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Frøet fra sidste års gode høst er på vej ud i såbedene. Det var tiltrængt med god og tilstrækkelig forsyning efter
den magre 2008-høst. Vi har netop været i Georgien og i den forbindelse været i Ambrolauri/tlugi for at se på
udviklingen af kogleknopperne til dette års høst. Vi observerede som under høsten i efteråret anlæg til en middel høst med nogen variation hen over afdelingerne. Vi må dog ikke glemme, at risikoen for sen forårsfrost, der
eksempelvis ødelagde store dele af høsten i 2008, stadig er til stede nogen tid endnu.
Denne positive melding om forsyning med frø rummer i sig selv paradoksalt nok anledning til panderynken rundt
omkring i branchens værdikæde fra det færdige juletræ over planten og tilbage til frøet. Bekymringen er naturligvis, at de ca. 50 tons frø, der efter vores informationer rundt regnet er høstet i Georgien og i Rusland tilsammen
i 2009, bliver sået ud nu. Hertil kommer den største høst i Danmark nogensinde, vel 12-15 tons, samt en vis
høst også i Tyskland og Frankrig, medens høsten i Tyrkiet stort set mislykkedes. Hvor meget af denne store
mængde frø, der bliver sået ud nu, og hvor meget, der (for)bliver på lager, enten som led i en bevidst strategi
eller blot fordi, det ikke kunne sælges, har vi ingen sikre meldinger om.
Det billede, vi har af indeværende sæson fra samarbejdet med vore kunder i nordmannsgran, er samtidig både
klart og betryggende i forhold til ovennævnte bekymring. Linjen er, at der købes frø til at forsyne den kundekreds
eller det plantebehov, man har og kender. Det kan betyde en vis udvidelse, men så er den kalkuleret. Den rigelige
frømængde har ikke ledt til satsninger, alene inspireret af den aktuelle efterspørgsel og de nuværende juletræspriser.
Kunderne har samtidig lagt afgørende vægt på præcision omkring oprindelsen af det frø man køber. Det er ikke
nok at få et tal på en Tlugi-afdeling på leverandørbeviset. Der er lagt vægt på klar organisation, detaljerede
retningslinier for processen og fuld gennemsigtighed omkring indsamlingen, så man som frøkøber har noget
håndgribeligt at have informationen om det tilbudte frø i.
Vi har altså et billede, der peger i retning af en forstærket opdeling af plantemarkedet i de kommende år. Der
er en betydelig, meget professionel gruppe af planteproducenter, større som mindre, der producerer til en kendt
kundekreds, incl. lønproduktion til større kunder blandt juletræsproducenter. Denne gruppe baserer produktionen
dels på kaukasisk materiale, der opfylder de strengeste krav til sikkerhed for og dokumentation af oprindelsen
og dels på kendt og stærkt forædlet dansk materiale. Det er helt afgørende for os, at være en ydende og aktiv
del af den udvikling, denne gruppe står for. Der vil være et pristryk fra planter, der udbydes med lav pris som
den eneste parameter. Men dette tryk vil være aftagende, og det vil ikke kunne hindre en styrkelse af den markedsmæssige position for den bedste gruppe.
Nu gælder det såningen. Vi har fuldt focus på forbehandlingen og den snarlige udlevering af frøet. Vi håber,
vejret vil arte sig og give mulighed for fuld udnyttelse af det potentiale, 2009-frøet har. Vi har samtidig blikket
rettet mod den kommende sæson, som vi ser frem til.
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