FRØKILDER

A-20

STILKEG (Quercus robur)
ALM. KÅRET BEVOKSNING, F.286,’STENDERUP’
STED:

Afd. 5770a, 5771a og 5772a+b, Sdr. Stendrup Midtskov, Haderslev St.skovd.

FRØKILDE:

Alm. kåret bevoksning, 23,3 ha

ANLAGT:

1898 - 1913

EJER:

Haderslev Statsskovdistrikt

ANVENDELSE:

Frøet er som følge af materialets gode kvalitets-egenskaber (stammeform) samt den gode vækst særlig
egnet til produktion af kvalitetstræ. Bevoksningen er
af hollandsk oprindelse, og frøet er derfor bedst egnet
til de mildere egne (Østjylland og Øerne).

SÆRLIGE EGENSKABER:

Vurderingerne er især baseret på resultater fra danske
proveniensforsøg.
Stammerethed: Afkommet fra F.286 har en god
stammeform. I FSL’s proveniensforsøg nr. 1042 (Bregentved) og nr. 1043 (Langeland) er F.286 placeret
blandt de bedste. Forsøgene er senest opgjort i 1990,
og afkommet var på dette tidspunkt 9% hhv. 12%
bedre en forsøgsmiddel (se fig. 1).
Vanris: Med hensyn til vanrisdannelse er F.286afkommet placeret under middel, d.v.s. at det har
flere vanris end forsøgets gennemsnit. Den relative
værdi er 12% hhv. 4% under forsøgsmiddel i forsøg
1042 og 1043.

Fig. 1. Stammeform.

Vækst: Højdevæksten er god, og afkommet er i forsøgene placeret blandt de bedste. I 1990 var højden
9% hhv. 5% over forsøgsmiddel i 1042 og 1043 (se
fig. 2).
Hårdførhed: Afkommet må forventes at være mindre hårdfør end provenienser af dansk oprindelse.

FRØFORSYNING:

Frøkilden er af betydelig størrelse og den kan derfor
give et væsentligt bidrag til den samlede frøforsyning
af eg. Henvendelse til Statsskovenes Planteavlsstation, tlf.: 49 19 02 14.

Fig. 2. Højdevækst
Fig. 1 og 2: Relative værdier (%) for hhv. stammeform
og højdevækst i proveniensforsøgene nr. 1042 og 1043.
I figurerne er kun vist de danske frøkilder, som stadig eksisterer.
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FRØKILDEN:

Udgangsmaterialet for F.286 bevoksningen er af hollandsk oprindelse.

Afkom af F.286-bevoksningen findes flere steder på
distriktet. Det ældste afkom kan ses i afd. 724b, Sdr.
Stenderup.

Bevoksningen består af 3 afdelinger, og er anlagt
over en periode på ca. 15 år. Bevoksningen har været
drevet i almindelig forstlig drift.

Afkom af F.286 indgår bl.a. i to proveniensforsøg
på hhv. Bregentved (FSL’s nr. 1042) og Langeland
(FSL’s nr. 1043)
I 1997 er der foretaget en let revision af kåringen, idet

F.286-bevoksningen, 1996

F.286
ligger
i
Sdr.
Stenderup Midtskov.
Eventuel besigtigelse efter
aftale med skovfogeden
(tlf.: 75 57 10 57) eller
skovdistriktet
(tlf.: 75 52 21 05).

FLERE OPLYSNINGER:

Se DST (1/83), FSL’s Forskningsserie nr. 2 (1993),
DST (66) 1981 eller kontakt Haderslev Statsskovdistrikt eller Statsskovenes Planteavlsstation.

