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Forsøg nr. 1377, december 1993 
Peter Matthesen

Anlægsrapport nr. 462

Forsøget udføres for forskningsmidler fra Stiftelsen Hofmansgave



At undersøge optagningstidspunktets, lagringstidens og udplantnings
tidspunktets betydning for plantningsresultatet ved anvendelse af 
kølelagret plantemateriale. Sideordnet hermed undersøges plantnings
tidens indflydelse på plantningsresultatet ved brug af friskoptaget 
plantemateriale af de samme arter.

Dette forsøg - nr. 1377 - omfatter arterne EG og BØG, og indgår i en 
serie som også omfatter:

Sitka og Nobilis, forsøg nr. 1378, Harreskov, anlagt 1992- 
93, og

Rødgran og Grandis, forsøg nr. 1287/88, Mønsted, anlagt 
1982-83.

1. Formål

Forsøgsarealets beliggenhed

Arealet udgør den første plantning i skovrejsningen "Himmerigskov" 
mellem Søften og Trige, og ligger ca. 1,6 km NØ for Søften kirke, 
2,4 km S for Grundfør kirke og 3,2 km VSV for Trige Kirke (se 
endvidere oversigtsskitsen side 9).

Arealet er stillet til rådighed af Silkeborg statsskovdistrikt og udvalgt 
af skovrider J. Rafn og fra Forskningscentret for Skov & Landskab, 
J. Neckelmann.

Forsøgsarealets inddeling og afmærkning

Forsøget består af 4 blokke af 35 parceller pr. træart, ialt 140 par
celler pr. træart, eller tilsammen 280 parceller (se detailskitsen side 
8).

Fra starten er samtlige parcelhjømer afmærket med kraftige, gule 
stiketiketter. Denne afmærkning er delvis ødelagt ved rensningsarbej- 
deme, og vil blive erstattet af kraftige pæle i blokgrænsemes knæk
punkter. Pælene vil af hensyn til de fortsatte rensningsarbejder blive 
placeret i de N-S-gående planterækker således, at pælene står i den 
østligste af den vestfor liggende parcels 5 rækker.



Beskrivelse af forsøgsarealet og dets anvendelse

Forsøgsarealet ligger iflg. DGU's jordbundskort på moræneler. 
Jordbundshulleme A og B (se detailskitse side 8) viste følgende pro
filer:

Profil Lagdybde i cm i 
jordbundshul

B

Løst lejret pløjelag med op til nævestore 
sten. Mørkebrunt og ensartet med stort 
lerindhold (kan formes og æltes).

0-30 0-30

Som ovenfor, men fast lejret og med 
flere sten. 30-40 30-40
Gulbrunt til gråt, marmoreret, sand
blandet ler med mange sten. 40-60
Som ovenfor, men uden ret mange sten, 
men enkelte små stykker kridt. 60-120- 40-120-

Lerindholdet i jordbundshul B lidt større end i A, hvorimod sten
mængden var lavest i hul B.

Forsøgsarealet er i øvrigt relativt fladt, hældende svagt mod N og V. 
Den vestligste halvdel af egedelens blok 1 dog noget stærkere hælden
de mod NV.

Indtil forsøgsanlæg var arealet landbrugsjord, med ærter som sidste 
afgrøde i 1992.

Forsøget ligger i den nye skovs vestkant. Yderst mod V er plantet et 
6-rækket skovbryn af løvtræer og buske. Mellem skovbrynet og 
forsøgsarealet er et smalt udfyldningsareal tilplantet med eg foråret 
1993 (se detailskitse side 8).

Umiddelbart før oktober-plantningen fuldførtes en hegning af forsøgs- 
og udfyldningsarealet med 1,80 m højt, forneden forstærket hønsetråd. 
Inden da var august- og septemberplantningeme - især af BØG - 
blevet stærkt nedbidt af harer. Mellem hegnet og den nordligste 
parcelrækkke er plantet 1 række af samme løvtræart som i de til
stødende parceller. Nord for den nordlige hegnslinie en grusvej, og 
nord herfor optages ca. de vestligste 2/3 af strækningen af en ejendom 
med tilhørende, ældre træplantninger. Øvrige omgivelser var på 
anlægstidspunktet utilplantede ageijorder.



Sidst i juli 1992 blev arealet sprøjtet med Roundup i ærteafgrøden, 
som blev høstet medio august. Umiddelbart herefter blev arealet 
landbrugspløjet og harvet.

Kulturforberedelse

Plantematerialet

Begge arter er fremstillet på Hedeselskabets planteskole Brøndlund
gård, hvor acceptabelt ensartede bede af tilstrækkelig længde blev 
udtaget med henblik på kontinuert optagning over året. Begge arter 
var august 1992 2-årige, rodskåme frøbedsplanter. Der blev ikke 
udført yderligere rodskæring inden optagning, hvorfor plantestørrelsen 
tiltog væsentligt over forsøgsperioden. Der blev ved optagning ikke 
foretaget nogen størrelsessortering ud over, at meget små og under
trykte individer frasorteredes.

BØG Proveniens Gråsten F 413. Plantestørrelsen meget uensartet 
på den enkelte meter, med spredning fra ca. 30 til 80 cm 
(under 30 cm frasorteret).

Størrelsesvariationen skønnedes ens i hele den udtagne bed
længde. Et mere homogent parti kunne have været ønsket, 
men var ikke muligt at opdrive.

EG Proveniens Haderslev Midtskov F 286. Særdeles fint og 
ensartet parti (ca. 30-50 cm).

Plantebehandling

Forsøgets tidsskema for planteoptagning, kølelagring og plantning er 
vist side 6, og behandlingernes fordeling til parceller er vist på be
handlingsoversigten side 7.

Planteoptagning og pakning

I bedene er planterne løftet maskinelt med rysteløfter i sektioner på 
ca. 2 m. Herfra er planterne optaget, sorteret (kvalitet og undermå
lere) og bundtet manuelt. Plantebundterne (25 planter pr. bundt) blev 
på overdækket vogn emballeret enten i papirsække eller i plastforede 
paller. Efter hjemkomst til pakkehallen blev bundterne mærket og 
endeligt sækket i 3-lags papirsække á 8 bundter (200 planter).



Sække med planter, som skulle lagres 1 måned eller mere, er samme 
eller følgende dag transporteret til Tvilum Skovgaard for indlagring 
i kappekølerum (0° - -1°C).

Plantesækkene blev udtaget fra køl 3 dage før plantning, med und
tagelse af månederne december (4 dg) og april (2 dg).

Planteskolelagring

Transport m.v.

Kølelagrede planter blev fra Tvilum kørt til Brøndlundgårds pakkelade 
med planteskolernes interne transport (presenningoverdækket last
vogn). Herfra blev de, sammen med de samme dag optagne planter 
for friskudplantning, transporteret til forsøgsarealet af FSL i lukket 
kassevogn eller presenningoverdækket trailer.

Ved forsøgsarealet lagredes sækkene i bevoksning ved gården indtil 
udplantning. April-juli 93 lagredes sækkene i kølig, tom stald.

Plantning

Plantning er udført af et, senere to, 2-mands plantehold ved nedskrip
ning med spade efter mærkede plantesnore. Plantningsdatoeme frem
går af skemaet side 6.

Medens efteråret 1992 og vinteren 1992/93 var præget af rigelig 
nedbør, var foråret 1993 tørt med tiltagende nedbørsunderskud indtil 
juli måned. Jorden forblev dog rimelig fugtig i hele perioden.

Parcellernes indhold af planter

Parælleme indeholder 5 N-S-gående rækker å 10 planter, ialt 50 
planter pr. parcel. Rækkeafstanden er 1,5 m og planteafstanden i 
rækken 0,8 m, svarende til ca. 8.330 planter pr. ha.

Der gøres opmærksom på, at pæleafmærkninger er placeret i plan- 
terækkeme, og at rækker med pæle tilhører den vestfor liggende 
parcel.



Den nødvendige ukrudtsbekæmpelse udføres efter behov og efter 
aftale mellem distriktet og FSL.

Eventuel efterbedring aftales mellem distriktet og FSL, idet der stiles 
mod et nogenlunde ensartet plantetal pr. parcel. Der efterbedres i 
givet fald med originaltræarten, og kun helt døde planter efterbedres.

Forsøgets drift

Aftaler

Stiftelsen Hofmansgave

Forsøget gennemføres for midler fra Stiftelsen Hofmansgave. Forsk
ningscentrets forpligtelser i denne anledning fremgår af stiftelsens 
tilsagnsskrivelse af 31/1-1992.

Silkeborg Statsskovdistrikt

Distriktet er indforstået med, at indgreb på arealet i forsøgsperioden 
kun foretages efter samråd med FSL, jvf. bl.a. afsnittet om forsøgets 
drift.

Eventuelle uregelmæssigheder ved forsøget bedes hurtigst muligt 
indberettet til Forskningscentret for Skov & Landskab.

Vejle, den 7. december 1993 

Peter Matthesen



Skematisk oversigt over planteoptagning, -lagring og plantning

Plante- s. Plantning 
optagning 
i planteskolen 
DATO STK.PR.ART

Antal planter pr. art plantet den
18.08 15.09 15.10 19.11 18.12 18.03 15.04 13.05 17.(BØG)+

18.(EG).06
1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1993 1993

15.07

1993
17.08.92 200
14.09.92 200
14.10.92 200
21.10.92 *1) 1400
17.11.92 200
25.11.92 *1) 1200
15.12.92 1200

200
200

200
200
200

16.03.93
14.04.93
11.05.93
15.06.93
13.07.93

1000
800
200
200
200

200 200 200 200 200 200 *2)

200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 200 200

200 200 200 200 200
200 200 200 200

200
200

200

*1): Forsinket optagning til kølelagring p.g.a. regnvejr på den planlagte optagningsdato.
*2): Kun EG - sækken med BØG bortkommet på lageret.
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