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              frøkilder
tsuga (Tsuga heterophylla)

kårede bevoksninger, f.583, f.584 og f.585, ‘Linaa Vesterskov’
STED:

Linaa Vesterskov afd. 22c (F.583), afd. 81f (F.584) og afd. 101f (F.585)

frøkilde: Alm. kårede bevoksninger. Ialt 1,6 ha
anlagt:

1939-44

ejer:

Linaa Vesterskov Skovdistrikt

ANVENDELSE:

Tsuga anvendes i dag kun i begrænset grad i skovbruget. På velegenede lokaliteter, som f.eks. Linaa
Vesterskov, udvikler træarten sig godt, selv på lettere
jorde. Arten bør ikke anvendes i Vestjylland på
frostudsatte lokaliteter. Den selvsår sig meget villigt.

SÆRLIGE  EGENSKABER:

Der foreligger ikke egentlige afprøvninger af
Tsuga-materialet fra Linaa Vesterskov, men der er
indhøstet betydelige praktiske erfaringer med brug af
materialet.
Vækst: Linaa Vesterskov synes generelt at være ret
optimal for dyrkning af fremmede nåletræarter. Linaa
Vesterskov tsugaen opnår da også store dimensioner
på distriktet (se fotos). Erfaringen viser, at der opnås
en god vækst selv på de dårligere rødgran-boniteter.
Kvalitet: Træarten har i ungdommen tendens
til tvegedannelse. I  de ældre bevoksninger ses
denne tendens ikke, og træerne har en særdeles fin
stammeform (se fotos). Træet har ingen kerne og
er derfor overordentlig tungt på grund af et stort
vandindhold. Træet kan formentlig fuldimprægneres.
Sundhed: Tsuga skades let af frost. Endvidere
angribes tsuga – i lighed   med rødgran – af rodfordærver.
Stabilitet: På Linaa Vesterskov har træarten vist sig at
være meget vindfast. I 1981 var der et meget kraftigt
rødgranstormfald, men tsugaerne stod til-bage.

F.583. Foto fra sommeren 1999.

Foryngelse: Det er karakteristisk for tsugaen, at den
selvforynger sig meget villigt.

Frøbehovet for Tsuga i Danmark er ret begrænset, og
Linaa Vesterskov bevoksningerne kan rigeligt
forsyne markedet. Henvendelse til Statsskovenes
Planteavlsstation, tlf.: 49 19 02 14.

statsskovenes   planteavlsstation

FRØFORSYNING:

Udgivet dec. 99

FRØKILDEN:

Udgangsmaterialet: De første tsugaer blev indført til Linaa
Vesterskov omkring 1880. Oprindelsen er ukendt. Materialet
blev udplantet i forkskellige afdelinger, som senere blev kåret
som nr. F.42.
Bevoksningerne: De tre kårede bevoksninger (F.583, F584
og F.585) stammer fra den gamle F.42 kåring og er således
anden generation i Danmark. Bevoksningerne er behandlet
med almindelig forstlig drift.

Der står endnu enkelte træer tilbage af de
første importer.
Billedet er fra afd. 52, som var en del af
F.42-kåringen.

FLERE OPLYSNINGER:

Se DST, 1918 (side 97-191), Tidsskrift for Skovbrug Bind 3
(side 271-304), Bind 6 (side 47-104) og Bind 8 (side 1-41),
som giver interessante oplysninger om de første importer
og plantning. Kontakt Linaa Vesterskov eller Statsskovenes
Planteavlsstation for yderligere oplysninger.

