
Æblelunde 2017
Æblefestivalen donerede i 2017 3 æblelunde á højst 5 træer til private haver.

3 familier bød ind og alle fik tilbudt en æblelund. Æblefestivalen har til hensigt at følge træerne i en 
årrække og bruge dem i formidlingen om æbletræer, vækst – pleje – sortiment.

Familien Anastassia og Johan Rosenring, Andebøllevej 255, 5492 Vissenbjerg valgte 7. oktober efter 
rådgivning af Karen Margrethe Nielsen flg. 5 træer: 29271171  51253456 post@rosenring.dk

Filippa, Ingrid Marie, Rød Gråsten, Discovery og Bramley.            

           

Dagen efter 8. oktober blev træerne plantet på gps position:N 55°25.483´E 10°06.216´ 36 højde o. havet

       Sådan er træerne plantet



                        

8/10-17 Filippa                                                                    8/10-17 Discovry

                          

8/10-17 Ingrid Marrie                                                           8/10-17 Rød Gråsten

8/10-17 Bramley

Træerne er plantet på en mod øst svagt skrånende græsmark. Der er kun læ fra syd. Der er anbragt 
gnavesikring på stammerne, og de står i bar jord.



Familien Pouil og Tove Dyrup Hansen Rørmosevej 17, Aborg Mark, 5610 Assens valgte den 14 oktober i 
samråd medKaren Margrethe Nielsn 5 træer. 21619887 poultovedyrup@gmail.com

Filippa, Rød Indrid Marie, Belle de Boskoop, Discovery og James Grieve



De fem træer blev plantet 23. oktober 2017 på N 55°19.825ˈ E 009°58.252ˈ  Højde 15 m o. havet

                     

24/10  17 Ingrid Marie Rød                                                           24/10 17 James Grieve

                    

24/10 17 Filippa                                                                                24/10 17 Discovery

   

24/10 17 Belle de Boskoop



Træerne er plantet mod syd i haven, med fri sol hele dagen. Haven ligger rimelig tæt på kysten

Familien Torben og Lise Aaes Hansen, Laurits og Signe, Højsletten 56, 5690 Tommerup  valgte 20. oktober 
efter rådgivning af Karen Margrete Nielsen disse 5 træer: 30137006 lise2354@tallerup.dk

Ingrid Maie, Filippa, Rød Ananas, Cox Orange og Rød Aroma.

Den 25. november blev træerne registreret plantet på pos: N 55°20.846ˈ E 10°10.184ˈ (Ingrid Marie i hæk)

                      Rød Aroma    1                                    Cox Orange 2          Rød Ananas 3            Højde 74 m o. havet

                                                                                   

                                                 Filippa 4



                                                             Ingrid Marie 5

                                                                                               Syd

        

Ingrid Marie 25/11 17                                                         Filippa 25/11 17  

         

Rød Ananas 25/11 17                                                          Cox Orange 25/11 17



Rød Aroma 25/11 17

De fem træer er plantet med to syd for huset og 3 nord for huset. Grunden ligger i et nybyggerkvarter i 
Tommerup by. Grunden ligger meget tæt på Lilleskov Teglværks lerbaneendestation. Grunden er meget 
leret. Gammel lergrav. Helt frit mod syd.

Æblelundenes placering i Assens Kommune fordeler sig med en kystnær grund i Aborg, en fritliggende højt 
beliggende grund på Andebøllevej og en byhave i Tommerup St.

Registrering afsluttet 25. november 2017 af Ingemann Jensen



30. september 2018 var Karen Margrethe Nielsen og Ingemann Jensen på inspektion på de tre adresser.

Vækstsæsonen 2018 i hele landet var lidt speciel: Lige før blomstring var der ret hård frost. Derefter var det
perfekt vejr til blomstring og bestøvning. Fra først i maj til først i august var der tørke og megen sol og 
varme, hvilket gav æbler med misvækst. Da regnen kom, gik væksten i gang i en lun sensommer og lunt 
efterår med store æbler i tætte klynger. 

Specielt for de tre æblelunde: Alle træer havde tydelige tegn på en stresset vækstsæson. Af de tre haver gik
det hårdest ud over træerne i Andebøl, hvor to træer måske ikke overlever- Rød Gråsten og Bramley. Der 
var også her tegn på gnav.

Karen Margrethe beskar træerne nænsomt og gav gode råd.  Især, at der, for at undgå for tæt vækst, ikke 
skulle beskæres endnu. Det er vigtigt at få danne få 5-7 stærke grene, hvorfra den senere vækst kan styres.

Træerne blev nummereret og fotograferet. Billederne er samlet i tre filer hhv. Andebøllevej 255, Højsletten 
56 og Rørmosevej 17

Registrering afsluttet 300918

20. oktober 2019 blev de tre haver besøgt af Ingemann Jensen. Træerne blev fotograferet, og tirsdag den 
22. oktober blev billederne diskuteret af Ingemann Jensen og Karen Margrethe Nielsen. Fotos  gemt i 
æblelunde 2017 fotokontrol20102019

Det kunne konstateres, at alle træer er i god vækst. Det anbefales at lade træerne gro uden beskæring 
endnu et år – dog kan krydsende grene fjernes, hvis de krydser mindre en 5 cm fra større gren. Krøllede 
blade lige nu kan skyldes et luseangreb tidligere på sommeren, men er ikke et problem.

I Aborg har der været rådyr, der har fejet – betyder ikke noget

I Andebølle vil det være fint at rette to vindskæve træer op. På Bramley træet skæres den syge gren af ca 5 
cm under såret. Det afskårne fjernes.

Alle tre haver fik frost i foråret, så der har ikke været frugtsætning. Ingrid Marietræet i Tommerup havde et 
par små uspiselige æbler. Tynde grene på Ingrid Marie kan med udbytte støttes i tilfælde af frugtbæring og 
for at undgå for lave grene.  

Alle 15 træer har sat knopper til 2020. 

Registrering afsluttet 221019 


