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Æblefrø til Æbleoaser  
Nye æblesorter af frø fra Pome-
tets mest robuste og velsmagen-
de danske sorter. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fonden for økologisk landbrug 
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Æbleoaser 



 

 

 
Formål med projektet 
Formålet med projektet er at skabe nye æblesorter af 

frø med gode gener for robusthed og velsmag. Udvik-

ling af nye sorter er normalt et meget langvarigt og 

bekosteligt projekt, og har hidtil ikke forekommet i større 

stil i Danmark. I dette projekt ønsker vi at bruge tidens 

store folkelige æbleinteresse til at få flere nye æblesor-

ter i landskabet og på længere sigt nye sorter i erhver-

vet.   

 

  

 
 

 

 
Effekten vil i 2013 være, at mange får lært at frøformere 

æbler. Alle interesserede/involverede vil få adgang til 

Pometets unikke frøkilde af æblefrø med gode gener, 

og dermed vil kimen være lagt til fremtidens sorter.  På 

længere sigt skal der følges op på de mange frøplant-

ninger, men det ligger udenfor projektets tidsramme, 

idet frøformerede æbletræer først giver frugt efter ca. 6 

år.   

 

 

 

 

 
Udførelse af projektet  
Pometet i Tåstrup rummer ca. 300 gamle danske æble-

sorter. Af disse er ca. 70 sorter udvalgt som velsmag-

ende og velegnede til økologisk dyrkning. Frø af disse 

sorter rummer dermed  genetisk potentiale for nye, 

robuste og velsmagende æblesorter.  

 

I projekt æblefrø til æbleoaser ønsker vi at formidle 

disse frø, så de kan blive til plantninger af æbletræer af 

nye sorter. Projektet omfatter indsamling og tørring af 

æblefrø. Udarbejdelse af vejledning i frøformering af 

æbler.  

 

 
”Vil du være med ?”  
Har du altid drømt om at få en æbleoase og har du lidt 

jord og stor tålmodighed, kan du deltage i projektet. Du 

skal blot tilmelde dig vores frøkursus på Mail: 

 Pometet@life.ku.dk. Her skal angives navn, adresse 

og telefonnummer. 

 

Du kan vælge i mellem to eftermiddage: 

Den 13. og 14. november kl 16.00 – 19:00 

Sted: Pometet, Agrovej 1, 2630 Tåstrup. 

 

Det koster ikke noget at deltage, blot interesse i at 

lære mere om æbler.  

 

På kurset vil du lære at indsamle frø og få dem til at 

spire og gro.  Der bliver oprettet ERFA-grupper af de 

kommende æbleoaseejer således, at vi kan udveksle 

erfaringer og følge med  i æbletræernes trivsel. Æble-

træerne kan anvendes i skove, læbælter og markhjør-

ner, i haver og parker samt i økologiske hønsegårde og 

eksperimenterende frugtplantager.   

I	  dette	  projekt	  ønsker	  vi	  at	  bruge	  ti-‐

dens	  store	  folkelige	  æbleinteresse	  til	  at	  

få	  flere	  nye	  æblesorter	  i	  landskabet	  og	  

på	  længere	  sigt	  nye	  sorter	  i	  erhvervet.	  	  	  


