
Blomstergårdens Pomet  
Jyllands største frugttræssamling med over 800 

forskellige frugttræer og bærbuske i gamle og 

nye sorter. Skilte med oprindelse og anvendelse 

ved træerne.  

Frugttræer og bærbuske 

kan følges fra blomstring 

til moden frugt. Syg-

domsbekæmpelse og be-

kæmpelse af skadedyr 

sker ved at styrke biodi-

versiteten i og omkring træerne og uden 

sprøjtning mod insekter og svampe.  

Blomstergårdens Pomet rummer mange sorter 

af æble, pære, blommer, kir-

sebær, figen, kvæder, mis-

pel, morbær, solbær, 

ribs, stikkelsbær, 

surbær, sødrøn, 

saskatoonbær, havtorn mm. 

Salg af bærbuske og frugttræer. 

Paradisæbler 
I maj blomstrer over 250 forskellige paradis-

æbler (malus) i hvid, lyserød og mørkerød. I 

september-oktober står de med gule, orange og 

røde frugter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åbningtider 
1. april - 24. oktober 2021 

Alle ugens dage fra 10-17 
 

Grupper kan aftale besøg udenfor normal åbningstid 

på tlf. 86 65 12 88 med eller uden rundvisning. 
 

Entre 
Voksne ......................................... kr.  50,- 

Sæsonkort..................................... kr 120,- 

Grupper (min 20 pers) pr. person. kr.  40,- 

- incl. guide (forudbestilles).......... kr.  50,- 

Børn 6 - 14 år ............................... kr.  10,- 

Bemærk: Forhøjet entre til Dahliafestival og 

Frugtfestival. 

 

Hunde 

må ikke 

medtages 

i park og 

pomet.  

 

2021 

 
med blomster, træer og buske tilpasset 

landskabet i naturskønt, kuperet terræn 

skabt af istid og smeltevand. 

 

 

Selvforsynende park med frugt og bær 

info@ blomstergaardenvedviborg.dk 

www.blomstergaardenvedviborg.dk 

www.gamlefrugtsorter.dk 

Bjerringholmvej 14, 8830 Tjele. 

mellem Viborg og Rødding 

Tlf. 86 65 12 88   

Vejen til Blomstergårdens 

park og pomet 



Temadage  
Tema-rundvisning  kl. 11, 13 og 15. 

Søndag den 6. juni 

Biodiversitet. Miljø 

og natur som 

medspiller til en 

spændende have.  

 

Søndag den 27. juni 

Hosta temadag.  

over 200 forskellige hosta 

med flotte blad-former og -

farver, samt elegante blom-

ster.  

 

Søndag den 1. au-

gust fokus på dag-

liljer. Der findes 

forskellige typer og 

mange farver i dag-

liljer og med flere an-

vendelser. 

 

 

Søndag den 15. august 

Træernes betydning for 

miljøet. Selvstændig fort-

sættelse af rundvisning 

den 6. juni med fokus på 

biodiversitet og miljø i 

frugthaven – pometet på 

Blomstergården og hvor-

dan vi får sunde frugttræer.  

 

Forårsfest søndag den 16. maj 
Forårsfest med plantemarked og haverela-

terede hobbyaktiviteter. kl. 10-14. Plante-

auktion kl. 11.15, rundvisning kl. 14.00. Entre 

kr. 50,-.  

 

Dahliafestival 
Lørdag den 28. og søndag den 29. august 

Dahliafestival med udstilling og information 

om georginer. Rundvisninger i parken med fo-

kus på georginer. Bestilling af georginknolde. 

Rundvisning kl. 11, 13 og 15 

Forhøjet entré kr. 60,-. Medlemmer ½ pris.  
 

Ca. 700 forskellige slags dahlia – georginer gi-

ver farver gennem parken.  

 
 

Frugtfestival  
Lørdag den 18. og søndag den 19. september 

Frugtfestival med fokus på gamle sorter, 
masser af aktiviteter og rundvisninger i pometet 

(frugttræssamlingen). Frugtudstilling og frugt-

smagning. Salg af frugt og honning. Se og hør 

om cider- og mostfremstilling.  

Forhøjet entré kr. 60,-. Medlemmer ½ pris. 

 

Efterårsferieaktiviteter på  

Blomstergården i uge 42 

Rundvisning med fokus på æbler 

og produkter med æbler 
Fokus på dyrkning af frugt ved hjælp af 

naturens biodiversitet. Smag æbler og most af 

gamle og nye sorter. Se træerne - hør historien. 

onsdag 20. oktober  kl 14.00 

fredag 22. oktober  kl 14.00 

lørdag 23. okttober kl 14.00 

Grupper efter aftale 

Varighed 1 time.  

Tilmelding ikke nødvendig 


