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Slangerup, marts 2011
Foråret nærmer sig. Det kan en evt. fornyet omgang frost og sne ikke ændre på. Vi har alle provenienser høstet,
klænget og renset for længst, og kvaliteten på frøet er høj. Nu er det forbehandlingen af frøet, der står på
plakaten. Vi er så småt i gang allerede (medio februar) og med marts bliver der accelereret. Vi er klar, og vi
ser frem til denne vigtige og spændende periode med de udfordinger, den giver.
Udsigterne for koglehøsten i Georgien i efteråret 2011 er ikke gode. Det viste den undersøgelse af antallet
af blomsterknopper, vi laver hvert år under høsten. Det kommende års kogler sættes jo an året før, og det
er derfor muligt under den igangværende høst at få et godt indtryk af udsigterne for næste års høst. Der var
forskel mellem afdelingerne, men overalt var der et meget beskedent antal blomsterknopper. Der var mange
små, ringe udviklede knopper imellem, hvilket gør det usikkert, om der overhovedet vil blive udviklet kogler af
dem. Vi har naturligvis kun undersøgt de afdelinger, vi har licenser til at høste i, men det er givet et generelt
fænomen for alle de afdelinger, der er solgt høstlicens til. Høstudsigterne i Apsheronsk / Rusland ser lidt bedre
ud, men det kan på flere måder ikke opveje situationen i Georgien.
Der er derfor grund til at tænke på lagring af frø til 2012-såningen. Vi sikrede os og dermed vore kunder
gennem en større høst, så mulighederne for lagring af den eller de provenienser, man hælder mest til, er til
stede. Det har en række kunder benyttet sig af, og det er stadig muligt at sikre sig ad den vej. Vi vil derudover
selv lagre frø, som vi kan tilbyde til såningen 2012.
Borjomi / Tadzrici har i ’Frost Frø Serien’ vist sig som den bedste Borjomi, – også bedre end fx Borjomi /
Nedzvi, som vi sammen med Borjomi / Akhaldaba har markedsført, indtil de blev erklæret naturpark i 2006.
Der blev ikke høstet i Tadzrici i 2009 på grund af frost og sne. Men i 2010 lykkedes det at gennemføre en
god høst, så Tadzrici 2010 er til rådighed. Det samme gælder Ambrolauri / Nikortsminda, der viste sig som
den bedste blandt de øvrige, deltagende georgiske provenienser i udmærkningerne på Clausholm i august
2010. Dette sidste er ikke et resultat, der deklasserer Ambrolauri / Tlugi og Borjomi / Nedzvi, der deltog i
denne prøvning. Opgørelsen viser, at forskellen ikke er stor, når der er tale om provenienser, der er samlet ind
under fuld kontrol. Men den viser også, at kontrollen og dermed frøleverandøren er afgørende. I opgørelsen er
der nemlig endnu en proveniens, der betegner sig som Ambrolauri / Tlugi, og den kommer ud med ON-træer på et
væsentligt lavere niveau. Den har dansk B-nummer, men der er ingen sikre oplysninger om, hvor den er høstet.
Vi ønsker alle et rigtigt godt forår.
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