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at pælene har en lang levetid, og derfor 
er de fleste nok i dag gået fra træpæle til 
metal. Det har også den fordel, at man 
her kan arbejde med flytbare tråde, mens 
de typisk sidder fast på træpæle. Gode 
pæle er en betydelig investering, men det 
er ikke en post, hvor det er en god idé at 
være sparsommelig. Gode pæle med et 
godt tråd-system betyder rigtig meget for, 
hvordan arbejdet med sommerens løv-
vægspleje bliver i mange år fremover. 

det er vi nødt til at erstatte træerne med 
en ny bærende struktur af pæle, forbun-
det af en tråd-ramme, som planterne kan 
støtte sig til. Der findes mange forskel-
lige pæle på markedet, og jeg vil ikke gå 
nærmere ind i at anbefale nogle frem for 
andre, men jeg vil anbefale, at man kikker 
sig lidt omkring og undersøger marke-
det inden man køber. Der kan være stor 
forskel og specielt er det mit indtryk, at 
de ikke alle er lige robuste. Det er vigtigt 

En god pæl er en langsigtet investering
Når planterne er sat i jorden og begynder 
at vokse er næste skridt i etableringen 
af en vinmark at opsætte espalieret. Vin-
planten er en lian, som naturligt klatrer 
op ad træer, hvor den med sin hurtige 
vækst og fangtrådenes stærke fastholdel-
sesevne effektivt finder vej op til lyset. I 
vores dyrkning forsøger vi at holde plan-
ten i lav højde, så frugtzonen bliver etab-
leret i en god arbejdshøjde, og for at opnå 

Manuel ibankning af pæle er “farmer fitness” af den slags, der giver sved på panden. 
Det er hårdt arbejde, men med en god pælehammer og høreværn samt en lille trappestige 
lader det sig gøre. Foto: Johannes Andersen.

Det gør det meget lettere at styre vinklen på de 
skrå endepæle hvis man laver en skabelon.

Foto: Johannes Andersen. 
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kaster skygge på den næste afhænger af 
tidspunktet på året. Ole Østergård sendte 
mig for en del år siden nogle fine bereg-
ninger, hvor han ud fra solvinklen havde 
analyseret på effekten af rækkeafstand 
og løvhækshøjde, på hvornår frugtzonen 
blev belyst. Særligt vigtigt er det i frugt-
modningsfasen i september. 

Solens vinkel påvirker løvvæggens 
mikroklima
Ole’s beregninger viste, at den 15. sep-
tember så betød en løvhækshøjde på 1,5 
m og en gangbredde på det dobbelte (=3 
m), at hele løvvæggen og dermed druezo-
nen var fuldt belyst lidt i 9 om morgenen 
(sommertid), og man kan regne med at  
solen ca. er nået så langt ned af løvvæggen,  
at den begynder på overkanten af drue-
zonen ca. 1 time tidligere. Omvendt sidst  
på dagen begynder skyggen at indfinde 
sig ved 16-tiden, og druezonen er i fuld  
skygge ca. kl. 17. Gangbredden er defineret  
som afstanden fra løvvæg til løvvæg, dvs. 
at rækkeafstanden fås ved at tillægge tyk-
kelsen af løvhækken, hvilket nok typisk  
vil være omkring 30 cm. 

er de danske æbletræer i de moderne 
plantager markant højere end tidligere. 
Udover at sikre det nød-vendige udbytte 
per m række sikrer det  
samtidig også planter i en bedre balance.  
Skudtopningen kan gøres lidt senere og 
det reducerer arbejdet med trimning af 
sideskud, som bliver særligt stimuleret 
efter at skudspidsen og dermed den api-
kale dominans er fjernet. Spørgsmålet er 
så, hvordan opnår man en løvvægshøjde 
på 1,5 m?

En høj løvvæg kræver lange pæle og 
større rækkeafstand
For det første skal man vælge så lange 
pæle som muligt. Det vil typisk sige 2,7 m  
pæle, og så sætter jeg nederste tråd allere- 
de i 65 cm højde og endelig klipper jeg  
15 cm over den øverste tråd. Det giver en  
løvvæg fra 65 cm og op til 2,15 m. Med så 
høj en løvvæg må rækkeafstanden også 
øges, ellers opstår der en for stor skygge-
effekt fra række til række. Af hensyn til 
reduktion af svampesygdomme (pga. 
fugtige blade) er en god ventilation også  
nødvendig. Hvornår på dagen at en række  

Vi har behov for 25% højere løvvæg
Først og fremmest skal pælene stå stabilt, 
og det kræver at de skal ca. 70 cm i 
jorden. Er marken meget vindudsat, kan 
en stabiliseringsplade sættes på siden af 
pælen i jorden. En standard pæl på 2½ 
m når da en højde over jord på 1,8 m, og 
hvis nederste tråd sættes ved 70 cm opnås 
da kun en løvvægsstøttet højde på 1,1 m. 
Og topper vi skuddene 10 cm over øver-
ste tråd nås da en samlet løvvægshøjde 
regnet fra nederste tråd på 1,2 m. Jeg vil 
meget gerne op på en løvvægshøjde, hvor 
de frugtbærende skud bliver 1,5 m, så jeg 
får et større bladareal per skud og derved 
bedre kan modne en god frugtmængde 
per skud. Min “tommelfingerregel” er, 
at vi skal bruge 25% større bladareal per 
g frugt for at modne den til samme høje 
kvalitet som i de klassiske køligklima 
distrikter som f.eks. i midt Tyskland og 
Champagne. Alternativet til en højere 
løvvæg er et tilsvarende (25%) lavere 
udbytte, og da vores generelle produk-
tionsomkostninger er høje i Danmark, 
er dette i en kommer-ciel sammenhæng 
meget problematisk. På tilsvarende vis 

Når det hele står “snorlige” efter en lang dag er det en stor fornøjelse. Foto: Ejgil E. Andersen.
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højde lidt lavere, så ranken får en passen-
de bøjning op til tråden og ikke skal 
knækkes for at passe på tråden. Herover 
skal der sættes mobile dobbelt tråde. 
Disse kan være lidt tyndere. Normalt 2,0 
mm. I vinbøger angives oftest 2 dobbelt 
tråde, men pga. den højere løvvæg så 
anbefaler jeg 3 sæt tråde for at sikre til- 
strækkelig støtte til løvvæggen. Det 
nederste trådpar placeres omkring 90 
cm højde over jorden og kan så følge 
skuddene op til en endelig placering om-
kring 110-120 cm. Næste trådsæt tager 
over herfra og følger skuddene op til en 
endelig placering omkring 160 cm, hvor 
endelig tredje trådsæt tager over og ender 
i toppen af pælen i 2 m højde. Løvvæggen 
har da støtte med 40 cm afstand. Bliver 
afstanden for stor mellem trådene, er der 
risiko for at skuddene lettere blæser ud af 
espalieret, og det kan medføre et meget 
stort merarbejde, hvis man skal ud og 
redde en nedblæst løvhæk op igen. Det 
har jeg prøvet et par gange. Det er ikke 
sjovt. Det kan derfor også være en rigtig 
god idé at anvende trådsamlere, så man 
tvinger trådende sammen med få cm 

løvvæg og druezone samt god ventilation 
meget vigtig. Ved Pometet har vi altid 
arbejdet med 3 m mellem rækkerne; men  
det skyldes at vi skal have plads nok til at  
kunne anvende vores normale plantage 
traktorer og maskiner. Jeg ved der er nogen  
som lægger vægt på den lævirkning, som 
rækkerne skaber for hinanden, og som 
kan være med til at hæve temperaturen i 
marken. Men her lægger jeg mere vægt  
på den danske tradition med, at vi om- 
kranser vores frugtplantager med læhegn.  
Det finder jeg er en bedre måde at hånd-
tere blæsevejret på. Skud og blade kan få 
meget betydelige vindskader, hvis arealet 
er uden tilstrækkelig læ.  

Placering og brug af flytbare tråde 
Nederste tråd placeres som nævnt ved en 
højde på 65 cm. Det skal være en kraftig 
trådkvalitet på 2,5 mm. Evt. kan man 
placere en yderligere 20 cm over denne 
(også 2,5 mm), som kan anvendes til at  
binde rankerne i bue op over. Laver man  
i stedet en flad nedbinding til tråd, kan 
denne ekstra faste tråd spares. Man skal  
så bare huske at holde plantens stamme-

Reducerer man afstanden til 1,5 x løvvægs- 
højden dvs. 225 cm gangbredde og ca. 2½ 
m rækkeafstand, når løvhækken er 1,5 m 
høj (stammehøjden er taget ud af disse 
beregninger), så er druezonen i skygge en 
halv time mere om morgenen og en halv 
time mere om eftermiddagen. Ole lavede 
en sammenligning med Baden-Baden, 
som ligger i Tyskland på 49°N, og her er 
den almindeligt brugte relation mellem 
gangbredde/løvhækshøjde en faktor på  
ca. 1,2. Det giver en række afstand på kun  
ca. 1,8 m ved en løvvægshøjde på 1,2 m. 
Og hvis man skal opnå lige så mange 
timers belysning af løvhækken, så skal vi 
i Danmark regne med ca. 1,4 pga. den  
lavere solvinkel (55°N). Da vi gerne vil  
sikre gode forhold i druezonen helt ind til  
høst omkring 1. oktober, så er forslaget at 
den optimale faktor vil være nærmere ca. 
1,5. Alt dette leder frem til at en række-
afstand i Danmark (med ønske om en 
løvvægshøjde på 1,5 m) vil være ca. 2,5 
m. Jeg betragter dette som en minimums 
afstand og betragter en afstand på 2,75 m 
som optimal. I vores kølige og generelt 
ret fugtige klima er en tidlig optørring af 

En stålpæl ved hver plante er en stærk og effektiv løsning til at støtte 
opbygningen af en lige stamme. Der fås smarte bøjler som er hurtige 
at sætte på og fikserer pælen til tråden. Foto: Torben Toldam-Andersen.

Bruger man stålpæle fås der nogle kædesæt som sammen med en bøjle  
på pælen gør det let at flytte trådene op eller ned og justere længden af 
trådene ved hjælp af kæderne. Foto: Torben Toldam-Andersen.
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afstand. Sæt et par stykker imellem hver 
pæl. Efterhånden får fangtrådende fat og 
stabiliserer det hele, men der er altid en 
overgang inden det sker, som er kritisk. 
Afstanden imellem rækkepæle bør i 
øvrigt være på omkring 4½-5 m. Det er 
mange kvadratmeter løvhæksoverflade, 
som de skal holde oprejst, så man skal 
passe på med for stor afstand. 

De skrå endepæle skal være kraftigere og 
længere end rækkepælene og sikres godt 

med et jordanker. Normalt anbefales det 
at placere pælene i en vinkel på ca. 60° 
og tråden til jordankeret fæstnes ca. i 2/3 
højde. En pælelængde på 3 m vil være 
passende sammen med de førnævnte 
rækkepæle på 2,7 m. 

Med så mange tråde bliver det hurtigt til 
virkeligt mange meter tråd, som man skal 
have trukket, og en trådvinde er absolut 
noget som man må investere i med det 
samme. 

Opsætning af espalier

Ligeledes findes der smarte trådlåse (Gripple trådlåse) og en opspænding af trådene kan gøres effektivt 
med tilhørende tang. Fås også med dobbelt gennemløb så 2 tråde kan samles. Foto: Johannes Andersen. 

En trådvinde sikrer en let og hurtig udrulning af tråden. Foto: Johannes Andersen.

Rettelse

I artiklen "Sygdomme i vinplanter – Bekæmpelsesmetoder og midler" i Vinpressen nr. 1, 2021 var der en potentielt 
meningsforstyrrende fejl i tabellen "Godkendte Basisstoffer", idet der under "Nælde" stod "Skadevolder: 
Meldug (Plasmopara viticola)"… Det skulle have været "Skadevolder: Vinskimmel (Plasmopara viticola)”.


