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Slangerup, december 2010
Høsten er vel overstået både i Georgien og Rusland og vi kan tilbyde ny høst i alle vore provenienser. Det gælder
for Ambrolauri / tlugi, hvor vi bla. kan tilbyde frø fra Afd. 2, Afd. 14 og 17 samt Afd. 27. Der var en god høst i
Borjomi i år, både Machartskali og ikke mindst Tadzrici, hvor det i 2009 ikke var muligt at høste på grund vejret
kombineret med den sene høst. Tadzrici er kommet meget fint ud i forskningsresultater (Frost Frø-serien), så vi
glæder os til igen at kunne tilbyde den ved siden af Borjomi / machartskali. I Apsheronsk / mesmai er høsten også
vel overstået. Vi tager i år koglerne hjem bl.a. for at se, om vi kan opnå en kvalitetsmæssig gevinst ved en klængning
i Danmark i forhold til det udstyr, vi kan leje os ind på i området. Der er høstet i Tyrkiet i år, både nordmanniana
og bornmülleriana, og der er udsigt til en god kvalitet på bornmülleriana frøet i år. Vore ’egne’ danske provenienser,
Berritzgaard F665 og Langesø F668 har vi et godt lager af, ligesom vi har lager af vore georgiske og russiske provenienser, alt sammen fra den gode 2009-høst.
Udsigten for høsten 2011 er ikke god vurderet ud fra det antal kogleknopper, der her i 2010 jo er dannet som forstadiet til næste års koglesætning. Der er forskelle mellem afdelingerne, men ingen steder er udsigterne gode. Vi må
håbe på, at de fleste af de knopper, der er ansat, udvikles til modne kogler, og så i øvrigt basere os på et godt lager.
Vi har igen i år haft glæde af en række kundebesøg under høsten. Det er en fornøjelse at få lov til at vise rundt i de
afdelinger og bestande, som vort frø kommer fra. Det giver billeder på nethinden for dem, som måske gennem mange
år har arbejdet med og markedsført provenienser med betegnelser, man ikke rigtig kunne have noget præcist forhold
til. Det giver desuden et meget direkte indblik i den måde vi arbejder på, fra plukkernes arbejde i træerne over kontrol
af gruppernes lokalisering til mærkning af sækkene i skoven og indvejning ved kogeladerne. Det giver grundlag for en
bedre dialog om frø og provenienser og forsvarlige arbejdsformer i skoven i det fremtidige samarbejde.
Endelig så fik vi besøg af Bureau Veritas, der kom for at lave en uafhængig tredje parts vurdering, en såkaldt audit,
af vores arbejdsprocedurer og løn- og arbejdsforhold for såvel kogelhøsten i Ambroaluri / tlugi som for klængeprocessen i vores klænge i Tbilisi. Auditten blev gennemført på foranledning af en af vore kunder. Bureau Veritas,
der er en internationalt anerkendt virksomhed indenfor kontrol af standarder, herunder de kendte ISO standarder,
skulle gennem auditten fastslå, i hvilken grad vi opfyldte kravene i det system til sikring af ”Social Ansvarlighed”,
der hedder BSCI / Business Social Compliance Initiative. Resultatet var en ’Glad Smiley’ og dermed fuld anerkendelse for den indsats, vi gør på dette område. Baggrunden for det gode resultat var det grundige arbejde vi gennem
et stykke tid har været i gang med for at gøre os klar til en ISO 26001-certificering. Vi havde derfor langt det meste
af det på plads, der kræves for at opnå denne certificering, og der er meget stort sammenfald mellem det, ISOstandarden og BSCI-systemet kræver vedrørende ”Socialt Ansvar”.
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
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