Nyheder August 2017
I 2009 skete en fusion af de to gamle og velkendte frøfirmaer Levinsen Skovfrø A/S og Abies Frø ApS og
deraf opstod Levinsen & Abies A/S. Et firmanavn som afspejlede denne fusion. Efter små ti år er det nu tid
til en tilpasning af firmaets navn og profil. Vi har derfor ændret navnet til LEVINSEN og med underteksten
treeseed.com, som henvisning til vores produkter og samtidig vores hjemmeside. Samtidig har vi fået nyt
logo, som fremover vil være at finde på alle dokumenter, labels mv. fra os.
På personalefronten er der kommet forstærkning. LEVINSEN har indgået aftale med Sune Graae Norsker,
der bl.a. har mange års erfaring med dyrkning og salg af juletræer på Lundbygaard. Hos LEVINSEN er Sune
primært engageret i den internationale salgsindsats og online salg men han styrker også firmaets
professionelle tilgang til handel med skov- og juletræsfrø.
Udsigten for årets høst er generelt god for
juletræsarterne
og
mindre
god
for
skovtræarterne. For nordmannsgran har vi
netop fået en helt frisk melding fra Ambrolauri,
hvor en god høst er i sigte. Vi sætter derfor alle
sejl til for at sikre en god mængde frø af høj
kvalitet, og vil som sædvanlig være til stede i
Georgien og Apsheronsk i Rusland under hele
høsten.
De
danske
nordmannsgran
provenienser ser også ud til at kunne levere en
rimelig høst i år. Dermed ser det ud til at vi kan
levere både kvalitet og kvantitet af frisk frø
efter vores kunders ønsker.
Tværsnit af flot bestøvet Abies procera kogle fra Overgaard F402*

I nobilis ser der ud til at være en god høst i alle
de danske frøavlsbevoksninger og frøplantager, med undtagelse af Frijsenborg F480. Vi høster således hele
vejen rundt i nobilis og kan tilbyde et bredt sortiment af de bedste afstamninger.

For skovtræarterne ser det mere blandet ud. Der er en fornuftig høst af stilkeg under udvikling i nogle
bevoksninger, mens andre er helt tomme. Der er udsigt til en mellemhøst af vintereg på Agder-kysten i
Norge. Det ser meget blandet ud for bøg, idet der er god sætning på mange randtræer og fritstående træer
rundt i hele Danmark. I de kårede bevoksninger er det mere pletvis. Vi kan tilbyde bøgefrø fra bl.a.
Holstenshuus F419. Der er også en god frøsætning i blodbøg. Der er ligeledes en god sætning af både ær
på Damsbo F818 og småbladet lind i Vindeholme F827.
For nåletræarterne ser vi en god høst i sitka, cypress og thuja, mens der ikke er noget at komme efter i
rødgran. Der er en middel koglesætning i douglas, så der forsøger vi en høst i Langesø F424.
Samlet set er der derfor nok at tage fat på således, at branchen får den bedste genetik til fremtidens
træer og buske.
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