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HedeDanmark a/s, Skovfrø kan i år tilbyde frø af høj 
kvalitet fra dette års høst af Abies nordmanniana 
indhøstet i afdeling 12, der er beliggende i den 
sydvestligste del af Tlugi-skråningen, som er det 
lave område af selve skråningen, samt fra afdeling 
20, der er beliggende i den nordøstlige del af Tlugi, 
der støder op til vores lade til opbevaring og tørring 
af kogler.

Den omstændighed, at de to afdelinger er beliggende 
5-6 km fra hinanden, ser vi som en fordel for vores kun-
der, da frøsætning og kvalitet i de to afdelinger varierer 
fra år til år. Frø fra de to afdelinger vil ligesom tidligere 
år blive indsamlet og holdt adskilt, og begge vil have 
sin egen dokumentation vedrørende frøkvalitet og 
certifikatnummer. Der har i begge afdelinger været 
en god koglesætning og ensartet blomstring, og vi 
forventer ingen forskel, hverken fysisk eller genetisk 
mellem de 2 afdelinger.

Koglesætningen i 2013 var af noget nær maksimal 
størrelse i vores 2 afdelinger. Kvaliteten af frø og 
kogler var rigtig god, og vores konstante fokus på 
optimal håndtering af koglerne med efterfølgende 
oprensning og håndtering af frøet gør, at vi til foråret 
2014 kan tilbyde frø af en høj kvalitet.

Som et velrenommeret frøfirma med mange års 
erfaring ved vi, at grundlaget for en høj frøkvalitet 
starter ved indsamlingen med efterfølgende optimal 
håndtering af frøet. Derfor har HedeDanmark a/s, 
Skovfrø konstant fokus på at optimere de enkelte 
delprocesser – fra organisering af indhøstningen til det 
spirefærdige frø udleveres til kunden. En fokusering, 
der i sidste ende sikrer en vellykket planteproduktion 
af en dokumenteret god genetisk oprindelse til glæde 
for hele værdikæden inden for juletræsproduktionen af 
nordmannsgran. 
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Abies nordmanniana – Ambrolauri, 
Tlugi, Georgien – Høst 2013

Afdeling 12: DK/13/10691/GE/C1302 og afdeling 20: DK/13/10691/GE/C1303

Koglesætning i afd. 20, 2013

Frøsætning i afd. 12, 2013

Høsten 2013 indvejes



HedeDanmark a/s
Skovfrø
T: +45 86 87 16 55
seed@hededanmark.dk
www.hdseed.dk

Garanti for oprindelse
Som i de foregående år har HedeDanmark a/s, 
Skovfrø valgt at udsende en erfaren kontrol-
lant fra Danmark for at sikre høj fysisk kvalitet 
og maksimal garanti for oprindelse under hele 
indsamlingsperioden.

Som en af de få aktører på markedet har vi 
igen i år valgt at hjemtage hele kogler og 
oprense frøet ved hjælp af moderne rense-
udstyr, hvilket sikrer højere kvalitet og bedre 
spireevne.

Koglesætning i afd. 12, 2013

De nøjagtige indsamlingsområder vist pr. afdeling i 2013.
I 2013 har HedeDanmark a/s, Skovfrø høstet i en højde af 1.250-1.500 m.o.h.

Ambrolauri, Tlugi, Georgien
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Afdeling 12:
N 42° 24.995'
E 43° 06.275'
 
Afdeling 20:
N 42° 26.747'
E 43° 09.866'
 
Lilla farve markerer
Abies nordmanniana-
bevoksning
 
Målestok: 1:100.000


