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nobilis	(Abies procera)
frøplAntAge	fp.271	“rode	skov“
STED:           Rode Skov afd. 364e, Gråsten, SNS Sønderjylland

fRøkilDE: klonfrøplantage, 3,5 ha	

aNlaGT:    1998-99 og 2002	

EjER:            Skov- og Naturstyrelsen	

Skov- oG NaTuRSTyRElSEN udgivet december 2009

AnVendelse:

Afkommet fra frøplantagen er sær-
ligt egnet til produktion af klippe-
grønt, som er forbedret med hen-
syn til dækkeevne kombineret med 
god farve. Klonerne i frøplantagen 
er udvalgt blandt plustræerne i det 
danske forædlingsprogram (se bag-
side) 

sÆrlige		egenskAber:
vurderingerne af materialets egen-
skaber er baseret på foreløbige re-
sultater (2006) fra afkomsforsøg. 

dækkeevne: ved valg af plustræerne 
(klonerne) blev der lagt vægt på at 
forbedre dækkeevnen. afkommets 
dækkeevne forventes derfor at være 
forbedret i forhold til gennemsnittet 
af alle plustræere i det danske for-
ædlingsprogram. En mere præcis an-
givelse af forbedringen kendes dog 
først, når de endelige resultater fra 
afkomsforsøgene er klar – formentlig 
i 2010.

klippekvalitet,	 farve: Samtidig 
med dækkeevnen er der ved valg af 
plustræerne (klonerne) foretaget en 
selektion i retning af blå farve (se 
næste side). En mere præcis angiv-
else kendes først, når resultaterne fra 
afkomsforsøgene er klar i 2010.

skudtype: Nålestillingen, d.v.s. andelen med opretstående nåle, vil 
formentlig ikke blive påvirket væsentligt i forhold til udgangsmateri-
alet. Mere præcise tal forventes at foreligge i 2010. 

nåleskader: kloner med tendens til nåleskader (røde nåle og gulspids 
syndrom) blev frasorteret i forbindelse med udvælgelse af kloner til 
frøplantagen. 

Vækst	/	produktion: Data om produktion af klippegrønt i forhold til 
gennemsnittet af alle plustræer vil foreligge i 2010. 

frøforsYning:
frøplantagen er i begyndende frøproduktionen. Der er foretaget kom-
merciel indsamling i 2009. 
Henvendelse til SNS øresund / Planteavlsstationen, tlf.: 49 19 02 14.

fP.271 Rode Skov i januar 2008. kun podningerne er tilbage.



frøkilden:
oprindelse: Materialets oprindelse er ukendt.
 
Valg	af	plustræer: frøplantagens plustræer stammer 
fra to plustræserier. Den ene serie (Pyntegrønt Sektio-
nens serie, PS-serien) blev udvalgt i gode danske no-
bilis bevoksninger i slutningen af 1980´erne. fra PS 
serien er der til Rode Skov frøplantagen udvalgt 18 
kloner med særligt gode egenskaber. Den anden serie 
(kloner fra fP623, C.E.flensborg frøplantagen) blev 
oprindeligt udvalgt af Skovrider Brandt fra Hedesel-
skabet. fra denne serie er der udvalgt 18 kloner. 

Anlæg	af	frøplantagen: frøplantagen er anlagt som 
en klonfrøplantage i 1998-99 (del a) og i 2002 (del 
B). frøplantagen var oprindeligt planlagt til 2 ha i del 
a og 3 ha i del B. Del B blev skadet kraftigt af frost, 
og den samlede frøplantage er derfor på 3.5 ha (2 ha 
i del a og 1.5 ha i del B). Der er podet på en eksister-
ende nobilis kultur, og podeafstanden er ca. 3 x 4.5 
meter. 

Afkomsforsøg: Der er foretaget afkomsbedømmelse 
både af PS-seriens plustræer og af C.E. flensborg se-
rien. i afkomsforsøgene er det muligt at sammenligne 
og vurdere afkommenes egenskaber, og dermed få en 
vurdering af de enkelte plustræers avlsværdier, d.v.s. 
deres evne til at producere gode afkom. afkomsfor-
søgene er opgjort af Skov & Landskab i 2006, og re-
sultaternes forventes at foreligge i 2010.

genetisk	 tynding	 og	 særplukning: Resultaterne 
fra afkomsforsøgene bruges som grundlag for en 
genetisk tynding i frøplantagen. ved den genetiske 
tynding borthugges de dårligste kloner, d.v.s. de klon-
er som giver de dårligste afkom. Tilbage står derefter 
kun de bedste kloner i frøplantagen. frø indsamlet i 
en genetisk tyndet frøplantage vil både på mor-siden 
(koglerne) og på far-siden (pollen) bestå af de bedste 
kloner.
Som alternativ til den genetiske tynding kan frøet ind-
samles som en såkaldt særplukning. ved særplukning 
samles der kun frø fra et udvalgt sæt af kloner fra frø-
plantagen. 
Når de endelige resultater fra afkomsforsøgene fore-
ligger vil der blive taget stilling til, om der skal fore-
tages en genetisk tynding, eller om plukning fremover 
skal ske som særplukning.

flere	oplYsninger:
kontakt SNS øresund / Planteavlsstationen eller 
Skov & Landskab.

knopper til 
hunblomster.

Hanblomster i 
fP.271.


