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Faktablad   

Skovdyrkerforeningen Vest jyl land 

Algebekæmpelse i juletræer 

Effektiv algebekæmpelse skal starte tidligt 

De vigtigste faktorer for algers vækst er fugtighed, lysforhold og 
temperatur. Alger trives, hvor der er en høj konstant fugtighed, det 
vil sige hvor der lav luftgennemstrømning og lysindstråling samt 
stabil temperatur. Det er forhold du ofte finder i juletræer. 

Algevækst vil typisk starte i kernen af træet og udvikle sig derfra 
hvert år.  

I salgsklare træer (7-10 år) er det svært at bekæmpe algerne, da 
det er vanskeligt at få fuld dækning inde i træet. Effekten af be-
handlingen vil ses som hvidfarvning af algebelægningerne, der 
ofte vil forblive på træerne efter behandling.  

Derfor er det optimalt at påbegynde algebekæmpelse i alder 4-6 
år. Det forhindre yderligere spredning af alger på de nye skud, og 
træets tilvækst vil dække de døde alger.  

Godkendte midler 

Der findes ét lovligt middel til algebekæmpelse i juletræer og 
pyntegrønt. Det går under navnet: ’TopGun Finalsan Koncentrat’ 
og det er produceret af  Ecostyle.  

Udbringningsmetode, dosering og tidspunkt 

’TopGun Finalsan Koncentrat’ er et kontaktmiddel og det er afgø-
rende at algerne rammes af midlet. Den bedste dækning opnås 
ved at anvende rækkegående vertikalsprøjter, men også tåge-
sprøjter kan anvendes. 

Vi anbefaler flg. doseringer til bekæmpelse af alger: 

Dosering for juletræer op til 150 cm: 

 20 liter ’TopGun Finalsan Koncentrat’ per hektar. 
 Udbringes i 1000 liter vand per hektar. 
 Max. 2 % opløsning. 
 Max. 1 behandling årligt. 

Behandlingen foretages fra januar til primo maj inden planternes 
udspring.  

Risiko for skade: 

’TopGun Finalsan Koncentrat’ er et svidningsmiddel, og nye skud 
skades af midlet hvis skuddene ikke er fuldt afmodnet. Derfor er 
det vigtigt at overholde ovenstående tidspunkter for udbringning 
samt ikke at anvende koncentrationer større end 2 %.  

Pris: 

Prisen for 20 liter er 1.295,- kr. ekskl. Moms. 

Bekæmpelse af alger i salgsklare træer 

Behandling af alger i salgsklare træer skal ske med forsigtighed. 
Behandlingen skal foretages fra januar til primo maj således der 
som minimum er 1 vækstår til at dække døde alger.  

Angreb af alger behandles med ’TopGun Finalsan Koncentrat’ i 
2% opløsning. Det er vigtigt at alle alger rammes af behandlingen. 
Det kan derfor være nødvendigt at øge vandmængden. Række-
gående vertikalsprøjter anbefales til udbringning. 

Ved sprøjtning i salgsklare træer anbefales det at rådføre sig med 
sin skovfoged inden sprøjtning.  

Hvis der konstateres mange alger i salgsklare træer fra august-
december vil behandlingen bestå af ’rensning’ af træerne med 
højtryksrenser, hvor algerne vaskes af træerne. Omkostningerne 
ligger på 5-10 kr./træ. Metoden er afprøvet de seneste år med 
succes.  

Kontakt 

Henvendelser og spørgsmål til algebekæmpelse kan ske til Johan 
Stubkjær (40181094) og Emil F. Poulsen (40285333) 

Algerbelægninger i juletræerne er i stigende grad et problem, som kunderne er blevet mere kritiske 
overfor. Tydelig algevækst i salgsklare træer har betydning for træernes kvalitet og pris, og i meget 
slemme tilfælde kan det betyde at træet ikke er salgbart. Algevæksten har fået stor negativ betyd-
ning for økonomien i juletræer. Derfor er der et øget fokus på bekæmpelse af alger. Vi har opsam-
let de midler og metoder, der kan anvendes i bekæmpelsen af alger.   


