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Oplysningsbrev # 8 den 22. marts 2014
Kære Æble-luge-folk
Så er det vel nærmest forår, og jorden omkring vores træer vil have godt af at blive rodet
lidt i.
Træerne har klaret vinteren fint, og der står ikke så meget vand i lavningerne som sidste
år. Vi har dog valgt ikke at genplante de fem træer som gik ud sidste år pga.
oversvømmelserne. Hvis der kommer styr på afvandingen på et tidspunkt, så kan vi
genplante træerne – eller finde andre steder at sætte dem. Der er stadig to træer tilbage
af hver sort, fordi vi har plantet sorterne meget spredt på området.
Der er rigtig mange mosegrise på Malergården, men tilsyneladende har vores hyppige
jordbehandlinger, og måske de uldtotter, som vi bandt på træerne sidste år, virket. Vi har
ikke konstateret mosegriseangreb på et eneste træ i denne vinter. Men det kan jo komme
endnu….
Efter vinterstormene, som har væltet rigtig mange træer på Malergården og givet vores
træer mere sollys…, så har der været en traktor inde på området. Traktoren har kørt over
Knud Lunn # 14, men vi har plantet et nyt træ, som er hentet fra vores reservelager på
Æbleværkstedets Planteskole.
Det bortgåede træ var i øvrigt noget svækket af et kraftigt angreb af de røde æblebladlus i
sommeren 2012, så det nye træ er faktisk næsten lige så stort som det afdøde.
For dem som har tid, så mødes vi til
Lugning søndag den 6. april kl. ca. 15- 17 på Malergården
og igen
Søndag den 27. april kl. ca. 15-17 - hvor vi afslutter projektet, der er blevet støttet af
NaturErhvervsstyrelsen
- hvor vi vil feste, luge og afsløre Informationstavlen med billeder af alle æblerne og kort
over æblernes placering Og alle vil få lejlighed til at prøve den nye indgang til området
med selv-lukkelig låge.
Medbring kaffe og kage. Den projektansvarlige vil desuden medbringe æblemost og
Ærlige Erlings Æblevin (Det er den vin, som NOMA forgæves forsøger at få fingre i, men
den er kun til jer..).
Du må også gerne komme og luge på andre tidspunkter.
Fremtiden
Vi har endnu ikke fået nogen meldinger fra Museet som jo ejer jorden om, hvorledes
projektet kan fortsætte. Men der er nu endelig planlagt møde om det, og så snart vi ved
noget konkret, så vil I få besked.

Jeg tror ikke, at der er tvivl om, at projektet fortsætter, men det skal afklares på hvilken
måde.
Vi har søgt NaturErhvervstyrelsen om at flytte lidt om på posterne i budgettet, så vi kan få
råd til en sidste fræsning af jorden, inden vi officielt afslutter den 1. maj 2014.
Brud på Ventelisten
Jeg har ladet en meget charmant kvinde springe køen over. (Husarerne vil forstå mig!) –
Såfremt der ikke bliver ledige træer at luge, så kan hun, Lisbeth Kaspersen, hjælpe mig
med Skensved Æblet (# 21, 54 & 87).

Gråsten Blodrød (# 5, 38 & 71) og Gråsten Høvdingegård (#6, 39 &72)
Gråsten Blodrøds historie og anvendelse
Gråsten Blodrød stammer oprindeligt fra Danmark fra Sjælland fra Holsteinborg ved
Næstved . Sorten kendes også under synonymerne Gravensten, Gravensteiner,
Graasten. dannet 1879. Gråsten Blodrød er kendt i Danmark siden 1896. Sorten er eller
har været meget lidt eller slet ikke dyrket. Sorten er sidst anbefalet til dyrkning i Danmark i
år 1936. Gråsten Blodrød er eller har været egnet til dyrkning i erhverv. Gråsten Blodrød
gror på Pometet. Sorten kan også ses på: Gl. Estrup.
Træet
Udbyttet er middelstort.
Æblets kvalitet og sæson
Æblets sæson er middeltidlig, det er spisemodent fra september/oktober. Gråsten Blodrød
er høstmoden middeltidligt (sidste halvdel af september). Æblet har et over middel
attraktivt ydre. Kødet er meget saftigt med middel sødme, svag syrlighed og ingen eller
svag aroma. smager af appelsin. Smagen af Gråsten Blodrød vurderes samlet som god.
Æblets ydre
Æblet er stort med en længde på 73 mm og en diameter på 77 mm, målt på det bredeste
sted . Formen er aflang og lidt asymmetrisk . Æblets grundfarve er grøngul. Dækfarven er
mørkerød. Dækfarven dækker ca. 75% af æblet. Stilkgruben er dyb, med noget rust. Der
er kraftige ribber omkring bægeret.
Æblets indre
Skærer man æblet på tværs vil kernehusets tværsnit være åbent. Kernehusets diameter
er ca. 29 mm. Kernehuset udgør ca. 0,38 af hele æblets diameter. Kernerne er få og
underudviklede eller manglende/middelstore og brune. Skrællen er middeltyk. Frugtkødet
har en grønlig farve. Kødet har middel tendens til brunfarvning efter overskæring.
Gråsten Høvdinggårds historie og anvendelse
Gråsten Høvdinggård stammer oprindeligt fra Danmark fra Sjælland fra Høvdingsgård ved
Mern . Sorten kendes også under synonymerne Gravensten, Gravensteiner, Graasten.
Gråsten Høvdinggård er kendt i Danmark siden 1927. Sorten er eller har været meget lidt
eller slet ikke dyrket. Gråsten Høvdinggård er eller har været egnet til dyrkning i erhverv.
Gråsten Høvdinggård gror på Pometet.

Træet
Udbyttet er lavt/middelstort.
Æblets kvalitet og sæson
Æblets sæson er middeltidlig, det er spisemodent fra september/oktober. Gråsten
Høvdinggård er høstmoden middeltidligt (sidste halvdel af september).
Æblets ydre
Æbletdækfarve er grøn med tydelige røde striber
I litteraturen mangler der en grundig beskrivelse af træet og æblet.

