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Anlæg af proveniensforsøg med Abies alba. 

Forsøg nr. 12oo.
Bregentved skovdistrikt, Børsted skov, XVI-11,

Anl. maj 1973. O. Kjersgård,



Anlæg af proveniensforsøg med Ables alba.

Forsøg nr. 12oo.

Bregentved skovdistrikt. Børsted skov, XVI-11,

Anlægsrapport nr, 308,

Skovrider H.C. Nissen, Freerslev Møllegård, ^690 Haslev,
(0 3) 69 2o 07.

Skovfoged P. Christensen, østerskov, ^682 Tureby.
(o3) 68 51 32.



Forsøg nr. 12oo.

Formål:

Forsøgsplans

Proveniensers

Forsøgsarealet s

Inddeling og 
afmærknings

Tilplantning;

Afprøvning af 3 Abies alba provenienser med 
hensyn til vækstanergi, sundhed og kvalitet.
8 gentagelser t  3 parceller Å loo planter.
Forsøget er tænkt fulgt 2o-3o år.
Notater vedr. forsøget føres 1 målebog nr. 12oo-l.
SFF Abies nr. 252 Italien, Calabrlen, Garlglione,

(Catanzaro), 39°o7'N; ca 16° 
45*E. H.o.h. 1450 m

SFF Ables nr. 253 Danmark, Buderupholm, Tygeskov,
Sønderskov, F. 156 a. Opr. bev, 
A-I090.

SFF Abies nr. 254 Rumænien, Strimbu Balut, UP III,
ua 129a, 132a, 7oo-85o m o.h.
Opr.bev. B-287.Arealet er stillet til rådighed af skovrider

H.C. Nissen, Bregentved og besigtiget samt fore
løbig opmålt af O. Kjersgård 27-3-1973. På det 
svagt bølgende, ret ensartede areal, der er be
liggende umiddelbart op til det ældre Abies-alba- 
forsøg B. nr, 97, findes skærm af Alnus plantet 
1958.

Parcellerne er afsat på 15 x 15 m svarende til 
lo rækker Å lo planter, med række- og planteaf
stand 1.5 X 1 .5 m. Rækkeretning ca. ø - v. Par
cellerne afmærkede med 3/4 m gule plast-stokke. 
Afsætningen udført af 0. Kjersgård 1-5-1973.
Plantematerialet, 2/2 planter, der blev sået i 
Egelund planteskole F 69 og priklet E 7o, levere
des i lastbil den 1-5-1973 og blev straks for
delt og slået ned i de respektive parceller. 
Materialet var ved modtagelsen 1 mindre god stand.
Plantningen blev udført i tiden 2. til 4. maj 1973 
i tørt, klart vejr med svag vind, under tilsyn 
af 0. Kjersgård,



Supplerende plantemateriale af nre. 252 og 254 
plantet rækkevis hhv. syd og øst for forsøget.

Bemærkninger: Skærmen afvikles efterhånden efter nærmere aftale.
En gennemgang af forsøget foretages E ?4, hvor
efter opgørelse er tænkt foretaget med 4-årige 
intervaller.

Det regelmæssige tilsyn med forsøget påhviler Forsøgsvæsenet. 
Skovdistriktet har indvilliget i at gøre Forsøgsvæsenet opmærksom 
på eventuelle uregelmæssigheder som måtte blive iagttaget ved 
forsøget.

Skovdistriktet er indforstået med, at skovdyrkningsmæssige 
foranstaltninger, (som f. eks. kulturrensninger), gennemføres så 
ensartet som muligt over hele forsøgsarealet.

Skulle én ensartet behandling af en eller anden anledning 
ikke kunne gennemføres, underretter skovdistriktet Forsøgsvæsenet 
om den uregelmæssige behandling, forsøgsarealet har været genstand 
for.

Eventuel efterbedring må kun foretages efter aftale mellem 
skovdistriktet og Forsøgsvæsenet. Efterbedringen må kun foretages 
med forsøgets efter*bedringsmateriale ellery når dette ikke er mu
ligt, da med en fra forsøgsmaterialet afvigende træart.

Hugst, herunder hugst af Juletræer, og klipning af grønt må 
kun foretages efter forud indgået aftale mellem skovdistriktet 
og Forsøgsvæsenet.

SFF-Joum.nr* 281-73/7^.
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Maj 1974. 0. Kjersgård.
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