æbletoften

På æbletoften kan du købe vores økologiske,
usprøjtede æbler i vores bod ved vejen.
Du er også velkommen på gården, både til at gå
en tur omkring i plantagen og til at
shoppe i gårdbutikken.

Velkommen hos
Tirstrups økologiske plantage

æbletoften

Har du brug for 10 kilos kasser eller større
mængder af æbler er der naturligvis rabat.
Vi udbringer også kasser til frugtordninger
til virksomheder og skoler på Djursland og i
Århusområdet. Få et tilbud.

I vores FairTrade butik finder du FairTrade-varer
fra u-landende.

Du finder os på Nøruplundvej 2, Tirstrup, 8400
Ebeltoft.. Kør gennem Tirstrup mod Grenå og
drej til venstre efter „gårdbutik“-skiltet.
Åbent alle dage, kl. 14-17 – eller efter aftale,
tlf. 86 36 37 10.

Vi har armbånd, bolgakurve, drager,
fugleedderkopper, halskæder, hatte, røgelse,
salatsæt, vin, øreringe og masser af andre,
smukke ting fra Afrika, Sydamerika og Asien.

I æblesæsonen kan du desuden finde os med
æbler og friskpresset most på Farmers market
på Rådhustorvet i Ebeltoft
hver lørdag fra 10-14.

Køb en gave med god samvittighed i
FairTrade butikken!

plantage med solmodne,
økologiske, usprøjtede æbler
&
gårdbutik med FairTrade varer
og lokale økologiske produkter

Vores hjemmeside er altid opdateret med
oplysninger om hvilke sorter der er modne lige nu:

www.aebletoften.dk

Da er æblerne modne:
august
Collina

september

oktober

november

Discovery
Aroma
Alkmene
Ahrista
Rubinola
Holsteiner Cox
Elstar
Resista

Collina. Nyt, hollandsk sommeræble, Discovery. Klassisk, englesk sommeræble fra
aromatisk og sart i smagen.
1949. Rundt med lyserødt kød.

Alkmene. Tysk æble fra 1930 med rødder
i Cox Orange. Aromatisk.

Belle de Booskop
Angold

Æbletoftens æbler
Når der ikke sprøjtes i plantagen er det meget
vigtigt at dyrke robuste sorter. Svampesygdommene frugttræskræft og skurv gør det fx umuligt
at dyrke klassiske sorter som Cox Orange og
Golden Delicious.
Derfor er der de senere år fremavlet mange nye,
skurvresistente sorter og man har også været på
jagt efter modstandsdygtige, gamle æblesorter.

Aroma. Svensk krydsning mellem Filippa
og Ingrid Marie. Syrligt og meget saftigt.

Ahrista. Skurvrsistent, tysk
Rubinola. Tjekkisk,
æble fra 1999 med mild smag. skurvresistent æble fra 1980.
Aromatisk med gulligt kød.

Holsteiner Cox. Tysk krydsning fra
1918 med Cox Orange i blodet. Smag
stor, aromatisk og syrlig.

På æbletoften dyrker vi 11 sorter, både gamle
sunde æbler som Discovery og Holsteiner Cox og
nye skurvresistente sorter som Collina, Rubinola
og Angold – alle udvalgt efter stor smag og god
sæsondækning.

Æbletoftens plantage
Plantagen blev startet i 2003 som del af et landsdækkende forsøg med moderne økologisk frugtavl. Det er en moderne tætplantning med ca 3000
træer pr. hektar.
Ind imellem trærækkerne er der områder med
flerårige urter som giver levested for forskellige
nyttedyr, fx mariehøns og svirrefluer. Der er også
„ansat“ 30 mejsefamilier til at holde plantagen
ren for larver og adskillige bistader til at klare
bestøvningen.
Ellers består vedligeholdet af beskæring og renholdning. Væk med ukrudt, larvespind, kræft og
andre svampesygdomme og væk med grene der
gør træerne tætte og lukkede. Så får man gode,
modne æbler.

Resista. Nyt, skurvresistent, gult
æble, der minder om Golden
Delicius. Et liggeæble til vinterbrug.

Elstar. Klassisk, hollandsk æble fra 1955.
Stor, aromatisk smag og lang holdbarhed
men desværre modtageligt for skurv.

Belle de Boskoop. Måske æblet
med den kraftigste smag. Super til
madlavning men som velmodnet også
et udfordrende spiseæble.

Angold. Nyt vinter-lageræble
baseret på den russiske sort
Antonovka. Sprødt langt ind i
foråret.

