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douglAsgrAn	(Pseudotsuga	menziesii)
frøPlAntAge	fP262	“sønderskovgård“
STED:           Sønderskovgård, afd. 132a, Fyns Statsskovdistrikt	 	

FrøkilDE:  Frøplantefrøplantage (SSO), 2,0 ha	

anlagT:     1994	

EjEr:             Planteavlsstationen og Fyns Statsskovdistrikt	

PlanTEavlSSTaTiOnEn Udgivet december 2007

AnVendelse:
Materialet vil være egnet til produktion af 
kvalitetstræ. Det kan anvendes overalt i 
landet hvor douglas dyrkes. 

sÆrlige		egenskABer:
vurderingerne af materialets egenskaber er 
baseret på opmålinger i frøplantagen samt på 
kendskab til udgangsmaterialet (proveniens-
forsøg). 

udspring: afkommet fra frøplantagen vil 
i gennemsnit have et senere udspring end 
den anvendte standard, F.421 langesø. Men 
frøplantagen indeholder materiale med vari-
erende udspring, hvor de tidligst udspring-
ende afkom stammer fra frøplantagerne 
FP228 og FP229 (gurre vang) og de senest 
udspringende stammer fra frøplantagerne 
FP210 (Sorø) og FP232 (Frankrig). 

stammerethed: i sammenligning med F.421 
langesø vil afkommets stammeform være 
forbedret. 

Vækst: Der er ved plustræudvalget lagt 
mindre vægt på produktion, og afkommet 
forventes derfor at have en lavere vækst end 
F.421, langesø.

frøforsYning:
Frøproduktionen er indtil videre begrænset, 
men der er høstet frø første gang i 2007.  
Henvendelse til Planteavlsstationen. 
tlf.: 49 19 02 14.

FP262 Sønderskovgård. indsamling september 2007.



frøkilden:
oprindelse: Materialets oprindelse er kun delvis 
kendt (se oversigten). 

forædlingsprogrammet: Til forædlingen er der ud-
valgt i alt 97 plustræer. Heraf er 43 plustræer valgt 
i kårede bevoksninger. De resterende 54 plustræer 
(kloner) står i eksisterende frøplantager, og disse 
plustræer stammer oprindeligt også fra danske bev-
oksninger. 

Der er herefter indsamlet frø (afkom) fra de valgte 
plustræer, og afkommet er udplantet i frøplantagen. 
Denne type frøplantage betegnes Seedling Seed Or-
chard (SSO), og den er karakteriseret ved at være en 
kombination af et afkomsforsøg og en frøplantage. 
Det betyder, at man kan anvende selve frøplantagen 
til bedømmelse af de enkelte afkoms egenskaber. 

Udover plustræafkommene er der i frøplantagen ud-
plantet 4 kommercielle frøpartier som ”standarder”. 
Standarderne fungerer som ”målepinde”, d.v.s. at 
afkommenes egenskaber kan vurderes i forhold til 
almindeligt kendte handelspartier. Standarderne er 
F.421 (langesø), F.488 (Stendalen), FP232 (fransk 
frøplantage) og Matlock (import fra USa).

Anlæg	 af	 frøplantagen: De 97 plustræafkom samt 
de 4 standarder blev udplantet i frøplantagen i 1994. 
Frøplantagen er opdelt i 22 blokke (gentagelser), og 
hver blok indeholder 97+4=101 parceller. Hver par-
cel indeholder ét afkom (=én familie) bestående af 3 
træer. Planteafstande er på 1x3 meter.
 
genetisk	tynding: Tynding i frøplantagen foretages 
i to trin. 
i første trin tyndes der ”indenfor familierne”, d.v.s. at 
der i hver parcel (=en famile) borthugges to ud af de 
tre træer. Denne første tynding fandt sted allerede i 
2001, og ved tyndingen blev der lagt særlig vægt på at 
fjerne træer med den dårligste stammeform.
i det næste trin vil der på grundlag af opmålinger i 
frøplantagen blive borthugget de dårligste familier. 
igen vil der blive lagt vægt på at bevare de familier, 
der har den bedste stammeform.

flere	oPlYsninger:
Hovedopgave udarbejdet af jens galby (2000): 
Frøkildevalget i douglasgran (upubl.). 
jon k. Hansen :Dyrkningssikker douglasgran – en 
evaluering af forsøg med douglasgranfrøkilder (PaF 
rapport). Eller kontakt Skov & Landskab, kU, eller 
Planteavlsstationen.


