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Mads Larsen kontaktede BioNutria i 
det tidlige forår 2018 med henblik på 
en ny gødnings strategi.
”Vi havde oplevet et fald i kvaliteten 
af vores træer og fik frem til 2018 
problemer med nålekvali tet og ure-
gerlig vækst. Derfor var vi villige til at 
prøve noget nyt. 

I 2018 reducerede vi startgødnings-
mængden til 40 kg N/h. Herefter er 
der gødet målrettet med Bio NS 15-
2. Desuden har alle marker fået 3 x 
20 l BioMangnesium 50 pr. ha. 
Vi oplever klart, at vi har en mere 
kontrolleret vækst. Der var ingen vil-
de træer i 2018 og vi fik en større og 
mere fyldig nål. Vi oplevede ikke nå-
letab eller brune nåle overhovedet, 
hvilket tidligere var et problem for os. 
Skiftet til BioNutria og ændrin gen 
i strategi har medført en markant 
kvalitetsfor bedring.
Vi har også prøvet at tilføre BioKob-
ber 70 på udvalgte kulturer tidligt i 
sæsonen og oplever, at disse kultu-
rer bliver mere modstandsdygtige 
 overfor alger.
BioNutrias produkter er nemme at 
anvende og kan uden problemer

 

blandes med øvrige produkter til 
juletræer. Vi har en fin og professi-
onel dialog med Bio Nutria, har ople-
vet præcis levering samt god faglig 
sparring gennem hele sæsonen. Vi 
anbefaler med glæde BioNutria til 
andre pro ducenter og fortsætter 
med at udvikle strategien i 2019.”

Kontrolleret vækst og fyldige nåle

Global Nature Trees har lavet et simpelt setup, 
hvor traktoren med tågesprøjten kan medbringe 
vandtanke og tanke til BioNutrias produkter. Der 
er en generator til pumperne på vognen, så der 
kan fyldes i marken og derved spares tid, når de 
kører rundt til de næsten 1000 ha, der passes.

Vore kunder siger 

 Mere nålefylde
På 2. år bruger Harald Henningsen 
BioNutrias mikronæringsstoffer i 
sine juletræer. 
”Jeg kører 1. gang ved begyndende 
udspring og derefter ca. en gang om 
måneden og i alt 3-4 gange henover 
sommeren. 
Jeg oplever, at træerne får bedre 
nålefylde og farve, og tendensen til 
bare skuldre er aftaget. 

Jeg følger BioNutrias gødningsfor-
slag med BioCrop OptiXL, BioMangan 
samt BioMagnesium 50 og oplever 
derudover, at det både er nemt at 
arbejde med og  at  blande med an-
dre midler.”
Træerne bliver grundgødet 2 gan-
ge med ca. 45 kg N i en granuleret 
NPKS + Mg 19-3-6-2-2 eller tilsva-
rende. 
Gødningen udbringes i starten af 
maj og igen i juli.

Harald Henningsen, Solbjerg , Faaborg
Harald Henningsen har dyrket juletræer i de 
 sidste 30 år og har i dag 40 ha med juletræer. 
Ejendommen ligger i det kuperede terræn nord 
for Faaborg.

Per Skarby, Fæstibakke, Ry. 
Produktionen foregår i regi af Global Nature 
Trees,  Ry. Her produceres juletræer på 350 hek-
tar og desuden passes 600 ha, bl.a. hos Salten 
Langsø Skovadministration. 
Der er 5 ansatte på kontoret og ca. 80 sæsonar-
bejdere. Den daglige drift ledes af salgs- og pro-
duktionschef Mads Larsen. 
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Bedre kvalitet 
Kurt havde hørt om BioNu trias 
 produkter igennem en landmand-
skollega, som  bruger det i stor stil 
i sine landbrugs afgrøder. 
2015 blev derfor et prøveår, og 
selvom der blev sprøjtet lidt sent 
på sæsonen, kunne der ses en for-
grønnene effekt på træerne. 
I 2016 er der kørt efter BioNu trias 
recept, og her er det tydeligt at se 
forskel på behandlede træer og 
ubehandlede, som er mere lyse i 
farven.  

”Ca. 400 kr./ha/år for Bio Nutrias 
omfattende næringsstofprogram 
er en billig forsikring i forhold til 
konkurrende produkter, og kvali-
teten af træerne skal ikke øges me-
get, før indsatsen er givet mere end 
rigtig godt ud”, fortæller Kurt.
Kurt bruger tågesprøjte og bom-
sprøjte til udbringning og gerne 
sammen med insektmidler, og op-
lever aldrig problemer med af blan-
de de forskellige produkter. 
Især blandinger med svovl og 
 BioCrop OptiXL oplever Kurt som en 
forbedret opblanding af svovlpro-
duktet.  

 

Kurt Jørgensen, Errindlev. Lolland
Indtil for 10 år siden drev Kurt Jørgensen tradi-
tionelt planteavl på Lolland, men interessen for 
juletræer gjorde, at han valgte at sælge noget af 
jorden fra. Det resterende jord blev over en år-
række tilplantet med juletræer, og i dag er der 73 
ha med juletræer, 5 ha skov og 5 ha med slæt-
græs.

Vore kunder siger 

De sidste to sæsoner har  Robert 
brugt BioCrop OptiXL og BioMagne-
sium 50. 
”Vi giver træerne 5 liter BioCrop 
 OptiXL og 10 L BioMagnesium 50 pr 
ha 4. gange i løbet af sommeren 
startende lige efter knopbrydning. 
Vores træer er kommet til at se be-
tydeligt bedre ud, og vi har langt 
færre bare skuldre, end før vi  brugte 
BioNutrias produkter. Vores nåle-
kvalitet er samtidig forbedret mar-
kant.
Vi har blandet med både svovl og 
skadedyrsmidler og oplever hverken 
svidninger eller blandepro blemer. 

Der er ingen tvivl om, at BioNutria 
har hjulpet os til be tydelig bedre 
kvalitet i træerne. Vi kan kun an-
befale andre producenter at prøve 
BioNutrias produkter.”
Robert Sommerlund, gårdejer, Rødekro
Robert Sommerlund har de sidste 27 år drevet 
gården Sandkro ved Rødekro i Sønderjylland. 
Her er 18 ha med jule-
træer, og der sæl-
ges  årligt 8-9000 
juletræer. 

Bedre kvalitet og ingen svidninger


