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Præsentation 
Søren købte Nørreballegård i 1996, 
hvorfra virksomheden drives. Søren 
er opvokset på en gård, uddannet 
automekaniker og maskintekniker. 
 
Søren begyndte at plante juletræer i 
2000 og har i dag tilplantet 22 
hektar. Søren har en kompagnon, 
som har hjulpet ham i gang og med 
tiden er interessen vokset for 
juletræer. 
 
 

SB hydraulik A/S blev startet i 

1993 med at reparere 
mandskabslifte. I dag har firmaet 3 
montører og 1 lærling. I 2010 
begyndte SB Hydraulik A/S at 
fremstille juletræspakker med bånd, 
og siden en juletræspakker med 
netter, som vi i dag kalder NB 
Greenpack. 
 
I 2014 købte søren VJT 
juletræsfælder og videreudviklede 
den til Goliat juletræsfælder og dens 
lillebror David, som kommer med 
varme i styr i sæson 2018. 
 
Gødskning 
150 kg kieserit, 300 kg 21-3-10, 
6000 kg kalk ved omlægning. 
 
Renholdelse 
Glyphosat (1,5 l/ha) evt. suppleret 
med MCPA efter behov (0,5 l/ha.). 
 
Afsætning 
Via grossist, men kunne godt tænke 
sig en anden løsning. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formiddagens program 
Punkt 1. Dyrkning af juletræer i bunddække af kløver 
             Såning af klipning af kløver 
 Maskindemonstration 
             Green Christmas: Etablering af kløver, ukrudtsbekæmpelse, 
 kvælstof, bier, juletræskvalitet. 
Punkt 2. Vildtbid, formning og topskudsregulering. 
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Mødested 
Demonstration af planter, maskiner og tilbehør: Abies Guard, Bayer, BioNutria, 
CompacTree, Egedal Maskinfabrik, Fausol Production, HD2412, JUTEK, Majlands 
Planteskole, Schauer Danmark, SB Hydraulik; Seges, Skærbæk 
Maskinforretning, Sønderup Maskinhandel, Team Service og Øgro 
  

Frokost: Let grill-traktement 
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Punkt 1. Dyrkning af juletræer i 
bunddække af kløver. 
 
A. Etablering og pleje. 
 
 
B. Udvikling af maskiner: Goliat og David,  og 
maskinudvikling. Slåning med rotorslåmaskine 
så kløveren ikke bliver voldsom og som frigiver 
kvælstof. 
 
C. Demoforsøg med væksthæmning med 0,5 l 
Roundup. Kløverens vækst tegnede til at blive 
voldsom allerede i april. 

D. Green Christmas ved Peter Hartvig 
Green Christmas er finansieret af GUDP 
erhvervsstøtteordningen under Miljø- og 
Fødevareministeriet. Projektet har fokus på 
de fordele, der kan være ved 
ukrudtsbekæmpelse i juletræer under et 
bundække af mikrokløver, både i form af 
mindre belastning af ukrudtsmidler, men 
også mindre forbrug og udvaskning af 
kvælstof samt et forbedret grundlag for bier 
og andre bestøvere. Konceptet stammer fra 
USA og bygger på, at udsået kløver bliver 
den dominerende plante, da den tåler 
glyphosat bedre end de fleste andre planter 
– samtidig med at kløveren kan fiksere 
kvælstof fra luften.  

Kløver medio april 2018 

Kløver efterår 2017 



Punkt 2. Vildtbid, formning og 
topskudsregulering. 
Nyplantninger af især nordmannsgran er 
særligt udsat for vildtbid i vinterhalvåret, hvor 
planterne bides i når skuddene er afmodnede 
og indeholder en stor mængde næring. 
Vildtbid afværges ved hegning, som dog er dyr 
foranstaltning, hvor man bør 
overveje værdien, inden man investerer heri. I 
langt de fleste tilfælde vil det dog være 
nødvendigt. 
 

Projektet peger på, at træernes kvalitet ikke 
påvirkes og at træerne får et tilstrækkeligt 
forspring, hvis der plantes i vegetationsfire 
striber. 
 
I projektet er det ikke dokumenteret af 
kløveren fikserer kvælstof til 
dyrkningssystemet da forsøgsjorderne 
indeholdt tilstrækkeligt kvælstof. Det vides 
dog, at kløver kan fikserer 50-125 kg 
kvælstof pr. ha pr. år. 
 
I projektet indgik flere demoværter hvoraf 
Søren Boysen var den ene. Projektets 
mange resultater vil blive bragt i et 
temanummer i december i Nåledrys.  

Eftermiddagens program:  
  
Punkt 3.  Bundklipning og formklipning 
Punkt 4.  Dyrkningsmodel 
Punkt 5. Glyphosatfri drift. Demoforsøg med Glyphosat kontra Logo+Quartz 
Punkt 6. Algebekæmpelse, Demoforsøg med TopGun fra Ecostyle 
Punkt 7. Salgsklare juletræer. Udtag.  
 Gødskning/kobber/Magnesium/jord 
Mødested ConShape/Pomoxon Extra ved HD2412/Steen Sørensen 

Punkt 3.  Bundklipning og formklipning 
Der bundklippes første gang med et sæt knive og det følgende med to sæt knive 
for at opnå en pæn og ren stab af passende størrelse. 
Grundformklipning sker med hæksaks.  
 



Punkt 4.  Dyrkningsmodel 
Opfølgende formklipning og skudbrækning. Hvordan holdes kegleformen? 
Topskudsregulering. Målet er max 35 cm. 

Punkt 5. Glyphosatfri drift. Ejendommens plantebekæmpelsesmodel er 
baseret på sprøjtning med Glyphosat evt. suppleret med MCPA, hvis behovet er 
der. Miljøstyrelsen har vurderet, at det er sikkert at anvende glyphosat og den 
27. november blev godkendelsen af EU fornyet i en 5-årige periode, fordi 
glyphosat er blandt de mest skånsomme plantebekæmpelsesmidler i verden. 
Alligevel har stoffet haft mediernes og befolkningernes bevågenhed i en række 
EU-lande, og mange kædebutikker i f.eks. Tyskland har nu ikke bare direkte krav 
til at de træer de skal sælge ikke må indeholde spormængder af glyphosat, men 
er måske også på vej til at produktionen som sådan skal være helt uden brug af 
glyphosat. Dette vil på flere ejendomme kræver en større omstilling. 
 

Punkt 6. Algebekæmpelse, demoforsøg med TopGun fra Ecostyle 
Danske Juletræer har fået godkendt Topgun Finalsan til algebekæmpelse i 
juletræer og klippegrønt. Effekten af behandlingen vil ses som en hvidfarvning 
af algebelægningerne, der ofte bliver siddende på træerne efter behandling. 
Derfor anbefales tidlig påbegyndelse af bekæmpelse, således at yderligere 
spredning på træerne forhindres, og træernes nye tilvækst kan dække de døde 
belægninger. TopGun Finalsan Koncentrat er et kontaktmiddel, og derfor er 
tilstrækkelig dækning særdeles vigtig. Den bedste dækning opnås ved at 
anvende rækkegående vertikalsprøjter, men også tågesprøjter kan anvendes. 
 
Bekæmpelsen bør ske ved forebyggende tiltag. Vigtigt er lys og luftbevægelse, 
tynding af kulturerne, nedlæggelse eller tynding af læhegn, stabklipning og 
gødningsvalg. 
 

Demoforsøg med Glyphosat kontra Logo.  
Du kan selv beregne din pesticidbelastning på www.pesticidbelastning.dk. Typisk 
bliver pesticidbelastningen øget med 15-20 gange, når man skifter fra glyphosat 
til en blanding af andre midler. F.eks. giver 150 g Logo/ha +0,3 l Quartz pr. ha til 
fremvoksende ukrudt og fremspirende græsfrø + opfølgende behandling med 3 l 
Focus Ultra en belastning på 1,53, mens brug af 3,5 l glyphosat (Round bio) giver 
en 7 gange mindre belastning på 0,23.    
 

http://www.pesticidbelastning.dk/


Demosprøjtning af udvalgte træer (mærket med orange etiketter) med TopGun 
Finalsan Koncentrat. 2 % opløsning udbragt med rygsprøjte til afdrypning. Foretaget 
d. 26/4 2018 kl. 11.30 i overskyet vejr på tørre træer. Temp. 15°C. 

Hvor forebyggelse er utilstrækkeligt, anbefales bekæmpelse med TopGun, som 
virker ved kontakt. Det er afgørende, at algerne rammes af sprøjtevæsken. Da 
algerne sidder langt inde i de tætte træer, skal der anvendes store væskemængder 
for at sikre en tilstrækkelig dækning. dette betyder, at der i nær salgsklare kulturer 
bør anvendes mindst 2000-3000 l/ha i salgsklare kulturer.  
 
Ved 7000 træer/ha svarer 2000 l vand/ha til mindre end 3 deciliter pr. træ. Et  træ 
på 1,5 m har skønsmæssigt 100.000 nåle, og dermed er der kun 0,003 ml 
sprøjtevæske til rådighed til hver nål. 

Punkt 7. Salgsklare juletræer. Udtag.  
 Gødskning/kobber/Magnesium/jord 
Diskussion af formklipningen: Erfaringen er, at det kan være nødvendigt med 3 
gange formklipning i et juletræs levetid. 
 
I Danske Juletræers netop afholdte workshop for dyrkningsøkonomi belystes 
omkostningerne til formning: 
Grundformklipning:   1,50 – 3,50 kr./træ afhængig af størrelse 
Opfølgende formklipning: 2,00 – 4,00 kr./træ afhængig af størrelse 
Skudbrækning:  0,30 – 0,50 kr./træ 
 
Kvaliteten af formningen er afgørende for dyrkningsøkonomien. Både for  
omkostningerne og indtægterne. Konkurrencesituationen i dag medfører, at 
juletræerne skal være næsten perfekte for at kunne sælges til en høj pris. 
 
Planteafstandsvalg har afgørende betydning for, hvornår de første juletræer skal 
sælges. Er den for tæt, så medfører det salg af træer med en lavere højde, som 
måske er svære at sælge. Diskussion af skrotnings-politikker og af salgsmuligheder. 
 
 
Mødested Conshape/Pomoxon Extra ved HD2412/Steen Sørensen 
 



I samarbejde med Søren Boysen  
 


