
Åbent hus på Pometet 
Søndag den 30. september 2012 

 
 
Søndag d. 30. september 
holder Pometet sit årlige 
’Åbent Hus’ som altid med 
en masse aktiviteter.  
 
 
Arrangementet er fra kl. 
10-16, Agrovej 1, 2630 
Taastrup. 
 
 
 
 
 
 

 
Igen i år vil der være rundvisninger med fokus på Pometets Genbank samlinger. Som 
noget nyt har vi i år særlige rundvisninger med eksperter inden for skadedyr og nyttedyr i 
frugt og bær (ved Lektor Lene Sigsgård) samt sygdomme i frugt og bær (ved lektor Lisa 
Munk samt lektor John Hochkenhull fra Dansk Patologisk forening). Så her er der stor 
mulighed for at lære om problemer og behandlingsmuligheder i egen have.  
 

 



Der er også mulighed for at få rundvisning og høre om: 
- Vedligeholdelse af æble plantage, snak om maskinerne i plantagen (Gartner 

Lars Møller Jensen) 
- vindyrkning mark, produktion og dyrkning (Gartner Henrik Stenkilde) 
- Produktion af spisedruer, smag og egnethed (Hortonom Mikael Brat) 
- Æble og bærdyrkning gennem tiden. (Pometmester Lisbet Dahl Larsen) 
- Vin og æbler – sorter og smagsvariationer (Lektor Torben Toldam-Andersen).  
- Skurv i æbler- Hortonom Maren Korsgaard fortæller om sit forsøg med 

forebyggelse af æbleskurv vha. vanding og hvilke æblesorter egner sig til 
havedyrkning  

- Podning og okulering. 
 

 
 
 
 
Kom og find dit ”eget æble”. 
 
Der vil også i år være en stor æbleudstilling med de mest dyrkede/populære æbler 
gennem tiden, hvor man evt. kan genkende det æble der står hjemme i haven.  
(Hortonom Maren Korsgaard, Pometmester Lisbet Dahl Larsen) 
 
 
Hør om igangværende forskningsprojekter: 
 
Bekæmpelse af æblevikler ved hjælp af nyttedyr fra vilde blomster (projekt Fruitgrowth 
ved lektor Lene Sigsgaard) 
Forebyggelse af skurv i æbler bl.a. ved hjælp af vanding (projekt Fruitgrowth ved 
hortonom Maren Korsgaard) 
Æblemost af danske æblesorter - smag og køb forskellige mosttyper (projekt Ydun ved 
lektor Torben Toldam-Andersen) 
 
 
 
 



 
 
Vi sætter også fokus på nye spændende produkter inden for frugt og bær og har derfor 
inviteret en række danske producenter.  
 
- Vinavlerforeningen repræsenteret med to danske vinavlere. 
- Frederiksdal Kirsebærvin ved Harald Krabbe, som i år har flere nye varianter 

af kirsebærvine at byde på. 
- Jens Skovgaard Pedersen Æbleisvin 
- StrynØ Frugthave v/Mette Meldgaard specielle typer af økologisk most. 
- Bandholm frugtplantage. Økologisk marmelade og eddike. 
- Pomet honning 
 
Vi har også besøg af Nordisk selvforsyning der viser udstyr til presning af æbler til 

mostfremstilling, frøsamlerne samt Ole Bønstorff’s Planteskole som har et udvalg af 

frugttræer med.   

Som sædvanlig kan man i vores cafe’ købe Pometets specielle hjemmelavede æblekage 

samt kaffe og kakao. 

   

Pometet 
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