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Historisk vanskeligt forår
Et gammelt mundheld gør landmanden til den evigt klagende, - ikke mindst over vejret. Statistisk
udgør vejforholdene i dette forår ikke noget rekordår. Men den grønne branche, som alle, der læser
Nåledrys,er en del af, har i dette forår haft betingelser, der ikke er kendt værre i ’mands minde’. Særligt
skovplanteskolerne og dermed producenterne af de planter, vore juletræskulturer hviler på, er hårdt
ramt. Det usædvanligt langtrukne vintervejr har forsinket optagningen af planter til her i skrivende stund,
den første uge i april. Dermed er den tid, planteskolerne har til at få planterne op og få dem leveret
mindst halveret, - der er næppe meget mere end 3 uger til at klare det hele i. Følgevirkningerne er sen
forberedelse af såbede og en forsinket såning. Der er altså i dette forår særdeles gode grunde til klage.
Vejrmæssigt har vinteren været tør og specielt har marts måned budt på kulde, ’130% sol og 67% nedbør’,
som DMI har formuleret det. Den megen sol sammen med den strenge kulde, betyder opvarmning af
plantebede og træer i kulturerne om dagen, uden at planter og træer kan trække væske op af den frosne
jord, og så meget stærk afkøling om natten med temperaturer mange steder nede mellem minus 10 og
15. Der er dermed risiko både for udtørring og for deciderede frostskader. Der er forskel over landet, men
ingen egn er gået fri af disse vejrfohold, der repræsenterer yderligere udfordringer for både planteskoler og
juletræsproducenter.
Der er gennem de seneste år kommet mange nye provenienser på markedet, herunder afkom af de
danske frøplantager i såvel statslig som privat regi. Vores egen Apsheronsk/Mezmai-proveniens er blevet
fremhævet for større tolerance overfor vinterfrost som en af dens styrkesider. Det bliver spændende at følge
de forskellige proveniensers evne til at modstå de barske vilkår, denne vinter har budt på. Vi hører gerne
fra jer dyrkere om jeres erfaringer med de forskellige provenienser i netop jeres kulturer.
Vejrforholdene presser alle i den kæde, som frøleverandører, planteskoler og juletræsproducenter
udgør, og med den langstrakte vinter særligt forbindelsen mellem planteskoler og juletræsproducenter. I
sådanne situationer bliver gensidig forståelse og hensyntagen afgørende. Veletablerede handelsrelationer
i en branche, der stadig både er overskuelig i størrelse og præget af den personlige kontakt, bidrager afgørende til, at der stadig kan tages hensyn og til, at alle kan komme gennem vanskelighederne og ud på
den anden side med skindet på næsen.
Vi ønsker alle det bedste gennem det forår, der nu endelig viser tegn på at ville bryde igennem.

Ulrik Nyvold

Levinsen & Abies

Bøllemosevej 9-11

&

Børge Klemmensen

3550 Slangerup

Tlf.: 48 18 75 27

mail@treeseed.com

