BOOMKWEKERIJ

Peren zijn er in allerlei varianten. Bij de groeivormen is keuze uit hoog-, half- en laagstam
en zijn er dwerg- en leivormen
beschikbaar. Ook wat betreft
de vruchtvorm en smaak is er
volop keuze. Voor elke tuin zijn
er volop mogelijkheden met
peren.
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H

et geslacht Pyrus behoort tot de indrukwekkende rozenfamilie, de Rosaceae. Tot deze plantenfamilie behoren veel bekende plantgeslachten als Spiraea,
Sorbus, Prunus, Crataegus, Cotoneaster en
Amelanchier. Pyrus telt circa 30 soorten maar
kent daarnaast een enorme hoeveelheid cultivars. De wetenschappelijke naam - vroeger
Pirus - is de oude Latijnse plantennaam voor
de perenboom. Van nature groeien de verschillende Pyrus-soorten – allemaal zijn ze
bladverliezend – in delen van Noord Afrika en
Azië en met name in het zuiden van Europa.
Ze vormen vrijwel allemaal opgaand groeiende bomen met een bescheiden bloei. Sommige
soorten hebben gedoornde twijgen. Grofweg is
het geslacht onder te verdelen in peren voor de
sier en peren voor de consumptie.

SIERVORMEN
Veruit de bekendste siervorm is de smal kegelvormige P. calleryana ‘Chanticleer’. De soort
werd al in 1872 beschreven aan de hand van
exemplaren afkomstig uit China. De cultivar
‘Chanticleer’ daarentegen veroverde de markt
pas vanaf eind jaren ’80 van de vorige eeuw
en is nu een boom die vooral gemeentes veel
aanplanten. De tot net iets boven de 10 meter
hoogte groeiende ‘Chanticleer’ bloeit uitbundig met witte bloemen in april-mei. Groot voordeel voor het openbaar groen is dat zich zelden
vruchten vormen. De Amerikaanse cultivar
‘Bradford’ is eveneens rijk bloeiend maar groeit
iets breder uit. Zeker zo bekend als P. calleryana ‘Chanticleer’ is P. salicifolia ‘Pendula’. De
soort is afkomstig uit de steppen van de Kaukasus en Zuid-Armenië en valt op met zijn grijze
blad. De cultivar ‘Pendula’ heeft hangende twijgen en vormt een breed groeiende treurboom.
Snoei is overigens heel goed mogelijk waardoor
soms ook bolvormen op stam voorkomen. De
bloei is in crèmewit en na de bloei verschijnen
kleine vruchten in bescheiden aantallen. Van
44 • BLOEMBOLLENVISIE • 25 augustus 2011

Pyrus communis ‘Winterriet’

Peren voor elke tuin
P. communis is ‘Beech Hill’ een bekende siervorm. Deze smal piramidale boom bloeit uitbundig met witte bloemen in de maand april.
Na de bloei volgen wel vruchten maar deze zijn
smaakloos, ‘Beech Hill’ is daarom vooral een
bloesemboom. Extra is de oranjerode tot geelrode herfstverkleuring van het blad.

OUDE RASSEN
De belangrijkste groep peren wordt ongetwijfeld gevormd door de consumptieperen. Veelal
gaat het hierbij om selecties van P. communis,
de gewone peer, of rassen ontstaan uit kruisingen met andere peren als P. nivalis of P. cordata.
Ook P. caucasica is een soort die bekend staat
om zijn smakelijke vruchten. Enkele bekende
consumptieperen zijn ‘Beurré Hardy’, ‘Conference’, Clapp’s Favourite’ en ‘Doyenné de Comice’. Allemaal cultivars van P. communis. Maar
er is uiteraard meer en vooral de oude rassen
staan momenteel weer in de belangstelling vanwege hun gezondheid en smaakvolle vruchten.
Waar de keuze ook op valt, houdt altijd rekening met de al dan niet gewenste bestuiving
én de verschillen in oogsttijd. Bij vrijwel alle
peren valt te kiezen uit tal van opkweekmethodes zoals hoog-, half- en laagstam. Er is ook

veel verschil in leivormen waarbij eveneens de
belangstelling voor oude snoeivormen groeiende is. Denk hierbij aan de U-vorm, de dubbele
U-vorm en aan palmetten met schuine takken.
Voor de kleine tuin, het terras of het balkon
is er keuze uit dwergperen. De naam ‘dwerg’
duidt op de compacte groeiwijze, niet op de
sappige vruchten. Vaak gaat het hier om compact groeiende variëteiten - ‘Gieser Wildeman’
en ‘Kleipeer’ bijvoorbeeld zijn twee rassen die
van nature al klein blijven - die door extra te
snoeien klein worden gehouden. In een ruime pot geven deze fruitboompjes jaarlijks een
bescheiden aantal vruchten. Tot slot zijn er nog
de zogenaamde clubrassen. Deze rassen zijn
geselecteerd op het uiterlijk én houdbaarheid
- met name in de schappen van de supermarkt
- van de vruchten. Het zijn dus rassen, geïntroduceerd door de fruittelers om de consument
te bedienen met goed ogende en smakelijke
vruchten. ‘Sweet Sensation’ en ‘Dazzling Gold’
zijn twee voorbeelden. ‘Sweet Sensation’ wordt
gezien als een welkome afwisseling naast de zo
veel aangeboden ‘Conference’. Hij smaakt zoet
en heeft een opvallende rode kleur. ‘Dazzling
Gold’ is een bruinachtige peer met een bijzonder aroma.

