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Prunus avium, Fuglekirsebær    
Frøplantage Tophøj FP.662
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Formål:
Frø til vedproduktion af høj kvalitet samt værn og læ.

Oprindelse:
Plantematerialet er afkom af Truust F.791, der er oprindeligt 
afkom fra Forstamt Lensahn, Holstein (Tyskland). 

Udvalgskriterier: 
Der blev valgt 60 plustræer i frøbevoksningen Truust 
F.791. Da formålet var vedkvalitet, blev udvalgskriterierne: 
gennemgående akse, tilvækst over middel, fingrenet og 
grenvinkler på > 45 grader. Desuden blev usunde individer 
og træer med snoet vækst fravalgt. Udgangsmaterialet var 
testet, som værende virusfri. 

Genetisk gevinst:
Med baggrund i plustræsudvælgelsen og den efterfølgende 
reduktion af træer pr. parcel fra 4 træer til 1 træ forventes 
afkom af FP.662 at have samme eller bedre egenskaber end 
Truust F.791. Der er ikke foretaget nogen genetisk tynding  
af frøplantagen ved indstilling til kåring i 2016.

SSO-frøplantage:
Frøplantagen er etableret som en såkaldt SSO (Seedling 
Seed Orchard), hvilket vil sige, at afkommet af 57 plustræer 
(frøplanter) efter fri bestøvning er udplantet i 4 træparceller. 
Før kåring af frøplantagen blev alle parceller reduceret til 
at indeholde højst 1 træ. Disse træer blev udvalgt ud fra en 
fænotypisk vurdering, hvor der indgik grenvinkel, sundhed, 
form samt højde.
 
Anvendelse:
Med den øgede stammerethed, forbedret grenstruktur og 
sundhed vil afkom af Tophøj FP.662 være velegnet til pro-
duktion af tømmer af høj kvalitet, overalt hvor det anbefa-
les at plante fuglekirsebær. Herudover vil afkom af FP.662 
være velegnet til anvendelse i landskabsbeplantninger med 
baggrund i den frodige vækst og fremstå som værende 
vindhårdfør.

FAKTA

Sammensætning:

Formeringsår: 1991

Plantningsår: 1993

Oprindeligt materiale ved udplantning: Kommercielt  

frøparti med min. 50 familier repræsenteret

Fenotypisk tynding: I mindre grad

Isolering til nærmeste Prunus avium: Min. 1.000 m

Kåringsnummer: FP.662

Udpegningskategori: ”Kvalificeret”

Udpegningsformål: Vedproduktion samt værn og læ 

Identifikation:

Art: Prunus avium 

Ejerforhold: HedeDanmark a/s

Tilsynsførende: HedeDanmark a/s, Skovfrø

Lokalitet: Tophøj afd. 8a, DK

Bredde: N 56.524418

Længde: E 9.482532

Højde over havet: 58 m

Areal: 1,41 ha


