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Jette og John Korshøj
Efter flere års erfaring i branchen begyndte Jette og John deres egen 
produktion af juletræer og klippegrønt i 1992 med oprindeligt 62 ha. Siden 
er ejendommens areal steget til 187 ha, hvoraf 126 ha er med juletræer og 
4,5 ha er nobilis til klippegrønt. 

Juletræerne dyrkes intensivt og man bruger alle de nødvendige værktøjer i 
værktøjskassen. 

Udover egne juletræer har Jette og John også entreprenørarbejde for andre 
producenter i området, hvor de udfører delopgaver eller totalpasning af 
arealerne. Endelig har Jette og John også 30 Angus moderdyr + opdræt.

Udover Jette og John, som begge er aktive med produktion og salg, har 
man fem fuldtidsansatte, som suppleres med 15 sæsonarbejdere. Alle 
ansatte arbejder på timeløn og der tages meget hensyn til arbejdsmiljøet i 
både tilrettelæggelsen af opgaver og udstyr hertil. 

Du kan se og læse mere om Jette og Johns produktion på deres 
hjemmeside http://www.korshoej.com eller på Facebookgruppen Korshøj 
Juletræer.

Driftsformål
At producere og sælge kvalitetstræer, som opfylder selv den krævende 
kundes behov.

Afsætning
Jette og John markerer selv alle træer med stort fokus på dels kundernes 
ønsker dels værdioptimering på det enkelte træ. Afsætningen sker til både 
egne kunder og gennem samarbejde med danske og udenlandske 
grossister. Der er stort fokus på at levere friske træer til den aftalte tid og 
gennem netværk med andre producenter kan Jette og John sikre, at 
kunden altid får den aftalte mængde i den ønskede kvalitet.

Produktionsmål
50.000 stigende til 80.000 træer/år i højden fra 0,6 til 2,5 meter 

http://www.korshoej.com/


Jordbund og topografi
Arealerne ligger nordvest for Hadsund
på smeltevandssand fra den sidste istid.
Jorden består især af grov sand (JB3).

Maskinpark
Der rådes over de nødvendige maskiner 
til både dyrkning og oparbejdning af 
juletræer og klippegrønt. 

Kulturforberedelse
Knusning inden plantning og plantning på enten 0,9*1,1 m (små træer) eller 
1,1*1,1 m (større træer). 
Plantning sker i foråret med Ambrulauri, FP 1100 Tversted eller Silkeborg 
Nordskov. Plantens tekniske kvalitet er vigtig hvad enten det er 3/0, eller 
2/1 planter. Uforholdsmæssigt lange topskud er uønskede.

Renholdelse
Inden stabklipning renholdes med 1,5 l RoundUp og 0,25 l Legacy pr. ha 
udbragt med sprøjtebom. Efter stabklipning foretages renholdelsen 
afskærmet med Roundup og ammoniumsulfat eventuelt suppleret med 
MCPA. 

Gødskning
• Gødskning påbegyndes i efteråret efter plantning
• Gødskning foretages både forår og sensommer
• Små træer (1-4 år) rækkegødskes med NPK 22-3-8, hhv. 100 og 80 kg 

handelsvare forår/efterår svarende til ca. 35 kg N/ha pr. år.
• Træer der er stabklippet (5-7 år) rækkegødskes med 200 kg NPK 22-3-8 i 

foråret og 160 kg i efteråret svarende til 80 kg N/ha pr. år
• Salgsklare træer får 280 kg NPK 22-3-8 i foråret og 220 kg i efteråret 

svarende til ca. 100 kg N/ha/år.
• Kiserit (Mg) og Patentkali (K og Mg) efter behov
• Der bruges ikke rene kvælstofgødninger

Skadedyrsbekæmpelse
Lus og galmider bekæmpes inden 16. maj og efter behov. Lus bekæmpes 
med Mospilan eller Karate og galmider bekæmpes med Kumulus Svovl.



Formiddags program 
Punkt 1. Kulturanlæg

Proveniensvalg
og plantekvalitet
Læhegn  

Punkt 2. Rødgran
Punkt 3. Kulturmodel

Grundklipning
Algebekæmpelse
Gødskning

Mødested
Demonstration af planter, maskiner 
og tilbehør: Bayer, Bigtree, BioNutria, 
CompacTree, Daka, Egedal 
Maskinfabrik, Flex Fertilizer, HD2412, 
JUTEK, Majlands Planteskole, 
Skærbæk Maskinforretning, Sønderup 
Maskinhandel, Team Service

Frokost let grill-traktement
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1

76

P

Vækstregulering
Op til 5 gange i sæsonen med Pomoxon eventuelt suppleret med ConShape. 

Stabklipning og formning
Maskinel stabklipning i år 4 (12 cm hoved) og år 5 (15-18 cm hoved) for 
det bedst mulige resultat.
Grundklipning i år 4 (små træer) og 5 (store træer) efter fast skabelon. 
Inden grundklipning fravælges træer, som ikke vurderes at kunne blive til 
salgbare træer ved de efterfølgende formreguleringer.



Punkt 3. Kulturmodel, proveniensvalg, formklipning, alger og 
gødskning 
Kultur med forskellige afprøvninger anlagt i foråret 2014
Blokvis demonstration af (blok 1 nærmest gårdspladen); 
Proveniensforskel; Silkeborg Nordskov (blok 1-2½) og Ambrolauri resten
Kulturmodel m. tætplantning (blok 1+2½), almindelig plantning (blok 2½-5)
Algebekæmpelse med TopGun i blok 4
Bomsprøjtning med 1,5 l RoundUp i blok 5
Formklipning; grundklipning + opfølgning hvert år
Rækkegødskning – hvor tilgængelig er gødningen under træet?

Punkt 1. Kulturanlæg, proveniens, plantekvalitet og læhegn
Kulturforberedelse og anlæg på en udsat mark plantet
i foråret 2019.
Teknisk plantekvalitet – fokus på ensartethed.
Hvor meget betyder læhegn? Og hvordan skal læhegn 
tyndes for at opnå passende læeffekt uden at fremme 
alger og turbulens
-reduktion i stamtal og/eller beskæring i højden?

Punkt 2. Rødgran
Samproduktion med nordmannsgran- er det en god ide?
Kundehensyn, Know-how og dyrkningsudfordringer

Eftermiddagens program
Punkt 4. Tørkeskader fra sommeren 2018

Glyphosatfri drift ved Peter Hartvig
Punkt 5. Hegning, opstamning, afdrift og vækstregulering
Punkt 6. Salgskultur

Afsætning
Markering og tynding (værdioptimering på det enkelte træ)

Punkt 7. Stamtalsafvikling i nobilis
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Punkt 5. Hegning, opstamning, afdrift og vækstregulering
Kultur etableret i 2010. Arealudvælgelse/frostrisiko
Vildttrykket på ejendommen har været stigende de senere år, hvorfor 
hegning er blevet mere påkrævet.
Afdrift

Punkt 4a. Tørke
Den usædvanligt tørre og varme sommer i 2018 var hård ved nyplantningerne 
fra efteråret 2017 og foråret 2018. Danske Juletræers tørkeundersøgelse 
viste, at man samlet set har tabt, hvad der svarer til mere end 25 % af en 
årgang. Størst afgang blev observeret fra forårsplantninger i 2018 og mens 
afgangen fra efterårsplantninger var lidt mindre. Men der var store udsving og 
på dette punkt iagttager vi variationen i en enkelt kultur fra 9 til 51 %.

Efterår. Bredsprøjtet hen over top Cossack OD, Mustand Forte, Tombo

Forår. Bredsprøjtet hen over top Cossack OD, Mustang Forte, Tombo, Fenix, 
Starship, Proman, Galera, Lentagran WP, Broadway

Forsommer. Afskærmet mellem 
trærækkerne

Pixxaro EC, Zypar, Starane 333 HL, Logo + olie, 
Starship, Catch, Rexade 440, DMA 600, Beloukha

Punkt 4b. Glyphosatfri drift. Peter Hartvig. Eksportmarkederne i 

Tyskland og Frankrig har længe været skeptiske overfor glyphosat. Den 
offentlige debat har øget denne skepsis, hvilket har øget efterspørgslen af 
juletræer dyrket uden glyphosat. Denne udvikling forventes at fortsætte. 
Forskningsenheden har i 2018 bevilget AU i Flakkebjerg et projekt, der 
belyser mulighederne for at erstatte glyphosat med andre stoffer i 
produktionen af juletræer. Følgende produkter er foreløbig valgt ud til 
forsøgene i 2019: 

Jordbundstal

Punkt Tidspunkt Rt Pt Kt Mgt

1 Vinter 2019 4,8 3,6 9 4,4

3 Vinter 2018 5,9 3,7 7,3 9,4

4 Vinter 2018 4,9 4,9 8,2 4,8

5 Vinter 2018 5,1 3,9 7,9 5,4

6 Vinter 2018 5,3 2,9 8,1 8,3

Anbefaling 5,5 – 6,5 2 - 4 7 - 10 4 - 8



Punkt 6. Salgskultur
Kulturen er anlagt i 2012 og der er 
høstet træer for første gang i 2017. I 
kulturen optimeres udtaget af træer 
under hensyntagen til kundeønsker og 
maksimal værditilvækst på det enkelte 
træ.

Der er plantet 8.500 træer i kulturen 
og der er høstet 1060 træer i 2018 
med en gennemsnitspris på 88 kr./træ.

Punkt 7. Tynding i nobilis
På vej tilbage til udstillerområdet passeres en nobilis kultur fra 
årtusindskiftet. Kulturen har været anlagt med rækker af skiftevis 
nordmannsgran og nobilis. Nordmannsgran er udtaget som juletræer og 
der står nu kun nobilis tilbage utyndet i hver anden række.
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I samarbejde med
Jette og John Korshøj 


