan diagnostice-
rede næringsstof problemer afhjælpes via gødskning, inden 
symptomerne bliver synlige. 

Nåleanalyser er det bedste styringsredskab i gødningsplanlægnin-
gen, ikke bare fordi analyserne afslører mangler og ubalance mel-
lem næringsstofferne, men også fordi de kan anvendes direkte i 
forbindelse med juletræers generelle næringsstoftilstand og deres 
løbende gødningsbehov, herunder ved valg af gødningstype og 
-metode. En nåleanalyse er således det eneste redskab, der kan 
dokumentere, hvilke gødningstyper, der bedst balancerer træer-
nes aktuelle næringsstofbehov på den enkelte lokalitet.

Succesfuld brug af nåleanalyser er dog betinget af referenceana-
lyser af jordbunden (dyrkningsgrundlaget), viden om geografisk 
beliggenhed (tilførsel af næringssalte fra havet, kvælstof fra nabo-
arealer med landbrugsproduktion), træalder og kvalitetsparametre 
såsom nålefarve, træhøjde, topskudslængde, højde/breddeforhold 
osv. Endvidere forudsætter den korrekte sammenligning med refe-
renceværdier, at prøverne udtages uden for vækstsæsonen.

Næringsstofbehov 
For at gro har planter behov for ilt, kulstof og brint, som de skaf-
fer sig fra luften, sollyset og vandet. Disse næringsstoffer bruges 
i meget store mængder, som komponenter i alle de organiske 
stoffer, der er resultatet af planternes fotosyntese. Derfor udgør 
ilt (O), kulstof (C) og brint (H) langt den overvejende andel af 
næringsstofferne (>90 %), men derudover skal planterne have en 

række andre næringsstoffer for at gro, som de skaffer sig især 
fra jorden og nedbøren. Det er disse næringsstoffer, som denne 
folder omhandler i relation til nåleanalyser.

I folderen beskrives næringsstofferne; kvælstof (N), fosfor (P), ka-
lium (K), magnesium (Mg), kalcium (Ca), svovl (S), mangan (Mn), 
jern (Fe), zink (Zn), bor (B) og kobber (Cu) mere indgående for 
nordmannsgranjuletræer. 

Makro- og mikronæringsstoffer
Planterne optager alle tilgængelige stoffer - uanset om de er nød-
vendige for vækst eller de er direkte skadelige. Der er identificeret 
16 deciderede næringsstoffer med en funktionel betydning for 
planters vækst og reproduktion. Disse kaldes for de essentielle 
næringsstoffer. Sammen med ilt, kulstof og brint udgør kvælstof, 
kalium, fosfor, kalcium, magnesium og svovl gruppen af makro-
næringsstoffer. Typisk bruges disse i mængder, der opgøres i kg/
ha/år. Den anden gruppe, mikronæringsstofferne eller sporstof-
ferne (mangan, jern, kobber (Cu), zink (Zn), bor (B), klor (Cl) og 
molybdæn (Mo)), bruges kun i mængder, der opgøres i g/ha/år. 
Disse mikronæringsstoffer samt de sidste 6 nævnte makronæ-
ringsstoffer kaldes tilsammen de mineralske næringsstoffer, fordi 
de oprindeligt stammer fra mineraler. Det er også disse stoffer, 
der ofte tilføres med gødning. 

Enheder
Analyseresultaterne – koncentrationerne – opgives i % af tørstof-
fet for N, mens de øvrige makronæringsstoffer opgives som mg 
næringsstof/g tørvægt, som er den gængse standard. Mange kom-
mercielle laboratorier opgiver imidlertid alle makronæringsstof-
fer i %, og for at komme fra enheden mg/g til enheden % skal 
man blot dividere med 10. For mikronæringsstofferne er enheden 
her mikrogram næringsstof/g tørvægt, hvilket svarer til mange 
laboratoriers angivelse i ppm (parts per million).

 

Praktisk anvendelse af nåleanalyser i 
juletræsdyrkningen
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Sådan indsamler du nåleprøver

Det er vigtigt at gøre sig formålet klart med nåleprøveudtag-
ningen. Er det en hel bevoksning, der er misfarvet eller drejer 
det sig om pletter fordelt rundt i kulturen/bevoksningen? Er 
udtagningen en del af en strategi, der skal sikre en korrekt 
udvikling af bevoksningens sundhed eller er der tale om en 
feberredning af en misfarvet bevoksning, der står for salg?

Antal prøver
Ønskes der en nåleanalyse, som karakteriserer én kultur, der be-
handles ens, bør der laves én nåleprøve, der som udgangspunkt 
kun indeholder skud/nåle fra den samme kultur. Er der imidler-
tid tydelige farveforskelle i kulturen, bør man lave to separate 
prøver, således af den ene prøve repræsenter de mest velfarvede 
træer, og den anden de ringest farvede træer. Er der tale om 
pletter bør pletterne repræsenteres af en særskilt prøve og, hvis 
pletterne er uens bør der tages separate prøver for de aktuelle 
pletter. Det er vigtigt, også at udtage prøver fra den omgivende 
velfarvede kultur. Herved lettes tolkningen efterfølgende.

Hvornår på året
Nålenes koncentration af næringsstoffer varierer gennem vækst-
sæsonen, både i absolutte mængder, men særligt i forhold til kon-

centrationen af sukker og stivelse, som det enkelte næringsstof 
bl.a. analyseres i forhold til (mg næringsstof pr. g nål). Nåleprøver 
skal derfor som udgangspunkt indsamles i træernes hvileperiode, 
hvor koncentrationen af næringsstoffer ikke varierer helt så me-
get på grund af hvilen og fordi indholdet af stivelse og sukker 
er næsten konstant i denne periode. Hvileperioden strækker sig 
typisk fra 15. november til 1. marts. Milde efterår eller en varm 
vinterafslutning kan indskrænke periodens længde. 

Prøve fra 20 tilfældigt udvalgte træer
For at en nåleprøve kan repræsentere en hel kultur (eller en del 
heraf), bør hver prøve indsamles fra mindst 20 tilfældige træer. 
Herved tilstræbes det, at den samlede nåleprøve repræsenterer 
det gennemsnitlige træ. En nem måde at udtage materiale til en 
tilfældig prøve på, er at udstikke kulturens længste diagonal, og 
så indsamle fra 20 jævnt fordelte træer langs denne diagonal. 
Når man skridter ud langs diagonalen for at finde det næste 
træ, er det meget vigtigt, at man ikke bevidst eller ubevidst 
sigter mod at tage bestemte typer af træer f.eks. de mere gule 
eller de høje. 

Man skal derimod skridte efter kulturens modsatte hjørne uden 
at vide, hvilken type træ man standser ved. Efter det forudbe-

Indsamling af 10-20 nåle pr. træ fra øverste grenkrans er mere skånsom en afklipning af hele skuddet. Desuden giver den kemi-
ske analyse mere korrekte værdier, når der skal sammenlignes med standardværdier. Foto: Lars Bo Pedersen.
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stemte antal skridt standser man og udtager prøven fra det nær-
meste træ, som IKKE er:
• frostskadet
• vind- og tørkeskadet
• ramt af døde skud (røde nåle)
• mekanisk skadet
• angrebet af skadevoldere
• dækket af alger og støv
• skyggepræget

Udtagning af prøve (hurtig)
De fleste laboratorier anbefaler, at man fra hvert træ klipper et syd-
vendt skud af i øverste grenkrans. Herved sikres en meget stor mængde 
nåle til det videre analyse arbejde, hvor typisk hele skuddet knuses/
nedbrydes og efterfølgende analyseres for de ønskede næringsstoffer. 
Pilotforsøg ved Skov & Landskab på én lokalitet peger på, at koncen-
trationen af kvælstof i nåle og skud her er sammenlignelige, hvorfor 
en total knusning af hele skud måske kan give brugbare resultater 
for dette næringsstof. Resultaterne peger imidlertid også på, at kon-
centrationen af mange af de andre næringsstoffer kan variere ganske 
betydeligt imellem nålene og den friske gren. Dette peger på, at en 
kemisk analyse af hele års(side)skuddet er knap så velegnet, når kon-
centrationen af andre næringsstoffer end kvælstof skal vurderes. 

Udtagning af prøve (skånsom)
At fjerne et helt skud i den øverst grenkrans er også et markant ind-
greb på træer med fire grenkransgrene eller færre, og særligt i salgs-
klare kulturer vil det kunne betyde en deklassering. En alternativ 
indsamlingsmetode er at fjerne ca. 10-20 nåle fra en sydvendt gren 
i øverste grenkrans. Dette indgreb ses næsten ikke, og i det videre 
analysearbejde er det kun nålene, som vil blive analyseret. Dette gør 
også sammenligningen med standardværdier mere korrekt, da disse er 
udført på nåle og ikke på hele skud. Bruges denne indsamlingsmetode 
skal man være opmærksom på, at mange kommercielle laboratorier 
har et ønske om mindst 200 g friskvægt pr. prøve. Da dette vil svare 
nogenlunde til 15.000 nåle, anbefales det derfor at tale med labora-
toriet på forhånd, så man kan blive enige om hvor stor en mængde, 
som er absolut nødvendig for at gennemføre analyserne – oftest vil det 
ligge i omegnen af 8 g friskvægt eller 400 nåle svarende til 20 nåle/
træ fra 20 træer eller bedre 10 nåle/træ fra 40 træer.

Håndtering
Skuddene/nålene indsamles i papirposer, som ofte vil kunne rek- 
vireres hos laboratoriet. Indsamling i plastposer kan ikke anbefales. I 

vådt vejr kan man med fordel indsamle prøven i en ren plastbeholder, 
og herefter flytte prøven over i en papirspose. Nåleprøverne bør ind-
sendes samme dag, som de udtages, men send ikke våde papirsposer 
med posten. Kan prøverne ikke sendes samme dag, bør de opbevares 
køligt, men frostfrit i en åben papirspose indtil afsendelse.

Hvad skal der analyseres for?
De fleste laboratorier tilbyder en standardpakke bestående af 
følgende makronæringsstoffer: kvælstof (N), fosfor (P), kalium 
(K), svovl (S), kalcium (Ca) og magnesium (Mg) samt mikronærings-
stofferne: mangan (Mn), jern (Fe), zink (Zn), bor (B) samt sporstof-
fet natrium (Na). Udover selve analyseresultaterne tilbyder mange 
laboratorier også en tolkning af resultaterne med en tilhørende 
vejledning om hvilke næringsstoffer man bør have fokus på eller 
tilføre i kulturen. Hvorvidt man ønsker at få en tolkning/vejledning 
fra laboratoriet må naturligvis afhænge af, hvor rutineret man er i 
at læse analyserapporterne. Mange af laboratorierne bruger en ma-
tematisk formel/algoritme til at fastslå hvilke næringsstoffer, som er 
i absolut mangel og mangel i forhold til de øvrige næringsstoffer. 
På baggrund af resultaterne fra de matematiske formler gives så en 
anbefalet behandling, men sådanne (maskin)anbefalinger kan let re-
sultere i urealistisk lave henholdsvis høje anbefalinger set i forhold 
til f.eks. kvælstofnormerne. Ofte vil man derfor være bedre hjulpet 
med to prøver fra den samme kultur, som man gennemgår i samar-
bejde med en rådgiver ved at sammenligne de to analyserapporter 
fra henholdsvis den ringest og den bedst farvede del af kulturen. 

Hvilke laboratorier
Der er kun et begrænset antal kommercielle laboratorier til-
bage, der udfører kemiske analyser af grannåle. Som medlem af 
Dansk Juletræsdyrkerforening får man 30 % i rabat hos Eurofins 
Steinslaboratorium ved at bruge en særlig rekvisition, som hentes 
på foreningens hjemmeside. Dansk Juletræsdyrkerforening hjæl-
per sine medlemmer med tolkning af nåleanalyser. Det samme 
gælder for Skov & Landskabs abonnenter på Videntjenesten. 

Fremtid
Dansk Juletræsdyrkerforening og Skov & Landskab har planlagt i 
forbindelse med fremtidige PAF-projekter at udvikle deciderede reg-
nearksværktøjer så juletræsdyrkerne selv kan beregne og foretage de 
vigtige tolkninger af nåleanalyserne. I sådanne projekter vil der også 
blive foretaget solide sammenligninger af nåleudtagningsmetoderne, 
således at der foreligger helt klare anbefalinger.
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Næringsstoffernes funktion i planterne gennemgås og de 
visuelle mangelsymptomer beskrives hos nordmannsgran. 
Baseret på mere end 2.500 nåleanalyser angives koncentra-
tionsintervaller for de vigtigste næringsstoffer i årsnålene 
og de anbefalede intervaller sættes i forhold til jordbunden, 
hvor denne har betydning. Endvidere beskrives næringsstof-
fernes påvirkning af udvalgte juletræsegenskaber og hvordan 
optaget af de enkelte næringsstoffer påvirker hinanden.

Kvælstof (N)
Kvælstof er det mineralske næringsstof som nordmannsgran be-
høver mest af. N er en vigtig bestanddel af proteiner, enzymer, 
aminosyrer og nukleinsyrer (RNA, DNA), og er derfor involveret 
i næsten alle dele af træernes stofskifte. N er vigtig for fotosyn-
tesen, da stoffet er komponent i plantecellernes klorofyl (5 % af 
klorofylmolekylet består af N). N-stofskiftet er endvidere tæt knyt-
tet til omsætningen af kulstofforbindelser i træernes celler (Calvins 
cyklus, fotorespirationen), hvorfor tilvæksten mindskes kraftigt ved 
N-mangel. Koncentrationen af opløste N-forbindelser i cellerne 
falder markant ved N-mangel, som med undtagelse af mangel på 
molybdæn, ikke sker ved andre mangelsygdomme. Da N-mangel 
fører til en tydelig reduktion af klorofyldannelsen og tilvæksten, er 
N-mangel en af de letteste genkendelige mangelsymptomer.

De aktive plantedele (nålene) indeholder typisk mellem 0,8 og 
3,0 % N, mens vedmassen indeholder omkring 0,1 % N. N er 
ofte vækstbegrænsende og træerne kan ikke udnytte de store 
mængder N, der er bundet i jordens mineraler eller som findes 
i atmosfæren (80 % er N2). Træerne optager stort set kun N på 
uorganisk form som nitrat (NO3- eller NO3-N) eller ammonium 

(NH4+ eller NH4-N). Langt den overvejende del optages gennem 
planterødderne, men NH4-N kan også optages gennem nålene. 
Nitrat er et negativt ladet stof, som er meget mobilt, og som derfor 
udvaskes let fra træernes rodzone. NH4-N er derimod et positivt 
ladet stof, som let bindes til jordpartiklernes negative overflade. 
Nordmannsgran kan udnytte begge N-former. En stor mængde 
N er ikke direkte tilgængelig for planterne, fordi det er bundet i 
organiske stoffer. Nedbrydningen af disse stoffer afhænger af de 
tilstedeværende mikroorganismer og af de involverede organiske 
stoffer. Træerne får tilført N fra luften, men mængderne varierer 
meget alt efter hvor kvælstofbelastet det pågældende område er. 
Typisk tilføres der 10-20 kg N/ha/år, men især nær landbrug med 
en stor gylleproduktion kan tilførslen blive meget større.

Optag af N og sammenhæng med andre næringsstoffer
Det er kendt at klorid fra f.eks. havsalt, undertrykker rodoptagelsen 
af NO3-N, men betydningen er ukendt i juletræssammenhæng.

Træernes behov for N
Træernes kvælstofbehov bestemmes i et igangværende projekt 
om behovsbestemt gødskning. Analyser af biomassematriale fra 
kulturer i 1990’erne peger dog på, at træernes behov for N i gen-
nemsnit er ca. 45 kg N/ha/år, men i øvrigt afhænger meget af 
alderen. Ved nyanlæg svarer træernes behov til 1-2 kg N/ha/år, 
mens træerne i de mellemaldrende år har et behov svarende til 
40-50 kg N/ha/år. Ved afdrift er behovet så stort som 100-150 kg 
N/ha/år eller mere. 

Visuelle symptomer på mangel på N
Mild mangel på N kommer snigende gennem en svag reduktion 
i nålefarve og nålestørrelse samt en svagt reduceret vækst. Bliver 

Tolkning af nåleanalyser – bliv klogere 
på de enkelte næringsstoffer

Udtalt N-mangel resulterer i gule og korte nåle samt nedsat skudlængde (strækningsvækst). Træer med så gule nåle, som vist 
her, vil typisk have en N koncentration under 1,0 % N i tørstoffet. Foto: Bent K. Christensen.
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manglen mere udtalt reduceres væksten tydeligt og nålene bliver 
lysegrønne til lysegule og små. De ældste nåle nederst og centralt 
i træet misfarves først, fordi det mobile N let flyttes fra gamle 
nåle til nye nåle, hvor fotosyntesen er stor. Kan forveksles med 

mangel på K og muligvis med mangel på S. Mangel på N fore-
kommer som regel midt i vækstsæsonen efter perioder med kraftig 
nedbør eller i sensommeren/efteråret, hvor farven ellers tiltager.

Kvælstof og træets farve
Nålefarven kan i stort omfang forklares af koncentrationen af N 
i nålene, men nålefarven er også knyttet til den enkelte lokalitet 
(figur 1). Generelt er sammenhængen mest tydelig på sandjorde 
sammenlignet med lerjorde. På sandjorde vokser farveværdien i 
de lave områder betragteligt når koncentrationen af N øges. Til 
gengæld stagnerer farveudviklingen i det høje område i takt med 
at koncentrationen af N øges. På lerjord er der derimod en ten-
dens til en lineær sammenhæng. På sandjord flyttes farven let 
med gødskning på dårligt farvede træer og vanskeligt på velfar-
vede træer, mens flytningen af farven stort set er lige vanskelig 
på dårligt og velfarvede træer på lerjord. 

Kvælstof vækst og andre kvalitetsparametre
På samme måde er koncentrationen af N i nålene positivt korre-
leret til træernes vækstparametre, f.eks. nålelængde, nålevægt og 
topskudslængde, men også her er relationen lokalitetsafhængig 
og tillige for topskudslængden tydeligt aldersafhængig.

Både antallet af topknopper (figur 2), internodier (mellemgrene) 
og grenantal i øverste grenkrans er generelt også positivt koblet 
til koncentrationen af N i årsnålene, men sammenhængen er me-
get lokalitetsafhængig og noget afhængig af alderen.

Kvælstof, nålefarve og alder
Kvælstofkoncentrationen afhænger stærkt af kulturens alder (fi-
gur 3). Det er der ingen andre næringsstoffer, der gør i samme 
grad. Årsagen kan beskrives som en fortynding af kvælstoffet i 
takt med, at træerne vokser eller, at træerne ikke ”tilbydes” nok 
kvælstof i takt med at de vokser.

Hvad er den optimale koncentration af N? 
Den optimale koncentration af et næringsstof udtrykkes bedst 
som et interval mellem en minimumsgrænseværdi og en mak-

Figur 1. Årsnålenes farve som funktion af koncentrationen 
af kvælstof i nålene. Farveskalaen går fra 0 til 7 fra det 
misfarvede røde træ (0) over det gule (1) til det klart meget 
mørkegrønne træ (7). Farven 4 er den gennemsnitlige ac-
ceptable grønne nålefarve, der har farveværdien 5 GY 4/6 
efter Munsell plant color chart. I figuren er vist en statistisk 
model for samtlige analysedata samt en udvalgt lokalitet 
på henholdsvis sand- og lerjord. Hvert punkt repræsenterer 
gennemsnitsmålingen for en parcel med ca. 15-25 træer i en 
gødningsbehandling.

Figur 2. Antal topskudsknopper som funktion af koncentra-
tionen af kvælstof i nålene på tre udvalgte lokaliteter. Hvert 
punkt repræsenterer gennemsnitsmålingen for en parcel 
med ca. 15-25 træer i en gødningsbehandling. Teglstrup re-
præsenterer lerjord, mens Skærbæk og Salten Langsø repræ-
senterer de sandede jordtyper.

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

0

1

2

3

4

5

6

 Alle data
 Hastrup (ler)
 Salten Langsø (sand)
  Y=4,6-14,9*0,10x, R2=0,40
  Y=4,8 - 5,2*0,35X, R2=0,32
  Y=5,1- 17,3'0,12x, R2=0,68 

Fa
rv

ev
æ

rd
i (

0-
7)

N (%)

0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5
 Salten Langsø
 Skærbæk
 Teglstrup

A
nt

al
 to

ps
ku

ds
kn

op
pe

r

N (%)

Salten Langsø: Knopper = 2,1*N+3,1, R2=0,67
Skærbæk:       Knopper = 2,0*N+3,0, R2=0,55
Teglstrup:        Knopper = 1,4*N+3,7, R2=0,26

Figur 3. Farvevariationen i forhold til træalder og koncentration 
af kvælstof i årsnålene. Farveskalaen er beskrevet ved figur 1. 
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simumsgrænseværdi. Det tilgængelige datamaterialet tillader 
imidlertid ikke, at der angives sådanne værdier, idet noget sådant 
kræver specialdesignede forsøg. Ud fra datamaterialet kan det 
dog let lade sig gøre at beregne, hvor stor en andel af analyserne, 
der ligger indenfor givne grænser. Vi har generelt valgt at angive 
”normalområdet” ved at angive den øvre og nedre grænse for det 
centrale interval som 75 % af analyserne falder indenfor (figur 4). 
På tilsvarende måde er det ”anbefalede område” angivet ved græn-
serne for det centrale interval, hvor 60 % af analyserne falder 
inden for. Disse områders grænser kan ligge forskelligt på hen-
holdsvis lerjord og sandjord, sådan som for N’s vedkommende, 
men også være identiske sådan som for fosfor (P).

Normalområdet for N på lerjord er 1,2 - 1,9 %. Vi kan ikke på 
baggrund af undersøgelsesmaterialet angive en anbefalet øvre 
grænse for N. Det generelle anbefalede niveau fastsættes derfor 

ud fra den nedre grænse for det, interval som de 70 % højeste 
analyseværdier falder indenfor, som er 1,4 %. Grænseværdien på 
1,4 % svarer samtidig til en acceptabel farveværdi på 4 for et gen-
nemsnitligt farvet træ. På sandjord er normalområdet for kvælstof 
1,1 – 1,8 %, mens den anbefalede nedre grænse kan fastlægges til 
1,3 %. Databasens middelværdi for koncentration af N i årsnålene 
er på henholdsvis 1,5 % og 1,4 % for ler- og sandjorde (figur 4).

N-koncentrationens afhængighed af alder vanskeliggør opstilling 
af faste grænseværdier. Med et fald på ca. 8 % om året i kvæl-
stofkoncentration i de salgsklare og mellemalderende kulturer 
og ca. 3 % i de helt unge kulturer, kan den anbefalede nedre 
grænseværdi bestemmes for de enkelte vækstår (alder fra frø). Da 
der er relativ stor usikkerhed på beregningen og fordi forskellene 
mellem lerjord og sandjord ikke er stor, er det kun de gennem-
snitlige anbefalede nedre grænseværdier for alle jordtyper for de 
anbefalede nedre grænseværdier, som er angivet i tabel 1.

Fosfor (P)
Selvom P er et makronæringsstof ligesom N, svarer træernes be-
hov for P kun til ca. 10 % af behovet for N. Nålene indeholder 
typisk mellem 1 og 3 mg P/g, mens stamme og grene indeholder 
omkring 0,3 mg P/g. P har en central rolle i reguleringen af træer-
nes stofskifteprocesser og i fotosyntesen. Til trods for, at P kun er 
til stede i beskedne koncentrationer i nålene i forhold til N, så re-
præsenterer energirige P-forbindelser (ATP) stofskifteprocessernes 
»brændstof«. P har også afgørende betydning for opbygningen af 
stivelse og i enzymaktivering samt i reguleringen af sukkertrans-
porten i træerne. Desuden udgør P et strukturelement i opbyg-
ningen af gener (DNA, RNA) og cellemembranernes fedtstoffer.

I jordbunden vil P næsten altid findes som ortho-fosfat (H2PO4
-, 

HPO42-, eller PO43-) bundet til enten organiske eller uorganiske 
forbindelser. Fosfat, der er negativt ladet, bindes i jorden stærkere 
end de andre dominerende anioner; sulfat (SO42-), klorid (Cl-), 
NO3

- og bikarbonat, (HCO3
-). Udvaskningen af P fra rodzonen er 

derfor beskeden. Tilgængelighed af P i jord varierer med jordens 

Figur 4. Histogram for fordelingen af koncentrationen af N i årsnåle på lerjord og sandjord samt intervaller for normalområdet 
og nedre grænse for den anbefalede N-koncentration. 
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3 2,5

4 2,4

5 2,3

6 2,2

7 2,0

8 1,9

9 1,8

10 1,6

11 1,5

12 1,4

13 1,4

Tabel 1. Anbefalede nedre grænser for koncentrationen af N 
i årsnåle hos nordmannsgran i de enkelte vækstår.
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pH. Tilgængeligheden er størst ved et pH mellem 5 og 7. Ved lavt 
pH bindes P stærkt til navnlig jern- og aluminiumholdige forbin-
delser. Ved relativt højt pH bindes P i tungtopløselige kalcium- og 
magnesiumforbindelser.

P-mangel fører til, at planter udvikler et større rodnet for at få 
tilgang til et større jordområde, men det sker på bekostning af 
træets generelle vækst. Også træernes rodsymbiose med my-
chorrhiza-svampe giver træet adgang til et langt større under-
jordisk forsyningsnet bestående af svampens hyfer - navnlig på 
jordbundstyper med et lavt indhold af P. Til gengæld for fosfat 
får svampen tilført sukkerstoffer fra planten. Rødderne udskiller 
endvidere enzymer, der hjælper til med frigørelsen af organisk 
bundet fosfat. Tilførslen af fosfor fra luften er meget lille, ca. 0,05 
kg P/ha/år.

Træernes behov for P
Træernes behov for P er beskedent, men stiger svagt med alderen. 
Ved nyanlæg er behovet mindre end 0,5 kg P/ha/år, som dog sti-
ger til 4-5 kg P/ha/år midt i omdriften og slutter ved ca. 20 kg P/
ha/år ved omdriftens slutning.

Visuelle symptomer på mangel på P
Mørkegrønne nåle og reduceret strækningsvækst er typiske symp-
tomer på mangel på P. Senere kan nålene få et rødligt skær, hvor-
efter nålene efterhånden visner, men P-mangel er sjælden i ju-
letræsbevoksninger. Planter optager P som ortho-fosfat (H2PO4

2-) 
i roden. Da P indgår i dannelsen af bl.a. cellemembraner, fører 
mangel på P til en markant reduktion af træets strækningsvækst 
og størrelsen på nålene. Dette sker uden, at dannelsen af protein 
og klorofyl påvirkes i samme omfang, hvilket bevirker at nålene 
får en mørkere grøn farve. Dette er et tidligt og meget karak-
teristisk symptom på P-mangel. Mangel på P fører også til en 
ophobning af stivelse og en formindsket sukkerproduktion. Ved 
stærkere P-mangel ses deforme nåle med døde pletter som senere 
visner, hvorved P, der let lader sig transportere rundt i planten, 
flyttes til yngre nåle og genbruges. Nålene kan endvidere få et 
næsten lilla skær på grund af ophobning af rødlige farvestoffer 
(anthocyaniner).

Sammenhæng mellem P og juletræskvalitet
I Skov & Landskab’s gødningsforsøg, der har dannet grundlag 
for denne tolkning af nåleanalyser har P-koncentrationen i nå-
lene på intet tidspunkt været kritisk lav. Dette er formodentlig 

forklaringen på, at P slet ikke udviser nogen relation til jule-
træskvaliteten.

Hvad er den optimale koncentration af P?
Fordelingen af P i nålene er ens på henholdsvis sand- og lerjord. 
Normalområdet for koncentrationen af P i årsnålene er 1,4 - 2,2 
mg/g, mens det anbefalede områder er mellem 1,4 og 2,0 (se figur 
5). Databasens middelværdi er på 1,75 mg P/g (figur 5).

Kalium (K)
Efter N og Ca er K det næringsstof, som træerne optager de stør-
ste mængder af. Den naturlige tilførsel af K fra atmosfæren udgør 
ca. 6 kg K/ha/år, men er meget afhængig af nærheden til havet. 
Behovet for K udgør tæt ved 50 % af træernes N-behov. Hoved-
parten af K findes i nålene (ca. 45 %) og i grenene (25 %). Typisk 
indeholder nålene mellem 3 og 20 mg K/g, mens vedmassen in-
deholder (langt) mindre, typisk 1 mg K/g. I træet findes K kun 
som den positivt ladede kation K+, der har en central rolle i regu-
leringen af stofskifteprocesserne og i fotosyntesen. Kalium spiller 
også en væsentlig rolle i aktivering af enzymer i proteinsyntesen, 
der således hæmmes markant ved K-mangel. 

Når negativt ladede sukkerstoffer transporteres rundt i træet, er 
det ofte K+, der følger med som ladningsneutraliserende stof. K 
medvirker også til stabiliseringen af pH, i aktiveringen af enzy-
mer og er også nødvendig for opbygningen af mange proteiner. 
K indgår også som et vigtigt stof i reguleringen af vand- og salt-
balancen, bl.a. når spalteåbninger skal åbnes og lukkes. Det er 
navnlig K’s rolle i vand- og saltbalancen, dels gennem sikring af 
intakte cellevægge og dels ved at hindre udtørringsstress, der er 
vigtig i K’s store betydning for tørkestress. 

K er et af de mest mobile næringsstoffer. Træerne optager K me-
get effektivt gennem rødderne. Herfra transporteres det hurtigt 
op til især nålene, men er her til gengæld meget udsat for ud-
vaskning. Når den udvaskede K rammer jordbunden igen med 
nedbøren sørger rødderne for med deres effektive optagelse, at K 
recirkuleres ganske effektivt.

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
0

5

10

15

20
%

 a
f t

ot
al

 a
na

ly
se

an
ta

l

P (mg/g)Anbefaling
Normal

Figur 5. Histogram for fordelingen af koncentrationen af P i 
årsnåle samt intervaller for normalområdet og det anbefa-
lede område. 

K-mangel viser sig som en ”spætning” af særligt de ældre 
nåleårgange, nålespidserne bliver ofte lyse/gule med en 
grumset overgang til den indre grønne nålebasis. Kan være 
udtalt ved krydsene. Foto: Claus Jerram Christensen.
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K-mangel ses efter perioder med frost eller tørke. Primær K-man-
gel skyldes, at jorden ganske enkelt indeholder for lidt K, mens 
sekundær K-mangel skyldes vekselvirkningen mellem klimafak-
torer (temperatur og vandtilgængelighed) og træets K-status. Se-
kundær K-mangel induceret af f.eks. frost, vil således automatisk 
udbedres i takt med at temperaturen øges om foråret.

Optag af K og sammenhæng med andre næringsstoffer
Optagelsen af K hæmmes især af tilstedeværelsen af NH4-N, 
selvom optagelsen af NH4-N ikke påvirkes af K. K og magnesium 
(Mg) siger man er antagonister, da de påvirker optagelsen af hin-
anden negativt, men det er langt hyppigst at K undertrykker Mg.

Danske undersøgelser på små pottede nordmannsgraner tyder 
på, at K/N-forholdet bør være mellem 0,5 og 0,6 for at opnå den 
bedst mulige resistens mod vinter- og forårsnattefrost.

Træernes behov for K
Træernes behov for K udgør gennemsnitligt 26 kg K/ha/år, men 
svinger meget med træernes alder. I 1-3 års alderen er behovet 
3-4 kg K/ha/år, mens det midt i omdriften er ca. 25 kg K/ha/år. 
Ved omdriftens slutning stiger behovet kraftigt, og er knapt 100 
kg K/ha/år.

Visuelle symptomer på mangel på K
Mangel på K medfører misfarvninger, men hæmmer også væksten. 
Det er et snigende mangelsymptom fordi den sjældent opdages før 
væksten er stagneret. K-mangel kan især forveksles med mangel 
på Mg. Misfarvningen starter som en gulfarvning af nålespidsen 
uden nogen markant afgrænsning til det sunde væv. Efterhånden 
breder misfarvningen sig til større dele af nålen. På grund af K’s 
store mobilitet viser misfarvningen sig først på ældre nåle tæt 
ved stammen og dybt nede i kronen, hvor nålene gradvist bliver 
mere klorotiske, senere nekrotiske (lysebrune-brune) hvorefter de 
falder af. Dette skyldes K’s høje mobilitet og træernes evne til at 
flytte K fra ældre til yngre og mere aktive nåle. Fænomenet skøn-
nes at være udbredt i danske juletræsbevoksninger.

Sammenhæng mellem K og juletræskvalitet
Koncentrationen af K i årsnålene er positivt korreleret til top-
skudshøjden, men også stærkt påvirket af den enkelte lokalitet. 
Ofte udviser K slet ingen sammenhæng med farve på årsnålene, 
helt i overensstemmelse med det mobile K let flyttes fra de ældre 
(udtjente) nåle til de yngre nåle hvor fotosyntesen er høj.

Koncentrationen af K i årsnålene er på de enkelte lokaliteter også 
ofte særdeles velkorreleret med både antallet knopper i topskud-
det, grenantallet i øverste grenkrans og antallet af internodier 
således at jo højere koncentrationen af K er desto flere grene og 
knopper bliver der dannet.

Hvad er den optimale koncentration af K?
Koncentrationsfordelingen af K er forskellig på lerjord og sand-
jord. Koncentrationen af K er næsten symmetrisk fordelt omkring 
en middelkoncentration på 7,8 mg K/g på sandjordene, mens for-
delingen på lerjorderne er tydeligt skæv med relativt stor hyp-
pighed af meget høje koncentrationer. Lerjordenes middelværdi 
(7,5 mg K/g) ligger lidt under sandjordenes, men med en stor hyp-
pighed af nålekoncentrationer i det lave område lige i nærheden 
af middelværdien. Lerjorde er næringsrige jorde, men plantetil-
gængeligheden af K varierer meget. På lerjorde er normalområdet 
4,8-11,0 mg K/g, mens det anbefalede områder indskrænker sig til 
intervallet 5,2-10,0. På sandjorde er normalområdet 5,8-10,8 mg 
K/g, mens det anbefalede områder indskrænker sig til intervallet 
6,4-9,8 mg K/g (figur 6).

Magnesium (Mg)
Behovet for Mg udgør ligesom for P tæt ved 10 % af træernes 
N-behov. Den atmosfæriske deposition kan være betydelig på 
kystnære lokaliteter, hvor tilførslen kan andrage op til halvdelen 
af den nødvendige mængde Mg. I gennemsnit regnes med en de-
position på 3-6 kg Mg/ha/år. I træerne findes hovedparten af Mg 
i nålene (ca. 40 %) og i grenene (25 %). Typisk indeholder nålene 
0,5-3,0 mg Mg/g, mens vedmassen indeholder ca. 0,15 mg Mg/g.

Mg har flere roller i træerne. Bedst kendt er næringsstoffets 
rolle som centralt atom bundet til klorofylmolekylet i grønkor-
nene, hvor træernes fotosyntese foregår. Mg medvirker også i 
reguleringen af pH i cellerne, i proteinsyntesen og i grønkor-
nene, hvor pH skal være højt, og endvidere i indlejringen af CO2 
i fotosyntesen. Mg har også en vigtig rolle i forbindelse med 
respiration og enzymaktivering, bl.a. ved flytningen af sukker-
stoffer til sivævet. Mg kan transporteres rundt i træerne, men er 
ikke så mobilt som f.eks. K.

Mg-mangel karakteriseres ved, at nålene har et lavere indhold af 
klorofyl og fremtræder lysegrønne eller gullige. Et lavt indhold af 
Mg i grønkornene bevirker også, at planter bliver meget lysføl-

Figur 6. Histogram for fordelingen af koncentrationen af K i årsnåle på lerjord og sandjord samt intervaller for normalområdet 
og det anbefalede område. 
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somme med risiko for at nålevævet angribes. Ved mangel på Mg 
betyder dette, at de nåle, der eksponeres direkte for sollyset ofte 
er mere klorotiske og nekrotiske end nåle, der findes i skygge. I 
tilfælde af alvorlig mangel på Mg falder proteinsyntesen markant, 
som fører til at træets vækst mindskes betydeligt.

Mangel på Mg hæmmer transporten af sukkerstoffer fra nålene 
til sivævet og dermed også videre til rødderne. Det er derfor 
kendetegnende at mangel på Mg resulterer i formindsket rod/
top-forhold.

Optaget af Mg og sammenhæng med andre næringsstoffer
Både i jordvæsken og træerne er Mg2+-ioner omgivet af vand-
molekyler og findes derfor som en stor hydreret ion, der ikke let 
lader sig flytte med transportsystemerne i plantens rødder. Det 
er velkendt, at induceret Mg-mangel i nordmannsgran skyldes, at 
rodoptagelsen af Mg hæmmes af forhøjede koncentrationer af K, 
NH4-N, Ca og Mn i forhold til Mg niveauet i jorden. Dette skyldes, 
at den hydrerede Mg har en beskeden evne til at binde sig til rod-
cellernes cellemembraner, der hvor planteoptagelser sker, og navn-
lig i forhold til Ca. Der kan med andre ord være ”nok” Mg tilstede, 
men næringsstoffet vil ikke være plantetilgængeligt i tilstrækkeligt 
omfang, hvis konkurrencen fra andre næringsstoffer er for stor.

Træernes behov for Mg
Det gennemsnitlige behov for Mg er på ca. 4 kg Mg/ha/år, mindst 
i omdriftens start (0,5-1 kg Mg/ha/år) og størst ved afslutningen 
(11-13 kg Mg/ha/år).

Visuelle symptomer på mangel på Mg
Mangel på Mg kendetegnes ved en gulfarvning i nålespidserne, 
især på ældre nåleårgange. Mangel på Mg kan let forveksles med 
mangel på K, men typisk kendetegnes mangel på Mg ved en mere 
skarp grænse mellem det sunde grønne væv ved nålebasis og det 
syge gule væv i nålespidsen. Mangel på Mg er ofte også mere gul-

lig (citrongul) end det ses ved mangel på K, hvor klorosen præges 
af bleggule nuancer, der relativt tidligt udvikles til lysebrune ne-
krotiske pletter. Akut Mg-mangel fører til mindsket vækst.

Sammenhæng mellem Mg og juletræskvalitet
Træerne har forholdsvis let ved at flytte Mg fra de ældre til de 
yngre nåle, hvor fotosyntesen er høj. Koncentrationen af Mg i 
årsnålene er derfor sjældent korreleret til årsnålenes størrelse og 
farve. Det er dog velkendt, at mangel på Mg forringer juletræs-
kvaliteten mærkbart gennem nåletab og misfarvninger af ældre 
nåle i de nedre centrale dele af træet. Koncentrationen af Mg i 
årsnålene fremviser heller ikke en sammenhæng med vækstpara-
metre som topskudshøjde, knopper, internodier mv. 

Gule nålespidser med en markant overgang til den indre grønne nålebasis er som oftest tegn på Mg mangel. Foto: Claus Jerram 
Christensen.

Figur 7. Histogram for fordelingen af koncentrationen af Mg 
i årsnåle samt intervaller for normalområdet og det anbefa-
lede område.
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Hvad er den optimale koncentration af Mg?
Fordelingen af Mg i nålene er ens på henholdsvis sand- og lerjord. 
Normalområdet for koncentrationen af Mg i årsnålene er 0,56-
1,00 mg/g, mens det anbefalede områder er mellem 0,60 og 0,90. 
Databasens middelværdi er på 0,77 mg Mg/g (figur 7).

Kalcium (Ca)
Behovet for Ca i nordmannsgran er ca 80 % af træernes N behov. 
Ca er således det mineralske næringsstof, som træerne optager 
næstmest af. Tilførslen gennem den atmosfæriske deposition er 
relativ beskeden (2-10 kg Ca/ha/år) og noget afhængig af nærhe-
den til åbent hav og fygning af jordstøv. Hovedparten af Ca findes 
i nålene (ca. 60 %). Grenene og rødder indeholder hver ca. 15 %, 
mens de resterende ca. 10 % findes i stammen. Koncentrationen 
i nålene varierer en del, typisk mellem 1 og 15 mg Ca/g, mens 
indholdet i veddet grupperer sig om ca. 0,7 mg Ca/g 

Ca har som de fleste andre næringsstoffer flere roller i træerne. 
Bedst kendt er næringsstoffets rolle i strækningsvæksten. Ca er 
vigtig på grund af dets evne til at binde sig til organisk stoffer, og 
findes især der, hvor aktiviteten er høj, dvs. i stammens vækst-
lag og i nålene. Her indgår det i cellemembraner og cellevægge 
og har betydning for plantestrukturens elasticitet og stabilitet 
bl.a. i forbindelse med indbygning af store stoffer så som pektin 
i cellevæggen. Ca stabiliserer også cellemembranerne ved at sam-

menbinde organiske syregrupper samt fosfatgrupper i cellemem-
branens fedtstoffer. Et karakteristisk symptom på Ca-mangel er 
netop at strukturen af plantevævet ødelægges, således at bl.a. 
skudspidser deformeres. Dette medfører også en øget risiko for, 
at disse planter hyppigt angribes af patogener. Ca har også afgø-
rende betydning for rodoptagelsen af næringssalte og i mindre 
grad for transporten af sukkerstoffer, opbygningen af proteiner 
og enzymaktivitet.

Ca optages som divalent ion (Ca2+) i rødderne og i modsætning 
til f.eks. N, P og K optages Ca udelukkende i rodens vækstpunkt 
og ikke langs roden. Ca optagelsen blokeres således når rodtil-
væksten hæmmes.

I modsætning til K transporteres Ca kun i veddet med transpi-
rationsstrømmen. Herved får de mest transpirerende nåle først 
dækket deres behov for Ca. De yngste nåle i selve vækstpunktet 
har ofte en meget lav transpiration, da vækstpunktet er helt eller 
delvist skygget af ydre og ældre nåle. Tilførslen af Ca hertil er der-
for relativ begrænset, hvorfor vækstpunkterne er afhængige af, at 
rodtrykket er tilstrækkeligt til, at Ca kan presses op til vækst-
punkterne. Størrelsen af rodtrykket er bl.a. afhængig af jordens 
vandindhold, transpiration og luftfugtighed. Høje nattemperatu-
rer med kraftig vind og lav luftfugtighed, der resulterer i lukning 
af spalteåbningerne, kan forhindre den rodtryksinducerede tilfør-
sel af Ca til de helt unge nåle og derved forårsage Ca-mangel. En 

Røde nåle på årsskuddene i juli måned kan måske skyldes mangel på Ca – sammenhængen mellem ”røde nåle” og Ca-mangel er 
endnu ikke helt afklaret. Foto: Claus Jerram Christensen. 
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høj kvælstofstatus i træet stimulerer denne Ca-mangel på grund 
af stor strækningsvækst i vækstpunkterne. Der er usikkerhed om 
hvorvidt ”røde nåle” eller ”varmeskader” på nordmannsgran eller 
den såkaldte ”current season needle necrosis” (forkortet CSNN) 
skyldes ovennævnte, men en sammenhæng er nærliggende.

Optaget af Ca og sammenhæng med andre næringsstoffer
Ca’s stabiliserende rolle i membraner stimulerer optagelsen af en 
række næringsstoffer (synergi), bl.a. K. Ca medvirker desuden til 
at opretholde den rette balance i optaget af K i forhold til na-
trium (Na), der ligner K meget.

Træernes behov for Ca
Nylige resultater peger på at det gennemsnitlige optag af Ca er 
ca. 40 kg Ca/ha/år, men med en klar og jævn stigningstakst med 
alderen. Behovet er blot 1-2 kg Ca/ha/år ved anlæg, ca. 40 kg 
Ca/ha/år midt i omdriften, og så højt som 80-120 kg Ca/ha/år 
ved afdrift.

Visuelle symptomer på mangel på Ca
Det er karakteristisk for mangel på Ca i vækstperioden, at det er 
årsnålene og ikke de ældre nåle, der påvirkes. Manglen er ofte 
en indirekte mangelsygdom, der skyldes klimatiske faktorer, som 
påvirker optagelsen af Ca i rødderne eller mobiliteten af Ca i 
veddet. Endvidere kan mangel på Ca også opstå som indirekte 
mangelsygdom som følge af overgødskning med K eller NH4-N. 

Symptomerne på ”røde nåle” er røde nålespidser eller orange/rød-
lige bånd og pletter på de nye årsskud lige efter skudstrækning. 
Ligheden med den karakteristiske mangel på Ca i både land- og 
havebrug er slående. De har alle det tilfældes, at vækstpunktet og 
de yngste blade dør - dette symptom kaldes ”Tip-burn” og er vel-
kendt. I andre afgrøder medfører Ca-mangel ofte svampeangreb, 
som følge af de svækkede cellemembraner og cellevægge.

Sammenhæng mellem Ca og juletræskvalitet
Det er i dag uvist hvilken rolle Ca spiller for udviklingen af ”røde 
nåle” i nordmannsgran. Da Ca-mangel ofte er forårsaget af an-
dre faktorer, som kan forekomme periodevis som eksempelvis, 
svingninger i det lokale klima snarere end at mængden af Ca 
i jorden er for lille, har det hidtil været svært at klarlægge den 
præcise sammenhæng mellem Ca-mangel og ”røde nåle”. Men i 
det omfang, at Ca er involveret i fremkaldelsen af ”røde nåle”, så 

påvirker Ca-mangel juletræskvaliteten ved, at nålene først bliver 
røde og senere falder af. 

Hvad er den optimale koncentration af Ca?
Koncentrationsfordelingen af Ca i årsnålene er forskellig på ler-
jord og på sandjord. På lerjordene er gennemsnitskoncentrationen 
5,1 mg Ca/g og på sandjordene er gennemsnitskoncentrationen 
noget lavere og ligger på 3,9 mg Ca/g. På lerjordene ligger normal-
området mellem 3,2 og 7,0 mg Ca/g, mens det anbefalede område 
her ligger mellem 3,6 og 6,4. På sandjorde er de tilsvarende inter-
valler 2,3-5,4 samt 2,6 og 5,0 mg Ca/g (figur 8).

Svovl (S)
Behovet for S er lille sammenlignet med N (mindre end 10 % 
af N optagelsen). Hovedparten af S findes i nålene (50-65 %). 
Typisk indeholder nålene mellem 1 og 3,0 mg S/g, mens veddet 
indeholder ca. 0,2 mg/g. Svovlomsætningen i planten minder 
om omsætningen af N. Da svovl findes i aminosyrerne cystein 
og methionin og disse er en vigtig del i de fleste proteiner, fø-

Figur 8. Histogram for fordelingen af koncentrationen af Ca i årsnåle på lerjord og sandjord samt intervaller for normalområdet 
og det anbefalede område.
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Kan denne gulfarvning være svovlmangel? Det er oftest nød-
vendigt, at foretage en nåleanalyse for at afdække egentlig 
svovlmangel, da svovl ”spiller sammen med N” og derfor 
også kan udvise de samme mangelsymptomer. Foto: Claus 
Jerram Christensen.
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rer svovl-mangel til hæmning af proteinsyntesen. Svovl indgår 
i mange stofskifteprocesser, men er særlig vigtig i planternes 
fotosyntese. Svovl indgår også i de fedtstoffer, der opbygger 
membraner. Svovlholdige fedtstoffer er særligt vigtige i planter-
nes grønkorn. Det er derfor karakteristisk, at S-mangel fører til 
mindre vækst og lyse nåle. Ligesom N, resulterer mangel på S i 
en større reduktion af væksten af skuddene sammenlignet med 
væksten af rødderne. 

Svovl optages især som sulfat (SO42-) via rødderne, men kan 
også let optages fra luften som gassen SO2 af nålene. I de fleste 
planter transporteres det meste SO42-, der er optaget i rødderne, 
til nålenes grønkorn, hvor det indbygges i organiske stoffer. 
SO42- transporteres næsten udelukkende i vedvævet. De fleste 
organiske S-forbindelser er derimod meget mobile i sivævet og 
kan remobiliseres hvis behovet opstår. Det er karakteristisk for 
svovl, at remobilisering og indlejring af svovl er afhængig af 
plantens kvælstofstatus. I Danmark er der sket en stor reduk-
tion i udledningen af svovl til atmosfæren. Den atmosfæriske 
deposition af S ligger på ca. 15 kg S/ha/år, hvoraf en stor del 
falder i træernes hvileperiode. Depositionen i vækstperioden 
dækker omtrent det gennemsnitlige behov, men vurderes ikke 
alene at være tilstrækkeligt i salgsklare bevoksninger. 

Træernes behov for S
Behovet for S er beskedent. I gennemsnit er optagelsen på 4-6 kg 
S/ha/år spændende fra under nogle få hundrede gram per ha ved 
anlæg til knapt 10 kg S/ha/år ved omdriftens slutning.

Visuelle symptomer på mangel på S
S-mangel kan let forveksles med N-mangel fordi mangel på disse 
stoffer begge fører til samme vækstreduktion og misfarvninger. 
Fra landbruget er det kendt, at S-mangel i de tilfælde, hvor N 
ikke er vækstbegrænsende, optræder med symptomer på de yng-
ste blade først. Hvis planten derimod også er N-begrænset så vi-
ser symptomerne sig først på de ældste blade. I mange tilfælde 
optræder S-mangel dog ensartet mellem blade af forskellig fysio-
logisk alder. S-mangel er derfor svær at diagnosticere og må ofte 
kombineres med en nåleanalyse.

Sammenhæng mellem S og juletræskvalitet
Svovl udviser en klar positiv sammenhæng med årsnålenes farve. 
Men N forklarer imidlertid langt det meste af farvevariationen og 

efterlader kun en mindre andel af forklaringen til svovl. Dette peger 
på, at S har en mindre betydning for farveudviklingen, men under-
streger samtidig, at stofskiftet for S er koblet til stofskiftet for N.
 
Hvad er den optimale koncentration af S?
Den svagt asymmetriske fordeling af koncentrationer af S i årsnå-
lene er ens på lerjorde og sandjorde med en middelværdi på 1,3 
mg S/g. Normalområdet er på 1,0-1,6 mg S/g, mens det anbefa-
lede områder indskrænker sig til intervallet 1,1-1,5 (figur 9).

Mangan (Mn)
Mn er et mikronæringsstof, og optagelsen af Mn er typisk 1-4 
% af N’s. Mn’s rolle i træerne er endnu ikke fuldt forstået, men 
sikkert er det at Mn spiller en vigtig rolle for mange proteiners 
struktur og Mn medvirker til styringen af iltningsforholdene i fo-
tosyntesen gennem neutralisering af frie iltradikaler.

Mn optages som hydreret Mn2+ (Mn(H2O)62+). Tilgængeligheden 
af Mn er meget afhængig af jordens pH, da Mn bindes stærkt til 
ilt ved stigende pH. Herved bliver Mn utilgængelig for træerne. 
Symptomer på Mn-mangel er derfor ofte et udtryk for, at Mn 
ikke er tilgængeligt for planteoptag, snarere end egentlig mangel 
på Mn i jorden. Således ses hyppigst pH-induceret mangel ved 
pH over 6,5 (Rt=7), mens Mn-mangel i træer er sjælden ved pH 
i jorden under 6,5. Mn-mangel forekommer derfor hyppigst på 
kalkholdige jorde, ved for kraftig kalkning og ved for kraftig jord-
bearbejdning, hvor jorden iltes betydeligt. 

Træernes behov for Mn
Behovet for Mn er beskedent – i gennemsnit 1-2 kg Mn/ha/år.

Visuelle symptomer på mangel på Mn
Mn-mangel kan let forveksles med mangel på jern (Fe), fordi 
mangel på disse stoffer begge påvirker iltningsforholdene i cel-
lerne. Da Mn kun vanskeligt flyttes rundt i planten opstår man-
gelsymptomerne først på de yngste skud. Visuelt opstår der en 
lysfarvning af årsskuddene på ellers velfarvede træer, og symp-
tomerne vil være mest udtalte på de lyseksponerede del af træet 
– skud i skygge vil oftest være uden symptomer. Symptomerne 
på Mn-mangel kan ikke visuelt adskilles fra symptomerne på Fe-
mangel, hvorfor en nåleanalyse er helt nødvendig for at adskille 
mangel af Mn fra mangel på Fe.
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Figur 9. Histogram for fordelingen af koncentrationen af S 
i årsnåle samt interval for normalområdet det anbefalede 
område.

Figur 10. Histogram for fordelingen af koncentrationen af 
Mn i årsnåle samt interval for normalområdet det anbefa-
lede område.
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Hvad er den optimale koncentration af Mn?
Mn er kendetegnet ved et gigantisk koncentrationsinterval i 
årsnålene som er helt tilstrækkeligt/dækkende for træerne (50-
2500 mikrogram Mn/g). Derfor giver det ikke mening at beregne 
de anbefalede områder, sådan som det er gjort for de øvrige næ-
ringsstoffer. Normalområdet kan dog angives til at være 25-400 
mikrogram Mn/g. Middelværdien for Mn er på 210 mikrogram/g 
(figur 10).

Jern (Fe)
Fe er et mikronæringsstof, og optagelsen af Fe er lille - typisk 
0,5-1,5 % N-optagelsen. Fe er især knyttet til reguleringen af cel-
lernes iltningsforhold på grund af Fe’s mange iltningstrin. Fe er 
ikke mobilt i planterne, hvorfor mangelsymptomerne opstår på 
de yngste skud først. 

Fe er et af de mest almindelige grundstoffer i de fleste jordtyper, 
hvilket indikerer, at mangel på Fe i træer skyldes, at den tilstede-
værende Fe er utilgængelig. Fe bindes hårdt i jorden med stigende 
pH og det er derfor oftest på arealer med højt pH  (kalkholdige 
eller kalkede jorde), at mangelsymptomer opstår.

Træernes behov for Fe
Behovet for Fe er yderst beskedent – i gennemsnit ca. 0,5 kg Fe/
ha/år. 

Visuelle symptomer på mangel på Fe
Fe-mangel forveksles let med Mn-mangel. Visuelt kan mangel på 
Fe kendes som en lysfarvning af årsskuddene på ellers velfarvede 
træer. Symptomerne på Fe-mangel kan ikke visuelt adskilles fra 

symptomerne på Mn-mangel, hvorfor en nåleanalyse er nødven-
dig for at adskille disse to typer mangelsygdomme.

Hvad er den optimale koncentration af Fe?
Fe er som Mn kendetegnet ved et stort koncentrationsinter-
val i årsnålene som er helt tilstrækkelig for træerne (45-200 
mikrogram Mn/g). Derfor giver det heller ikke for Fe mening 
at beregne de anbefalede områder, sådan som det er gjort for 
de øvrige næringsstoffer. Normalområdet kan dog angives til 
at være 45-90 mikrogram Fe/g. Middelværdien for Fe er på 65 
mikrogram/g (figur 11).

Ved Mn mangel bliver årsskuddene jævnt lysere grønne sammenlignet med de ellers velfarvede ældre nåleårgange. Således vil 
Mn mangel ligne den helt almindelige situation hos mange producenter i august måned, hvor årsskuddene endnu ikke er helt 
”færdig” farvede – blot forbliver årsskuddene lyse ved Mn-mangel. Foto: Claus Jerram Christensen.

Lysere årsskud på ellers velfarvede grene/træer er et typisk 
symptom på Fe-mangel. Foto: Claus Jerram Christensen.
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Zink (Zn)
Zn har en katalytisk og strukturel funktion i mange enzymatiske 
reaktioner ligesom nyere forskning har vist at Zn har stor betyd-
ning i proteinsyntesen og i aflæsningen af DNA.  Endvidere har 
Zn betydning for opretholdelse af mange membraners funktion 
gennem dannelse af komplekser med lipider og polypeptidkæder. 
Det er påvist, at mangel på Zn ofte fører til øget gennemtrænge-
lighed i membraner, bl.a. i rødder.

Stor gødningstilførsel af fosfor kan inducere Zn-mangel ligesom 
Zn-mangel kan opstå på kalkholdige jorde eller gennem ændring 
af den fysiologiske tilgængelighed i selve planten. De tydeligste 
visuelle symptomer på mangel på Zn er ”forkrøblet” vækst el-
ler dværgvækst med forkortede afstande mellem grenkransene 
samt drastiske reduktioner i nålestørrelsen og ultimativt knop-
død. Mangel på Zn skønnes at være uhyre sjælden i danske jule-
træsbevoksninger. Gentagne sprøjtninger med bor (B) og Zn har i 
forsøg vist sig at give flere knopper til krans- og mellemgrene.

Databasen indeholder ikke så stort et antal analyser af Zn (i alt 
1.629 stk.). Koncentrationsgrænserne for normalområdet kan be-
regnes til 15-40 mikrogram Zn/g, mens det anbefalede område 
ligger mellem 20-35 mikrogram Zn/g. Databasens middelværdi er 
på 25,1 mikrogram Zn/g.

Bor (B)
Bor spiller en vigtig rolle i dannelsen cellevægge og kernesyrer, 
i strækningsvæksten og i forbindelsen med hormonrespons og 
funktionen af membraner. Et af det første tegn på B-mangel er 
desuden hæmning af rodvæksten. Et højt pH i kalkjorde med 
et højt lerindhold mindsker tilgængeligheden af B i jorden gen-
nem dannelsen af tungtopløseligt B og binding til jordartiklerne. 
Øget nedbør mindsker tilgængeligheden af B i jorden, men tørke 
stimulerer også B-mangel, dels gennem mindsket transport igen-
nem jorden til rødderne, dels ved at B bliver utilgængeligt ved at 
B-molekyler reagerer med andre B-molekyler (polymerisering).

B’s bevægelighed i sivævet er begrænset og beror derfor stort set 
på transpirationsstrømmen i vedvævet. Derfor viser mangelsymp-
tomer sig på de nye nåle. B-mangel giver markante nekroser (cel-
ledød) på nye årsnåle samt i den centrale topknop. Derfor kan 
B-mangel give anledning til en reduceret apikal dominans med 
alvorlige ”forgreningsproblemer”. Symptomerne på B-mangel kan 
forveksles med Ca-mangel. Gentagne sprøjtninger med B og Zn har 
i forsøg vist sig at give flere knopper til krans- og mellemgrene.  

Antallet af analyser af B er ikke så stort (i alt 709 stk.), men vi 
har alligevel tilladt os at angive koncentrationsintervaller for B til 
følgende: Normalområde: 14-34 mikrogram B/g, Anbefalet om-
råde 16-32 mikrogram B/g. Databasens middelværdi er på 23,8 
mikrogram B/g.

Kobber (Cu)
Cu ligner Fe dels ved at stoffet kan overføre elektroner og dels 
ved dannelsen af stabile komplekser. De fleste funktioner i 
planterne er derfor knyttet til enzymatiske iltnings/reduktions-
reaktioner. Cu aktiverer samtidig mange enzymer og er vigtig 
for proteinsyntesen. 

Cu er et mikronæringsstof, som i forhøjede koncentrationer er 
stærkt giftigt. Mangel på Cu reducerer proteinsyntesen og fører 
til en akkumulering af aminosyrer. Desuden kan Cu-mangel 
hæmme transporten af Ca til vækstpunkterne hvorved struk-
turen af topskuddet skades, bl.a. gennem dårlig indlejring og 
opbygning af lignin. Topskuddet forvedes dårligt og træerne 
får derved typisk overhængende vækst. Cu-mangel fører til 
mørkegrønne nåle, næsten blålige, ofte med nekrotiske partier 
i nålespidsen. Ved svær mangel kan nålene være misdannede 
og afkastes tidligt. Mangel på Cu findes typisk i kalkjorde og 
humusholdige jorde, hvor Cu er bundet stærkt til de organiske 
stoffer. Fænomenet er godt kendt, men skønnes at være meget 
sjældent i juletræsbevoksninger. 

Antallet af analyser af Cu er ikke så stort (i alt 482 stk.), men 
vi har alligevel tilladt os at angive koncentrationsintervaller som 
følger: Normalområde: 3,5-13 mikrogram Cu/g, Anbefalet om-
råde 4,0-12 mikrogram Cu/g. Databasens middelværdi er på 7,3 
mikrogram Cu/g.

Konklusion
Det har stor betydning for produktionen af nordmannsgran-
juletræer af høj kvalitet, at næringsstofferne findes i de opti-
male koncentrationer i træet. Nåleanalyser er et godt billede af 
træernes næringsstofstatus. Især N er af stor betydning for en 
række kvalitetsparametre og navnlig betydningen for nålenes 
farveudvikling springer i øjnene. Alle de andre næringsstoffer er 
også nødvendige, men deres rolle for de direkte kvalitetspara-
metre er ikke så udtalt som for kvælstof. For eksempel ser K ikke 
ud til at spille en større rolle for farveudviklingen i årsnålene, 
men stoffet viser en tydelig sammenhæng med topskudshøjden. 
Ca og Mg spiller heller ikke en stor rolle for farveudviklingen 
i årsnålene, men den indbyrdes balance mellem disse nærings-
stoffer (og K) er under stærk mistanke for at forårsage de kendte 
misfarvninger og nåletab af ældre nåleårgange centralt nede i 
juletræet. Selvom der for mange af næringsstoffernes vedkom-
mende ikke er en overordnet ”total” sammenhæng mellem kon-
centrationerne i årsnålene og de forskellige målte juletræspara-
metre, så er der iblandt flere af næringsstofferne en stærk (eller 
stærkere) sammenhæng på den enkelte lokalitet. 

For at lette tolkningen af nåleanalyserne har vi samlet alle kon-
centrationsintervaller fra normalområderne og de anbefalede 
områder i tabel 2 på bagsiden. Koncentrationsintervallerne er 
det bedst gennemarbejde bud på de ”rigtige” koncentrationer 
for danske nordmannsgranjuletræer og er baseret på mere end 
2.500 nåleprøver. Udover at aktualisere og justere de eksiste-
rende vejledninger, som blev udviklet i 1988, er dette projekts 
anbefalinger også nyskabende ved, for flere næringsstoffers ved-
kommende, at angive særskilte anbefalede koncentrationsinter-
valler for ler- og sandjorde.

Figur 11. Histogram for fordelingen af koncentrationen af Fe i 
årsnåle samt interval for normalområdet det anbefalede område.
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Tabel 2 Oversigt over normalintervaller- og anbefalede intervaller for koncentrationerne i årsnålene på første grenkrans af 
de vigtigste næringsstoffer samt litteraturværdier for kobber, zink og bor. (Er dine analyseresultater opgivet i % kan man let 
omregne fra mg/g til % ved at dividere med 10).

Næringsstof Normalområde Anbefalet område

Ler Sand Ler Sand

Kvælstof (N) 1,2 – 1,9 % 1,1 – 1,8 % > 1,4 % > 1,3 %

Fosfor (P) 1,4 – 2,2 mg/g 1,4 – 2,0 mg/g

Kalium (K) 4,8 – 11,0 mg/g 5,8 – 10,8 mg/g 5,2 – 10,0 mg/g 6,4 – 9,8 mg/g

Magnesium (Mg) 0,6 – 1,0 mg/g 0,6 – 0,9 mg/g

Kalcium (Ca) 3,2 – 7,0 mg/g 2,3 – 5,4 mg/g 3,6 – 6,4 mg/g 2,6 – 5,0 mg/g

Svovl (S) 1,0 – 1,6 mg/g 1,1 – 1,5 mg/g

Mangan (Mn) 25 – 400 mikrogram/g 50 – 2500 mikrogram/g 

Jern (Fe) 45 – 90 mikrogram/g 45 – 200 mikrogram/g

Zink (Zn) 15 – 40 mikrogram/g 20 – 35 mikrogram/g

Bor (B) 14 – 34 mikrogram/g 16 – 32 mikrogram/g

Kobber (Cu) 3,5 – 13,0 mikrogram/g 4,0 – 12,0 mikrogram/g
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