FRØKILDER

A-22

ÆR (AHORN)
ALM. KÅRET BEVOKSNING, F.338, ’BOLLER’
STED:

Afd. 3, Boller Nederskov, Randbøl Statsskovdistrikt

FRØKILDE:

Alm. kåret bevoksning, 3,2 ha

ANLAGT:

ca. 1936 (selvforyngelse)

EJER:

Randbøl Statsskovdistrikt

ANVENDELSE:

Afkommet kan anvendes overalt hvor ær dyrkes i
Danmark. Der er tale om 2. generations-afkom, og
materialet må forventes at være generelt egnet og
tilpasset danske vækstforhold.

SÆRLIGE EGENSKABER:

Der foreligger meget begrænsede oplysninger om
proveniensforskelle i dansk ær. F.338-afkommet er
ejheller forsøgsmæssigt afprøvet, og en vur-dering af
materialet kan derfor kun baseres på moderbevoksningens kvalitet.
Stammerethed: Igennem den almindelige forstlige
behandling vil der i såvel første som anden generation
formentlig være sket en vis forbedring af stammeformen. Der er dog næppe tale om væsentlige ændringer.
Bestanden fremtræder i dag som værende af rimelig
god kvalitet på voksestedet (se foto).
Vækst: Væksten må formodes at ligge på niveau med
anden dansk ær.
Bevoksningen fremhæver sig således ikke specielt for
nogen af de specifikke egenskaber; men må betegnes
som værende af normal god dansk kvalitet.

FRØFORSYNING:

Bevoksningen er i fuld frøproduktion, og den kan
give et væsentlig bidrag til forsyningen. Frøet kan
kun opbevares i en begrænset periode. Heldigvis
sætter ær’en hyppigt frø, og det vil derfor - på trods
af frøproblemerne - normalt være muligt at sikre
markedet en kontinuert frøforsyning. Henvendelse til
Statsskovenes Planteavlsstation, tlf.: 49 19 02 14.

Træerne er generelt af god stammeform.

STATSSKOVENES PLANTEAVLSSTATION

Udgivet aug. 97

FRØKILDEN:

Bevoksningen er 2. generation ær på Boller distrikt
(nu Randbøl Statsskovdistrikt). Anlægsåret anføres
som 1936; men foryngelsen er primært sket som selvforyngelse over en årrække. I distriktets driftplan anføres for 1940, at der er sket foryngelse ved plukhugst.
I 1948 er der foretaget supplerende plantning med
Boller-afkom. Af disse grunde fremtræder bevoksningen som uensaldrende, og der forekommer end-videre
enkelte indblandinger af ask.

Bevoksningen er uensaldrende.

F.338-bevoksningen ligger i Boller Nederskov ud til Horsens Fjord.

FLERE OPLYSNINGER:

Kontakt Randbøl Statskovdistrikt eller Statsskovenes
Planteavlsstation.

