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Åbent hus på Pometet 2013 
Danmarks genbank for frugt og bær 
Agrovej 1, 2630 Tåstrup 
 
Den 29. september 2013, kl. 10-16 byder vi 
alle velkomne på Pometet, Københavns 
Universitet.   
Dagens program vil byde på mange 
spændende rundvisninger i plantagen med 
eksperter fra Københavns Universitet.  
Der vil være mulighed for at få indblik i hvilke 
projekter, der for tiden forskes i, inden for 
frugt og bær. Emner, der omhandler alt fra 
dyrkning og produktion til indholdsstoffer og 
fødevareproduktion.   
 
 
Fokus på projekter 
Projekterne vil blive demonstreret i forbindelse med forsøg, smagsprøver eller rundvisning. 
Programtidspunkter følger. 
 
Vinproduktion i Danmark 
Ved lektor Torben Toldam Andersen 
Orientering om forskning og undervisning ved Pometet i vinproduktion og vinfremstilling i 
Danmark. I tre nye projekter sættes fokus på optimal gødskning i vinmarken, klimaets betydning 
for vinproduktion i Danmark og beskæringsmetoder for at optimere udbytte og druekvalitet. 
Projekterne koordineres af AgroTech  
 
Kirsebær i dansk dyrkning og i det danske køkken.  Lokale og kulturhistoriske kirsebærtyper.  
Ved pometmester Lisbet Dahl Larsen 
Hvordan laver man kirsebær (produktion og dyrkning), kirsebær til privat og erhvervsmæssig 
dyrkning, smagsprøver på saft og henkogte kirsebær.  
Projektet støttes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri 
 
Æblefrø til Æbleoaser 
Ved hortonom Maren Korsgaard  
Når man sår et æblefrø, spirer en ny æblesort. Frøene fra Pometets æbler er helt unikke, da de 
kan rumme genkombinationer fra over 800 æblesorter. Hør mere om frøformering af æbler og få 
en pose frø med hjem til din egen æbleoase.  Projektet er støttet af Fonden for Økologisk 
Landbrug.   
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Projekt Fruith Growth og Projekt  IMBICONT (Improved biological control) 
Ved lektor Lene Sigsgaard 
Skadedyr og nyttedyr i plantagen 
Bekæmpelse af æblevikler ved hjælp af blomsterstriber 
Mass trapping af skadedyr i jordbær 
 
Gamle danske æblesorter skaber fremtidens 
æble. 
Ved PhD studerende Bjarne Larsen 
Et helt nyt projekt skal undersøge de gener, der 
giver danske æblesorter deres unikke smags- og 
aromakvaliteter. Ved hjælp af genetiske 
fingeraftryk, ønsker vi at løfte sløret for, hvordan 
de danske æblesorter er opstået gennem tiden, 
sikre en optimal bevaring af sorterne for 
fremtiden – og udnytte sorternes egenskaber til 
at forbedre smagsoplevelsen i de moderne 
æblesorter. 
 
Projekt FruitGrowth  
Ved hortonom Maren Korsgaard 
Sunde æblesorter og forebyggelse af skurv ved vanding. 
 
Phenotyping 
Ved agronom Jesper Svensgard 
Hør mere om, hvordan man hurtigt og sikkert kan få viden om æblers kvalitet og udseende med et 
nyt forskningsredskab: phenotyping f.eks. til karakterisering af sygdomme på æbler. 
 
 
Rundvisninger i plantagen 
Igen i år vil der være mange spændende rundvisninger i 
plantagen (programtidspunkter følger): 
  
{  Svampesygdomme i den danske, dyrkede frugt, ved 

lektor Lisa Munk 
 

{  Vindyrkning – gå med blandt vinstokkene, ved gartner 
Henrik Stenkilde 

 
{  Dyrkning af fersken, nektarin, abrikos under danske 

forhold, ved Mikael Brat 
 
{  Genbankens æblesorter: smag, kvalitet og 

anvendelsesmuligheder, ved lektor Torben Toldam-
Andersen 

 
{  Dyrkning af spisevindruer inde og ude, ved Mikael Brat 
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{  Espaliering af frugttræer, ved Mikael Brat 
 
{  Maskinerne i plantagen, ved gartner Lars Møller Jensen 
 
{  Genbankens jordbær – fra udløber til plante, ved gartnerelev Jens Hansen 
 
 
Andre aktiviteter 
 
Værksteder  
Podeværksted. Kom og lær om podningens kunst, ved Lisbet Dahl Larsen, Jens Hansen 
Æblemostværksted. Hjælp med at moste æbler og få en smagsprøve, ved Henrik Stenkilde, Lars 
Møller Jensen  
 
Udstilling 
Et udvalg af genbankens æbler – kom og lær om robusthed og sortsvariation 
Ved Maren Korsgaard og Lisbet Dahl Larsen 
 
Samarbejdspartnere fra en del af Pometets projekter 
{  Mette Meldgaard, producent af 

økologisk most, Mette har en 
kopiplantning af Pometets kræger og 
blommer.  

{  Kirsebærvin fra Frederiksdal Gods, som 
producerer kirsebærvine. Har del i 
vores kirsebærprojekt med danske 
kirsebærsorter. 

{  Jens Skovgård Pedersen, æble-isvin  
{  Foreningen Frøsamlerne 
{  Ole Bønsdorffs Planteskole, som har et 

udvalg af frugttræer til salg. 
 
Salg  
Der vil være salg af æbler, most, honning, plakater og vores nyeste æblekatalog der er udarbejdet i 
samarbejde med Rødding - Æblets by i Salling, Skive Kommune 
 
Æblecafeen er åben  
Der serveres kaffe, the, kakao samt som altid Pometets gammeldags æblekage til fornuftige priser. 
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