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Monument voor Olivier de Serres
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Franse
landbouwwetenschapgenoemd) op dat perceel een soort
landbouwproeftuin is begonnen.
Hij experimenteerde daar met
hop, maïs, moerbeibomen voor zijderups, druiven e.d. In de gebouwen
is een overzichtstentoonstelling
over hem en buiten kweekt men o.a.
rode patrijzen voor de jacht en nieuwe druivenrassen voor dat gebied
voor de wijnbouw en ook is er een
geitenmelkbedrijf voor het ontwikkelen van nieuwe geitenkaasjes.
Toen ik vroeg of de bewuste peer
ook aanwezig was werd de directrice
erbij gehaald en deze toonde ons
trots het 6 of 7 jarige boompje. Om
haar niet teleur te stellen heb ik er
maar een foto van gemaakt. Ik heb
haar beloofd afbeeldingen van een
boom met vruchten aan haar zou
mailen.

Tekst: Ger van Santvoort
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Olivier de Serres is een ras dat in
1847 door boomkweker Boisbunel in
Rouen uit zaden van "Fortuneé Supérieure is geteeld, in 1861 de eerste
vruchten en deze zijn genoemd naar
de Franse vader van de landbouw
Olivier de Serres (1539 - 1619) Pluktijd
is oktober, middelgroot 65 mm 80 mm breed en 60 mm - 70 mm
hoog, gewicht 110 - 170 gr. Vorm bergamotachtig, oogst is laat, vruchten
hangen windvast, zijn niet druk
gevoelig. Boom groeit zwak tot middelsterk, goed bezet met vruchthout,
de vruchten zijn laat eetrijp, vanaf
januari.
Voor struik-, spil- en leivormen
geschikt. Als vrijstaande boom alleen voor zeer warme , beschutte
standplaatsen zoals wijnbouwgebieden, beter aan muren als leiboom.
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Korte beschrijving van de peer
Olivier de Serres

Omdat daar de vastgehouden warmte de vruchtkwaliteit verhoogt Ze is
op onderstam kwee A direct verenigbaar, beter echter met tussenstam.
Voldoet op alle voor de fruitteelt geschikte gronden, ook op zandgronden, mits men water en voeding
geeft.
Teeltwaarde: de beste kwaliteit
als nobele, smeltende, zeer aromatische wintertafelpeer , voor liefhebbers zeer waardevol op geschikte
standplaatsen.
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p onze vakantie in de
Franse Ardèche kwamen
we tijdens onze omzwervingen langs een soort
proeftuin met de naam Olivier de
Serres. Omdat ik daar van Marten
Pelleboer enthout van heb gehad,
dat inmiddels al een aardig boompje
heeft opgeleverd, was mijn belangstelling gewekt. We zijn naar binnen
gegaan en toen bleek dat Olivier de
Serres (1539-1619, de vader van de
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Olivier de Serres

De peer Olivier de Serres

Bron: Perensoorten van Herbert Petzold (p.157)

