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Høstudsigterne i år er ’stilhed efter stormen’. 2009-høsten var rigtig god i alle vigtige Abies arter på
alle de vigtige høstområder, - i Georgien og Danmark, men også i Rusland var der en god høst medens
Tyrkiet skuffede, både i mængde og kvalitet. Høsten af Abies arterne i år tegner beskeden i Danmark.
Vi har i slutningen af august igen været igennem vore høstområder i Ambrolauri og i Borjomi som led i
vore forberedelser af den forstående høst. Her er der heller ikke udsigt til den store høst, men nok til at
dække behovet i de fleste afdelinger. Umiddelbart ser vi en rimelig god koglesætning, når vi går gennem afdelingerne. Men et nærmere eftersyn viser, at mange træer har en ret begrænset koglesætning. Det vil gøre
det både dyrere og besværligt at hente dem ned. Der er desuden ganske mange kogler med insektskader,
hvilket vel var at vente med færre kogler. Den gode nyhed er, at andelen af gode frø i koglerne er høj
– bestøvningen og frugtificeringen er altså lykkedes godt. Den meget tørre sommer påvirker modningen.
Koglerne i Tlugi er modne nu, dvs. høststart allerførst i september. I Apsheronsk / Rusland kan vi hente den
mængde, vi behøver, medens der endnu mangler sikre meldinger om høstudsigterne i Tyrkiet.
Certificering er et meget anvendt ord i disse år og er kommet rigtig på mode i vores branche, dvs. hele
kæden fra frø til det færdige juletræ, de seneste par år. Troen på ordets markedsføringsmæssige værdi
ser ud til at være stor, for det anvendes ofte uden at der ligger nogen certificering bag. Det kan være lidt
surt for de, indtil nu ret få, planteskoler og juletræsproducenter, der faktisk HAR ladet sig certificere i
henhold til en professionel certificeringsstandard. Der er dog ingen tvivl om, at den troværdige omgang
med begrebet vil vinde.
Vi vil gerne kunne imødekomme de krav, certificerede kunder har til deres frøleverandør og være klar,
når behovet er der. Vi har derfor besluttet at opdatere og udvikle det system, vi en del år har haft til
styring af indsamlingerne, så det kan opfylde de krav, der er indeholdt i den, indtil videre, vejledende
ISO-26000 standard om Social Ansvarlighed. Store og vigtige dele heraf vil blive sat i værk ved indsamlingerne i Georgien i dette efterår. Det sætter en ny standard for indsamlingerne på disse områder. Det
vil blive suppleret med en fuldt udfoldet managementdel, og sigtet er en certificering efter ISO 26001
indenfor de nærmeste par år.
Vi er godt forberedt til de forestående indsamlinger, og vi glæder os til at komme i gang.
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