
Overskrift her 
 
 
 
 
Navn på 
oplægsholder 
 
Navn på KU-
enhed 
 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Robuste æbler  
til haven 

ved Hortonom  

Maren Korsgaard  

Akademisk medarbejder,  

økologisk konsulent, frugtavler 
og forfatter 

Institut for Plante- og miljøvidenskab, afdeling for Afgrødevidenskab  

‘Ananas kalvil’ fra ca. 1850 i en have ved Nyborg 2017 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Pometet, på Københavns Universitet,  
en del af Nordisk Genbank 
 

Institut for Plante- og miljøvidenskab, afdeling for Afgrødevidenskab  

Etableret i Tåstrup i 
1956 og udvidet i 2012 



 
 
Et tørt klima 
giver færre 
svampe-
sygdomme. 
 
Årsnedbør i Danmark 
varierer fra under 500 
mm til over 900 mm.  
 
I de mørkeblå områder 
er det vigtigt at vælge 
de mest robuste 
sorter. 

Æbletræer er 
meget 
følsomme for 
klimaet. 



Institut for Plante- og miljøvidenskab, afdeling for Afgrødevidenskab  

Dias 4 

Kilde: 
DMI 

To scenarier: + 1,2°C eller + 3,7°C i 2100. 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Et mere ekstremt klima kræver endnu mere 
robuste sorter 

• De skal kunne tåle mere sol (robuste mod æbleøjeplet og 
solskold) 

• De skal kunne tåle mere regn (robuste mod skurv, kræft og 
sodplet) 

• De skal kunne tåle mere frost i blomstringen 

• De skal kunne tåle mere tørke (kraftige rødder og god robusthed 
mod meldug)  

• De skal hænge godt fast på træet 

 

• De må gerne have en lang udviklingstid (selv ‘Granny Smith’ kan 
lykkes) 

Institut for Plante- og miljøvidenskab, afdeling for Afgrødevidenskab 

Stege den 20. oktober 2017 

Dias 5 



Træets størrelse påvirkes ligeligt af  
grundstammens vækstkraft,  
sortens vækstkraft og voksestedet.  
  

Meget svage 

(20-40 %)* 

Svage 

(40-60 %)* 

Middelkraftige 

(60-80 %)* 

Kraftige 

(80-100 %) 

Æblegrund-

stammer 

M9, B9, M27 M26 M7 (MM106) A2, (MM111), 

Frøstamme/ 

Vildst. 



Små træer får man ved at plante  
svagtvoksende sorter, f.eks. ‘Alkmene’ og ‘Rød Ananas’ på 
svage grundstammer (M9, M26)  og/eller plante på sandjord. 



Gammel ”kalvehave” 

Store træer får man ved at plante  
kraftige sorter (f.eks. Bramley, Holst. Cox) på  
kraftige grundstammer (M7, A2, vildstamme) 
på god jord og så en god portion tålmodighed!  



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Også æblemoden skifter, men lagerholdbarhed er en dyd 

1517 
Kongelig 
Kortstilk 

1750 
Gul 
gråsten 
 

1830 
Bramley 

1879 
Filippa 

1910 
Ingrid 
Marie 

1922 
Rød 
James 
Grieve 

1949 
Dis-
covery 

1988 
Rød 
Aroma 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Æblets dag i Stege den 20. oktober 2017 

Dias 9 



Undgå de ”Skurvresistente” sorter, for de har mistet 
resistensen i Danmark. Skurvsvampen har udviklet 
nye smitteracer, som brød resistensen omkring år 
2000.  

100 % skurv: 
Collina, Santana, 
Rubinola, Ahrista, 
Topaz, Pirouette, 
Katrina, Retina 

Rimelig god 
robusthed:  
Ritt Bjerregaard, 
Maribelle, Angold, 
Nanna, Pinova, 
Fredrik  



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Robuste, velsmagende æblesorter i haven året rundt 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Æblets dag i Stege den 20. oktober 2017 

Dias 11 

Nanna 
Juli- august  
 
 
 

 

Discovery 
August-september 
 
 
 
  

Guldborg 
August-september 
 
 
 
 

 

Maren Nis 
September-oktober 
 
 
 
 
 

 

Aroma 
September-november 

 

Filippa 
September-januar 

 

Brøndæble 
September-december 

 

Langeland hvid 
pigeon 
September-februar 
 

 

Holsteiner Cox 
Oktober-april 

 

Hans Wassard 
November-maj 
 
 
 
 
 
 

 

Dronning Louise 
December-maj 
 
 
  

Lundbytorp 
December-maj 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Bestøvningsoversigt, udvalgte æblesorter 
Bestøver → Bloms

trings-
tid og 
s-
alleller 

Nann
a 

Disco
-very 

Guld-
borg 

Maren 
Nis 

Aro-
ma 

Filip-
pa 

Brønd
-æble 

Lange-
land 
hvid 
pigeon 

H. 
cox 

Hans 
Was-
sard 

Dr. 
Loui
se 

Lund
by-
torp Sort, der 

skal 
bestøves ↓ 

Nanna T  2,24 

Discovery TM 1,24 

Guldborg TM 3,11 

Maren Nis S 3,5 

Aroma M 5,7 

Filippa T 7,24 

Brønd-
æble 

TM 8,11 

Langeland
Hv. Pigeon 

M 1,7 

Holst. Cox TM 
4,5,9 

Hans 
Wassard 

M  3,7,? 

Dronning 
Louise 

T  7,9 

Lundbytorp TM 
7,16b 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Æblets dag i Stege d. 20. okt. 2017 
Maren Korsgaard 

Bestøvnings
-chance: 

Ikke 
mulig 
 

Mulig 
 

Meget 
god 
 



Guldborg 
 

Lollandsk æble fra ca. 
1887, et barn af 
Maglemer.  
Sødsyrligt, saftigt og 
aromatisk.  
Et godt tidligt spiseæble. 
Robust mod meldug og 
kræft, men kan få lidt 
skurv. 
Sæson: sidst i august-
september 
Beskrevet af Matthiesen i 
1909.  



Brøndæble 
 

Sydsjællandsk æble, 
måske fra16-1700-tallet. 
Er også et barn af 
Maglemer.  
Middel syrligt, lidt sødt, 
saftigt og aromatisk.  
Et godt spise- og 
madæble. Robust mod 
skurv, meldug og kræft.  
Sæson: september-
december. 
 
Beskrevet af Matthiesen i 
1913.  



Langeland 
Hvid 
Pigeon 
  
Æble fra Nordlangeland, eller 
evt. fra Borre på Møn, fra før 
1913. Er et barn af Pigeonnet 
blanc d´hiver. 
Sødsyrligt, sprødt med 
muskatagtig aroma. 
Et godt spise- og madæble. 
Træet er robust mod skurv og 
kræft men lidt følsomt for 
meldug. 
 
Sæson: midt i september- feb. 
 
Beskrevet af Wøldike som en 
sort fra Møn og af Matthiesen 
som en Langelandsk sort.  

Institut for plante- og miljøvidenskab 



Hans Wassard 
 

Sydsjællandsk æble fra 
ca. 1850.  
Sødsyrligt, tørt og meget 
aromatisk.  
Et godt spise- og 
madæble. Robust mod 
skurv, meldug og kræft. 
Meget lang holdbarhed.  
Sæson: november-maj 
 
Beskrevet af Matthiesen i 
1913.  



Dronning 
Louise 
 Sydsjællandsk æble fra 
før 1892. Er en frøplante 
af Filippa og Cox Orange.  
Sødsyrligt, middelsaftigt 
og meget aromatisk.  
Et godt spise- og 
madæble. Robust mod 
skurv og meldug, men 
følsom for kræft.  
Sæson: december-maj. 
 
Beskrevet af Matthiesen i 
1892.  



Lundbytorp 
 

Sydsjællandsk æble fra 
før 1913.  
Sødsyrligt, middelsaftigt 
og med nogen aroma.  
Et godt spise- og 
madæble. Robust mod 
skurv, meldug og kræft.  
Sæson: nov.-april. 
 
Beskrevet af Matthiesen i 
1913.  
Er fader til Delbar Jubilee 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

10 gode råd om æbler i haven 

• Vælg robuste æblesorter, der kan bestøve hinanden. 

• Plant træerne i frisk jord på et sted med sol og læ. 

• Giv træet en støttepæl og hold jorden fri for vegetation i mindst 
1m² rundt om træet. 

• Hold rådyr, harer og mosegrise ude af haven. 

• Invitér musvitter, mejser og flagermus ind i haven.  

• Invitér nytteinsekter ind i haven ved at plante gode insekt-
blomster der blomstrer fra februar til november. 

• Beskær, så træet får en smuk form og en åben struktur, så alle 
grene får lys. 

• Fjern alle syge og døde skud, så snart du ser dem og sørg for at 
de visne blade bliver nedbrudt eller fjernet inden foråret.  

• Tynd ud i æblerne i juni-juli, så de hænger enkeltvis, med en 
håndsbreddes afstand på træet.  

• Gød træet med lidt kompost hvert år, men undgå kraftig 
gødskning med kvælstof.  

 

 

 

 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Æblets dag i Stege den 20. oktober 2017 

Dias 19 



Overdækning er en effektiv, men kostbar ikke-
kemisk forebyggelse af alle svampesygdomme.  
Taget er nu under afprøvning i forsøg og praksis. 

Forsøg med overdækning af æbler  i projektet FruitGrowth, Årslev, 2011-2013 og 
forsøg med overdækning af pærer i projektet ProtecFruit, Årslev 2014-2017 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Æbletræer belønner dig for god pasning 

Pometet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Æblets dag i Stege den 20. oktober 2017 

Dias 21 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Gode insektblomster har let tilgængeligt pollen, og 
blomstrer længe. 

Pometet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Æblets dag i Stege den 16. oktober 2015 

Dias 22 



Blomstrende 
træer og buske 
giver flere 
nytte-insekter 
(og -fugle) 

  Blomstringsperiode, 

måneder 

Nek

-tar 

Pol-

len  

Vind-

hårdfø

rhed 

Type 3 4 5 6 7 8 9 10       

Træer Ahorn                 xxx xx* *** 

Avnbøg                 - xx *** 

Euodia                 xxx xx ** 

Fuglekirsebær                 xxx xx ** 

Hassel                 - xx *** 

Hvidtjørn, engriflet                 xxx xx *** 

Hæg, alm.                 x x ** 

Kastanje, ægte                 xxx x* ** 

Kræge                 xxx xxx ** 

Lind, småbladet                 xxx x ** 

Mirabel                 xxx xxx *** 

Navr                 xxx xx *** 

Paradisæble                 xxx xxx ** 

Robinie                 xxx xx * 

Røn, almindelig                 xx xx ** 

Røn, Selje-                 xx xx *** 

Spidsløn                 xxx xxx *** 

Tørst, alm.                 xxx x *** 

Pil, (Grå- Bånd- Dug-,øret-)                 xxx xxx* *** 



Blomstrende 
træer og 
buske giver 
flere nytte-
insekter (og 
-fugle) 

  Blomstringsperiode, måneder Nek-

tar 

Pol-

len  

Vind-

hårdfø

rhed 

Type 3 4 5 6 7 8 9 10       

Buske Blodribs                 xxx xx ** 

Brombær                 xxx xxx* *** 

Bærmispel, Aks-                     *** 

Fjeldribs                     *** 

Havtorn                     *** 

Hindbær, efterårsbærende 

sorter 

                

xxx xx* 

** 

Liguster                 xxx xx ** 

Pil, krybende                 xxx xxx* *** 

Slåen                 xxx xxx *** 

Snebær                 xxx   ** 

Æble, Sargents                     *** 

Klatre-

plante 

Vedbend                 

xx xx 

** 

Foto: Jens Petersen 
www.aebletoften.dk  

http://www.aebletoften.dk/


Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Pluk æblerne ned, når de er modne.  
Sortér dem og opbevar kun de uskadte, gode æbler. 

Sæt æblerne så koldt som muligt, beskyttet mod mus og fugle. 
Beskyt dem mod hård frost. 

 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Æblets dag i Stege den 20. oktober 2017 

Dias 25 

Muse-og 
rottesikring 



Enhedens navn 

Dias 26 

Æbler kan også gemmes som 
mos. Kog æblerne med skræl 
og kerner og mos dem i en 
puré-sigte. (”flotte-lotte”) 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Frasorterede friske æbler kan med stor fordel gemmes som most 

Institut for Plante- og Miljøvidenskab 

Æbler kan bl.a. mostes i ”Æbleværkstedet 
Nonnetit” i Grevinge. Foto: Peter Andersen SN.dk 

Mosten er lige så 
forskellig som æblerne. 
Se smagsprofil på 
mange danske sorter i 
æblenøglen.  

Most af ‘Høve Reinet’ 



Læs mere om frugt og bær:  

 

www.havensfrugt.dk  : download nyttige pjecer fra Privathavebrugets Frugt- og 
Bærudvalg om de bedste sorter af frugt og bær til haven. 

www.pometet.dk Pometets hjemmeside, hvor du kan finde æblenøglen og downloade 
pjecerne ”Gode gamle æblesorter til haven” af Torben Bo Toldam-Andersen og M. 
Korsgaard samt pjecen ”Hold dine frugttræer sunde” af M. Korsgaard. 

www.danskeplanteskoler.dk/Frugtogprydtraeklubben/Succes_med_frugt/Succes_med
_frugt.htm  

 

”Frugt og Bær” af M. Korsgaard og H. Lindhard Pedersen, Landbrugsforlaget 2007,  

”Æblets fortælling” af Karen Syberg. Peoples Press 2007 

”Æbler- sorter der smager” af M. Korsgaard, Forlaget Koustrup & Co 2013 

”Drømmen om en lille økologisk frugtplantage” af Jens H. Petersen, Gyldendals 
forlag 2015. 

”Æbler” af Margit og Villy Mougaard og Lisbeth Ankersen, 2015 

 

http://www.havensfrugt.dk/
http://www.havensfrugt.dk/
http://www.pometet.dk/
http://www.danskeplanteskoler.dk/Frugtogprydtraeklubben/Succes_med_frugt/Succes_med_frugt.htm
http://www.danskeplanteskoler.dk/Frugtogprydtraeklubben/Succes_med_frugt/Succes_med_frugt.htm


Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Tak for 
opmærksomheden!   


