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Hvad er op og ned på nordmannsgranhøsten i Georgien
og Rusland 2011?
Når der er lidt at høste, kommer der let modstridende meldinger om situationen. Således også her i 2011. Dertil en
diskussion om risikoen for, at der i et ’magert’ år, bliver større usikkerhed om proveniensægtheden af det, der kommer
hjem. Denne opfattelse blev nok styrket med den mulighed, den georgiske regering åbnede for her i 2011, hvor
firmaer med licensrettigheder kan melde sig til en ordning, der gør det muligt at høste over hele Georgien. Alle nuværende licenser er ellers købt til en afdeling enten i Ambrolauri eller i Borjomi skovdistrikter. Med denne 2011-ordning kan en leverandør pludselig lovligt høste i fx Beshumi skovpart eller i Oni skovdistrikt på samme licens.
Men hvad er det egentlig, der er på spil med denne gradbøjning af usikkerheden, ordet ’større’ repræsenterer? Hvis
en leverandør, der benytter denne ordning og høster kogler udenfor sit licensområde, har styr på sine kogleplukkere,
ved han også nøjagtig, hvor det frø, han efterfølgende markedsfører, er plukket. Angives plukkestedet og dermed
proveniensen for frøet præcist og korrekt, så er der ingen proveniensusikkerhed, uanset hvor koglerne er plukket.
(Der er måske ingen erfaringer med netop den angivne proveniens, men det er et andet spørgsmål). Brugen af
vendingen ’større’ usikkerhed om oprindelsen af frø, høstet i år med beskeden koglesætning frem for i gode kogleår,
er dermed det samme som at sige, at man godt ved, der IKKE er styr på indsamlingerne, og at man principielt
ALDRIG kan regne med den proveniensangivelse, der står på etiketten på den sæk frø, man får leveret - men at
man mener, at risikoen for, at proveniensangivelsen er urigtig, nok er ’mindre’, når der er kogler nok. Det synes vi jo
er et noget nøjsomt kundestandpunkt, som vi længe har haft et klart alternativ til.
Høsten i Ambrolauri / Tlugi var, som tidligere varslet her på bagsiden, endog meget beskeden. Vi fik nogle få tons
kogler i Afd. 2 og Afd. 17. I Ambrolauri / Nikortsminda, der er sammenhængende med og nabo til Tlugi mod nord,
var der en ganske god koglesætning over store dele af skovparten, og vi kunne her plukke den mængde, vi kom efter.
Det kunne vi også i Borjomi / Tadzrici, hvor koglesætningen var på et normalt niveau. Begge disse provenienser er
velkendte og afprøvede herhjemme. Nikortsminda var senest med i en sammenligning på andelen af ON-træer
ved en udmærkning på Clausholm, hvor den lå bedst blandt de deltagende georgiske provenienser. Og Borjomi /
Tadzrici var med i ’Frost Frø’-serien, hvor den var bedste Borjomiproveniens. (henvisninger og billeder af bevoksningerne på www.treeseed.com) . Vi er glade for at kunne tilbyde vore kunder disse 2 provenienser i 2011-høst. Og så
har vi et solidt lager af alle vore provenienser fra 2010-høsten, så vi kan imødekomme de ønsker, vore kunder har.
Noget større udfordringer er der på frøet fra Rusland. I Apsheronsk / Mezmai var der, som tidligere meddelt, ingen
kogler, og det var der heller ikke i naboskovparten Guamka. Og her er vort lager begrænset, da 2010-høsten var
beskeden. De gode vintererfaringer med vores Apsheronsk proveniens og den interesse, den proveniens efterhånden
er genstand for (senest www.skovdyrkerne.dk/../provenienser), kan derfor ikke følges op i det omfang, der er ønske
om til forårssåningen 2012.
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