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Historie 
Rolles Mølles historie kan spores 
tilbage til ca. 1550, hvor vandmøllen 
menes grundlagt af Kong Christian d. 
III. Dengang hørte møllen under 
Koldinghus.  
  
Mølleriet blev nedlagt i 1950érne, men 
i dag opvarmes hovedbygningen af en 
vandturbine, som blev etableret i 1994. 
  
De nuværende bygninger er opført i 
1871 og er løbende renoveret. 
 

  
Egen maskinpark med portaltraktor, plante- 
maskine, enarmet sprøjte og to sæt Netop/palle- 
maskiner. 
  
Udover Birthe og Jørn er der fast tre medarbejdere. Øvrig arbejdskraft indlejes 
efter behov. 
 
Driftsformål 
At producere og sælge kvalitetsnordmannsgranjuletræer direkte ud til havecentre 
og stadepladser i Europa. 
  
Flagstængerne sælges i Danmark, hovedsagelig ved detailsalg gennem netbutik. 
 
 
 
 

Driften 
Til ejendommen hører 170 ha jord, hvoraf 
halvdelen er juletræer og pyntegrønt. 
Resterende arealer er skove, enge 
og naturarealer. 
  
Hovedproduktionen er nordmannsgran-
juletræer, som eksporteres til forskellige 
europæiske lande. Endvidere er der gårdsalg 
og fæld-selv juletræer i december. 
 
På ejendommen er der desuden produktion af 
træflagstænger, ligesom der forhandles alt 
indenfor glasfiberflagstænger og tilbehør til 
flagstænger, som sælges engros og detail til 
hele Danmark. 

 
 
 



Kulturstart 
Renafdrift af arealerne med knusning til jordoverflade. 
Proveniens: Ambrolauri Tlugi 2/1 som forårsplantning  eller 2/2 ved 
efterårsplantning 
Plante afstande: 115 x 115 cm . Sporbredde 4 meter, 19 rækker pr. blok. 
  
  

Renholdelse  
Planteår: 
Forårsbredsprøjtning med 150 g Logo + 
2,0 l Roundup i oktober. 
  
År 2-4: 
Bredsprøjtning om foråret efter ukrudtsflora. 
Quartz, Logo, Boxer, Accurate, Agil. 
  
Efterårssprøjtning i oktober med 2,0 l Roundup.  
   
År 4-9: 
Afskærmet sprøjtning to gange eller efter behov.  
  

Gødskning 
Der håndgødes fra nyplantet til og med år 3 med NPK 21-3-10 eller Binadan 
hønsepiller i april med ca. 100 kg. pr. ha. 
  
År 4-9 bredgødskes i april  med 200-250 kg/ha NPK 21-3-6  m/Mg, Cu, B. 
 
År 6-9 bredgødskes i august med  200-250 kg/ha NPK 21-3-6 m/Mg, Cu, B. 
  
Andre gødningstyper anvendes ud fra jordbundsanalyser og nåleanalyser. 
  

Skadedyr 
Der behandles mod galmider med 4 kg svovl/ha ultimo april og lusesprøjtes efter 
behov, fra ingen til to behandlinger. 
  

Formning 
Der stabklippes med 18 cm hoved efter 5. vækstår.  
Formklipning med håndsaks. 
  

Vækstregulering 
Foretages med Terpal eller Topstar. Der behandles med rulle 2-4 gange i 
vækstsæsonen. Der tilstræbes en topvækst på 35-40 cm, gerne etagerede træer. 
  

Jordbund og topografi  
Produktionsarealerne er meget varierede fra fint sand til stiv lerjord.  



Mødested 
Demonstration af planter, maskiner og 
tilbehør: Abies Guard, Bayer, BioNutria, 
CompacTree, Egedal Maskinfabrik,Fausol, 
HD2412, HedeDanmarks Planteskole, 
Himmerlands.com, Johansens Planteskole, 
JUTEK, Majlands Planteskole, One2trees, 
SB Hydraulik, Schauer Danmark, Skærbæk 
Maskinforretning, Sønderup Maskinhandel, 
Team Service, Treepacker. 
  

Frokost: Let grill-traktement 
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Mødested 

Formiddags program: 
Rolles Mølle 
  
Punkt 1. Udtynding af nobilis 
Punkt 2. 3. generations- 
              nordmannsgran med 
              angreb af honningsvamp 
Punkt 3. Nordmannsgran- 
              juletræsareal 
              med henblik på gårdsalg/ 
              fæld-selv. 
               



Gl. Landevej 14 

4-10 

11 

Mødested 



Punkt 6. Tæt plantning med blanding af Ambrolauri og Savsat 110 x 75 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 7. Afd. 12 C, 8 års Ambrolauri kultur plantet med henholdsvis  2/1 og 2/2. 
 
Punkt 8. Røde nåle, bare skuldre, jordbundsprøver og nåleanalyser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 9. Nyplanting efter 30 cm dybdefræsning. 
 
Punkt 10. Frost skadet nordmannsgran kultur overgået til pyntegrønt / 
dekotræer. 
 

Eftermiddags program: Gl. landevej 14 (kørsel se kort) 
  
Punkt 4. Algebekæmpelse 
              Bayer 2 % Mogeton samt 
              TopGun fra Ecostyle. Udover 
              demonstrationen på mark- 
              vandringerne udfører 
              Danske Juletræer kontrollerede 
              forsøg med Mogeton og TopGun  
              med henblik på at få midlerne 
              godkendt til brug i juletræer. 
 
Punkt 5. Gravhøje og fortidsmindelinjer 
 
 

 N P K Ca Mg S Fe Mn Zn Cu B 

Måling   1,52 0,14 0,91 0,44 0,09 0,12 70 140 30 2,9 35 

Anbefaling 1,4-
1,8  

0,14-
0,22 

0,5-
1,0 

0,3-
1,0 

0,06-
0,14 

0,10-
0,15 

45-
200 

50-
2500 

20-
50 

03-
12 

16-
32 

 

 Rt Pt Kt Mgt Cut 

Måling 6,3 3,2 11 3,6 2,3 

Anbefaling 5,5-6,5 2-4 7-10 4-8 2-5 
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mange 
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N, P, K, S, Ca og Mg i %. Fe, Mn, Zn, Cu og B i mg/kg. 



 
Punkt 11. 6-årskultur angrebet af 
Sclerophoma skuddød. 
 
Sclerophoma skuddød er navngivet efter 
typen af små sorte frugtlegemer, som 
dannes på de døde skud. Skaden har længe 
været kendt, men det er først for nylig, at 
det blev klart, at der er tale om den samme 
svamp (Sydowia Polyspora), som er 
involveret i røde nåle. 
 
Diagnosen er baseret på følgende 
karakteristika: • Symptomerne viser sig 
allerede i slutningen af vækstsæsonen på 
ende- eller sideskud. • Skaden rammer mest 
skudspidser og når sjældent helt ned til 
basis af skudaksen. • Stærkt skadede skud 
krummer. • Med lup ses ofte sorte 
frugtlegemer. 
 
Man kan spekulere i, hvorfor svampen nogle 
år angriber nåle og andre gange skud. En 
mulig årsag er at svampen kaster sine 
sporer baseret på større nedbørsepisoder. 
Alt efter hvor langt træerne er fremme i 
udspringet, vil det mest sårbare væv være 
enten nåle eller skudakser. En anden 
mulighed er, at svampen i visse tilfælde 
vokser hurtigt fra nåle og ind i skud, som 
derfor dræbes 
 
Hvis man vælger at klippe døde skud af for 
at rette op på træets udseende, vil det dog 
være en god idé ikke at smide afklip på 
jorden. Put i stedet de angrebne skud i en 
pose og fjern dem fra kulturen. Måske kan 
det mindske risikoen for en ny omgang røde 
nåle eller skuddød. Fra Iben M. Thomsen 
Nåledrys nr. 88. 
 
Formiddagens mødested. De to nye 
vækstreguleringsmidler: Conshape og 
Pomoxon Extra.  



I samarbejde med 
Birthe og Jørn Gregersen 


