
Podekurs i Trondheim 
Hei alle sammen 
 
KVANN Trondheim lokallag i samarbeid med Ringve botaniske hage er så heldige å få Eirik Lillebøe 

Wiken fra Alvastien og KVANNs Fruktlaug på besøk. Han vil fortelle og vise hvordan vi kan pode egne 

frukttrær.  

 

 

Dette er en mye etterspurt kunnskap, så det er gledelig for oss å kunne tilby medlemmer av KVANN 

og Ringve botaniske hages venner muligheten for å delta på podekurs. Kurset gir innsikt i hva poding 

er, ulike podeteknikker og det avsluttes med å pode egne epletrær som den enkelte kan ta med 

hjem. 

Det vil bli arrangert 2 separate kurs med maks 12 deltakere pr dag.   

Kursdager blir: fredag 20 mars, og lørdag 21 mars. Kurset starter kl 10 begge dager.  

Opplys ved påmelding hvilken dag som passer best.  

Vi prioriterer medlemmer fra Ringve botaniske hages venner og medlemmer av Kvann fram til 12 

mars. Etter denne datoen vil vi tilby restplasser til andre interesserte.  

Kurset har en varighet på ca 4 timer og det vil bli anledning til å spise medbrakt mat underveis. 

Kurset avsluttes med poding av eple på grunnstammer. Kursholder har medbrakte podekniver til 

bruk på kurset, men det er også anledning å bruke egne podekniver for dem som har det. 

Kursavgift: kr 400.-    Pluss kr 200.- inkl. materialutgifter til to trær  

Kurssted: Ringve botaniske hage, administrasjonsbygget. Lade allé 58 (Ved veksthusene) 



I kurset inngår både grunnstamme, øvingsmateriell og podekvist. Om det er noen som ønsker det, 

kan det medbringes podekvister av eple fra egen hage. Ta kontakt med gartner Stefan Patrick Nilsen 

(Ringve) om egne podekvister ønskes brukt. Dette for å oppfylle mattilsynets krav om plantehelse.  

Vi praktiserer førstemann til mølla, så meld deg gjerne på snarest mulig. Ta gjerne kontakt om det er 

noen spørsmål (kontaktinfo under) 

Påmelding for medlemmer av Kvann: Send epost til Stephen Barstow 

E-post: sbarstow2@gmail.com  Tlf. 91529516 

Påmelding for Ringve botaniske hages venner: Send epost til Stefan Patrick Nilsen 

E-post: patrick.nilsen@ntnu.no   Tlf: 41638652 
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