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        A-52

vintereg (Quercus petraea)
alm. kåret bevoksning, f.735, ‘Silkeborg’
STED:

Nordskoven, afd. 134a, Silkeborg Statsskovdistrikt

frøkilde:

Alm. kåret bevoksning, 3,8 ha

anlagt:

1920-21

ejer:

Silkeborg Statsskovdistrikt

ANVENDELSE:

F.735-bevoksningen stammer overvejende fra lokale
bevoksninger. Afkommet vil være særlig egnet på
lettere jorder.

SÆRLIGE  EGENSKABER:

Afkom fra den kårede bevoksning er ikke afprøvet,
og de efterfølgende vurderinger er derfor alene baseret
på bevoksningens fremtoning på lokaliteten.

Vækst: På lokaliteten er der ved 71 års alderen opnået
en højde på 18 m. Jorden er meget mager, så det må
vurderes at være en tilfredsstillende vækst.

FRØFORSYNING:

Bevoksningen er i begyndende frøproduktion. Med
kun 3,8 ha vil der fremover dog kun blive tale om et
relativt begrænset bidrag af vintereg til den samlede
frøforsyning. Henvendelse til Statsskovenes Planteavlsstation, telefon: 49 19 02 14.

Stammeform:  Stammeformen er varierende, men
der findes mange træer af særdeles god form (se
foto).
Bevoksningen indeholder mange træer af god stammeform.
Når der er foretaget endnu 1-2 gennemhugninger, vil
bevoksningen være af særdeles god kvalitet.

statsskovenes   planteavlsstation

Udgivet dec. 2000

FRØKILDEN:

Oprindelse: Bevoksningen blev anlagt ved såning.
Hovedparten af frøet, som blev sået, stammede ifølge de
gamle driftsplaner fra distriktets egne bevoksninger. Disse
bevoksninger formodes at være af dansk oprindelse. En
mindre del af det udsåede frø kom fra Sorø Akademi’s 1.
distrikt, muligvis stilkeg. Der findes i dag, ifølge Jan Svejgaard
Jensen, en lille gruppe stilkeg på ca. 15 træer tilbage. Disse er
nu markeret og kan borthugges. Der foreligger ikke nærmere
oplysninger om de enkelte bevoksninger, hvor frøet blev
indsamlet. Bevoksningen blev gennemgået i 1995, og den
blev bedømt til at være ren vintereg.

Kortudsnit over Nordskoven.

Drift af bevoksningen: Den kårede bevoksning har været
meget svagt tyndet. Der er i vinteren 1999/2000 foretaget
en lidt kraftigere udhugning. Der er valgt 10 plustræer i
bevoksningen som led i
forædlingsprogrammet for vintereg.

Bevoksningen fotograferet i foråret 2000.

FLERE OPLYSNINGER:

Kontakt Silkeborg Statsskovdistrikt eller Statsskovenes
Planteavlsstation.

