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Søndag d. 25. september holder Pometet sit årlige Åbent Hus - som altid med en masse
aktiviteter. Arrangementet foregår kl. 10-16 på Agrovej 1, 2630 Taastrup.
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Der vil være rundvisninger med fokus på Pometets genbanksamlinger.
En rundvisning varer ca. 30 minutter.
- Vedligeholdelse af æbleplantage, snak om maskinerne i plantagen (Lars Møller
Jensen)
- Vindyrkning i marken, produktion og dyrkning (Henrik Stenkilde)
- Produktion af spisedruer, smag og egnethed (Mikael Brat)
- Produktion og dyrkning af bær: jordbær, frugtbuske, hyld og kirsebær. (Nauja Lisa
Jensen)
- Æblebestemmelse. Få bestemt dit eget æble (Maren Korsgaard og Lisbet Dahl Larsen)
- Blommesorters smagsvariationer (Maren Korsgaard)
- Æbledyrkning, pasning og beskæring (Lisbet Dahl Larsen)
- Vin og æbler – sorter og smagsvariationer (Torben Toldam-Andersen).
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I Pometets bygninger vil der være vidensstande med følgende emner:
- Plantedoktor: Eksperter står til rådighed for spørgsmål om skadedyr og
svampesygdomme i frugt og bær. (Lene Sigsgaaard og Mette Petersen)
- Bier og bestøvning (Lise Hansted og Erica Juel Ahrenfeldt)
- Podning og okulation (Sofus Petersen og Charlotte Sommerlund Riis)
- Æblesalg
- Mostsmagning
- Pomethonning
- Pometets cafe med kaffe og gammeldags æblekage. ·
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Dagen er også en unik lejlighed til at få
viden om de mange andre aktiviteter,
som foregår i tilknytning til Pometet.
Det gælder i første række de forskellige
forskningsprojekter der foregår i
Pometet, som vil blive omtalt bl.a. ved
rundvisningerne.
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I en årrække har vi inviteret personer og virksomheder, som beskæftiger sig med enten
dyrkning af frugt og bær eller fremstilling af produkter heraf.
I år sætter vi ekstra fokus på aktiviteterne omkring vindyrkning og fremstilling af både drueog frugtvine og har derfor inviteret vinavlere, der har tilknytning til Pometets vinprojekt:
- Harald Krabbe fra Frederiksdal Gods,
som producerer kirsebærvine.
- Jens Skovgård Pedersen, æble-isvin
- Kim Johansen, Pomona Cider og
information om
brygmesteruddannelsen
- og flere andre danske vinavlere…
Vi får også besøg af Nordisk
Selvforsyning, der viser udstyr til
presning af æbler til mostfremstilling.
Desuden kan man møde foreningen
Frøsamlerne og Ole Bøndstorfs Planteskole, som har et udvalg af frugttræer til salg.
Læs mere om Pometet på pometet@life.ku.dk

