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Afklaring
I år opnåede vi den afklaring på Nordmannsgran-licenserne i Georgien, som vi har ventet på. Det
skaber ro hos os som udbydere, og vore kunder kender nu vort sortiment for de næste 10 år. Der
kan dog opstå forskydninger, idet høsten jo varierer både fra afdeling til afdeling og år til år.
Levinsen & Abies opnåede licens på afdelingerne 14, 15, 17 og 27 i Ambrolauri/Tlugi, samt afdeling
4, Machartskali og afdeling 28, Tadzrici i Borjomi-Bakuriani Distriktet. Dette er materiale, som vi har
gode erfaringer med og som vi derfor ønsker at markedsføre os på i fremtiden.
I Rusland arbejder vi fortsat videre med 1-årige licenser. Russerne arbejder frem mod et system
lignende det nye i Georgien, men er endnu ikke nået så langt. Vi har i år høstet den ønskede mængde
af god kvalitet i Apsheronsk, Mezmai.
Alt i alt har høsten i såvel Georgien, som Rusland været fantastisk, forsinkelser og vejrlig til trods. Dette
giver frø af høj kvalitet, men også i mængder, der giver mulighed for at gemme til år med ringe høst,
som eksempelvis sidste år. Vi foreslår derfor vore kunder en udvidet lagerstrategi, hvor man i år lægger
lidt eller meget fra til den kommende sæson, alt efter økonomi, behov og risikovillighed.
I år har vi for første gang dansk Nordmannsgran fra vore frøplantager på Knuthenborg. Det drejer
sig om hhv. klonmateriale fra Ambrolauri/Tlugi og Borjomi/Akaldaba, som blev anlagt i 1995. Vi har i
år høstet i disse plantager, og kan nu introducere materialet på markedet. Provenienserne er med i et
omfattende juletræsforsøg under Skov & Landskab, og resultaterne tegner lovende.
Nobilis har også givet en rigtig god høst i år. Vi har høstet i provenienserne Frijsenborg F 480,
Mølleskoven F 681, Overgård F 402 og Rathlousdal F 486. På grund af det store frøår er frøkvaliteten
også i top i materialet fra disse velkendte hovedprovenienser af dansk Nobilis.
Alt i alt er det en høst, som skaber ro i sindet. Vi kan derfor tilfredsstille vore kunders behov, hvad
angår mængder, og så har vi et godt materiale at arbejde videre på i diverse forbehandlinger eller
sorteringer, som vi yderligere kan levere.
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