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Indledning 

I de danske frugtavlsforsøg har æblerne naturligt indtaget en 
dominerende plads, men efterhånden er også de andre frugtarter 
kommet godt med. I forsøgene ved Blangstedgaard indgår pærerne 
nu i betydeligt omfang, og af allerede offentliggjorte forsøgsresul
tater med denne frugtart kan nævnes beretningerne nr. 465 og 575 
om forsøg med pæregrundstammer og beretning ur. 486 om lag
ringsforsøg med pærer. 

I nærværende beretning meddeles resultater af et større sort8-
forsøg med pærer. Forsøget var navnlig tænkt som en orientering 
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om sorternes kvalitative egenskaber, herunder også frugtens hold
barhed. Som udbytteforsøg er træantallet pr. sort for lille, men 
en skønsmæssig vurdering af frugtbarheden kan man nok få for 
de fleste af sorterne. Endvidere gives oplysning om sorternes 
oprindelse. 

Almindelige oplysninger 

om omfanget af Danmarks hidtidige pære dyrkning 
og omsætningen med pærer 

De fleste af de her i landet dyrkede pæresorter er af gammel 
oprindelse, kun ganske få sorter er beskrevet i dette århundrede 
for første gang. En del af grunden hertil er sikkert, at pærer er 
mindre tilbøjelige til at mutere end f. eks. æbler. Trods dette fin
des der dog adskillige tusinde dyrkede pæresorter. Også her i 
landet findes et stort antal pæresorter, hvoraf mange er helt uan
vendelige. Det mindre kendskab til pæreavl i almindelighed må 
vel skyldes dens ringe økonomiske betydning i sammenligning 
med æbleavlen, som igen står i forbindelse med de bedre klima
tiske betingelser, æbleavlen har her i landet, idet mange pære
sorter har nået eller overskredet deres nordgrænse. 

PRODUKTION 

Som allerede berørt har pæreavlen altid været betydelig mindre 
end æbleavlen. Tabel 1 viser eksempelvis tilførslen af æbler og 
pærer til Gartnernes Salgsforening i Odense. 

Æbler ...... 
Pærer ....... 
% pærer i for-

hold til 
æbler ..... 

--~-

Tabel 2. Tilførsel af æbler og pærer i Ions til 
Gartnernes Salgsforening i Odense 

1950 11951 11952 1195311954119551195611957 11950-57 

7818 10738 8578 10830 9844110008 8110 12637 9820 
828 821 862 685 855 645 816 788 788 

10.6 7.6 10.0 6.3 8.71 6.5 10.1 6.2 8.0 
_ •• +. 
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Oversigten viser en meget stabil tilførsel af pærer gennem de 
otte år. Tilførslen af æbler har været mere svingende og svagt 
stigende. I gennemsnit af de otte år har pæretilførslen kun væ
ret 8 pet. af æbletilførslen. 

Tabel 2. Æble- og pære priser 1950--57 på Gartnernes Salgsforening i Odense, 
øre pr. kg gns. af alle sorteringer 

1950 1 1951 I 
Æbler ...... I 

Pærer ...... . 
% h~jere pære-I 

pTlS ..... . 

51.
3

1 64.0 

25 1 

53.71 
76.9 

43 I 
I 

1952 1 

50.9 I 
59.0 I 

16 

1953 I 

63.91 
97.1 

52 I 

1954 11955 I 

53.2 i 63.6 I 
66.8 104.4 

26 I 64 I 

1956 11957 11950-;; 

73.5 I 93.41 62.9 
77.9 113.0 82.4 

6 I 21 I 31 

Tabel 2 giver en oversigt over prisudviklingen i de samme oUe 
år. Pæreprisen har alle år ligget højere end æbleprisen og i gen
nemsnit 30 pet. over. 

Der er de seneste år plantet ret store arealer med pærer, hvil
ket også efter disse tal synes berettiget, da pærer utvivlsomt kan 
produceres til omtrent salTune pris som æbler. Desuden er det 
sandsynligt, at pæreforbruget kan forøges ved valg af velsma
gende sorter, da kvaliteten af mange dyrkede pæresorter er for 
ringe. 

Sortiment 

Til orientering om pæresorters dyrkningsværdi blev·et sortiment 
på 46 sorter udplantet på Blangstedgaard efterår 1946. 

I et sådant forsøg har det naturligvis været umuligt at få alle 
dyrkningsværdige sorter med, og lige så naturligt vil det være, at 
mange af de medtagne sorter viser sig uegnede for vore forhold. 

Forsøgsplan 

Forsøgstræerne, der er tiltrukket i egen planteskole, udplantedes 
som to-årige i december 1946. Alle sorter er prøvet på kvæde A 
og kvæde C uden mellempodning. (De senere anlagte pæreforsøg 
har alle mellempodning). 

Af de fleste sorter blev der plantet 4 træer på hver af de to 
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grundstammer, men af nogle få sorter dog kun 2 på hver grund
stamme. Enkelte træer er efterplantet og derfor ikke medregnet 
i udbytteopgørelsen. 

Tabel 3. Plukkedato, frugtudbytte, frugtstørrelse og antal forsøgstræer 

\ Kvæde A. Kvæde C. 

i Gens. kg pr. træ pr. år I g pr. kg pr. træ pr. år \ g pr. I 
; 1950-56 frugt antal frugt, antal 

1 

plukkc- 1950-11954-11950-11950- træer 11950-11954-' 1950-1 1950-: træer 
dato 53 57 57 57 53 57· 57 57 1 

La·-x-to-n-s-e-a-rl-y-m-ar-k-e-t -. -'1~-1~/8 \ 0.7 4.21 2.1 ~ I 3 \ 1.2 I 6.5 I· 3.8 761 4 
GifIard. . . . . . . . . . . . . . 25/8 5.1 13.3 9.2 85 4 4.9 I 18.4 11.6 84 4 
Laxtons superb pear .. 30/8 5.7 18.7 12.2 132 4 6.5 I 23.6 I 15.1 131 4 
Clapps Favorite ...... 

I 
G/s 2.0 19.9 ILD 167 2 ! 

Petite Marguerite ..... 8/9 9., 21.5 15.6 89 3 
Jules Guyot. ......... 1°/9 8.0 17.8 12.9 149 3 5.8 17.8 11.8 j 146 3 
Beurre d' Angleterre ... "/s 3.5 9.2 6.3 65 2 3.6 8.1 5.8 60 3 
Mouille Bouche ...... 13/9 7.3 30.4 18.8 82 4 7.5

1 

22.4 14.9 72 4 
Clara Frijs ........... 15/9 7.1 39.6 23.3 115 4 7.8 24.0 15.9 114 3 
Mdm. Favre ......... 24/9 12.9 39.7 26.3 104 3 9.5 37.9 23.7 102 4 
Grev Moltke ......... 27 IB 7.5 26.9 17.2 137 4 6.2 i 10.9 8.6 144 4 
Herrepære ........... 27/9 4.6 26.21 15.4 111 4 9.2 28.8 19.0 120 3 
Bonne Louise ........ 29/9 8.5 I 19.4 14.0 112 4 6.6 18.7 12.7 106 3 
Flemish Beauty ...... 

I 
2/10 16.2 42.3 29 .• 177 2 17.6 38.31 27.9 163 2 

Mdm. Treyve ........ 3/10 1.5 8.7 5.1 179 2 
Conference .......... 4/10 10.1 31.6 20.9 147 4 10.1 27.2 18.7 123 3 
Pitmaston ........... 4/10 1.. 26.0 13.7 190 a 1.4 18.3 9.8 192 3 
Pierre Corneille ...... 5/10 6.2 25.0 15.6 128 4 8.1 17.8 12.9 132 4 
fIerzogin Elsa ........ 6/10 6.5 24.9 15.7 172 4 7.4 22.3 14.8 166 4 
Passe Crassane ....... 8/10 2.5 32.3 17.4 72 4 4.6 27.7 16.2 73 4 
:omtesse de Paris .... lO/lO 6.7 21.0 13.9 112 4 4.8 10.9 7.9 119 4 
~apoleon ............ 1°/10 5.3 11.6 8.4 146 2 7.6 13.3 10.5 142 2 
Superfin ............ 1°/10 3.0 15.6 9.3 171 4 4.1 19.9 12.0 164 4 
I,furie Louise ......... 1°/10 3.3 19.7 11.5 97 

I 

2 
Dalbret ............. "/10 2.1 I 6.8 4.4 134 4 
:omice ............. 12/10 1.7 13.7 7.7 

, 
174 4 2.6 13.8 8.2 192 3 

'uJgouleme .......... 12/10 0.5 . 8.7 4.6 143 3 4 .• 14.8 9.5 163 3 
'<;mil Heyst. ......... 14/10 8.2 I 24.2 16.2 141 4 8.9 14.0 11.4 129 3 
:onseiller de la Cour .. 15/10 13.8 , 24.2 19.0 105 4 10.8 20.2 15.5 103 3 
Iferveille Ribet. ...... I 15/10 1.4 I 8.3 4.8

1 

122 2 2.9 10.6 6.8 129 2 
:"e Lectier ........... 15/10 1.5 15.3 8.4 161 4 2 .• 21.1 11.6 146 I 4 
~osc ................ 16/10 2.3 27.6

1 

15.0 146 2 
)iel ................ 16/10 7.0 29.4 18 .• 149 2 
:lairgeau ............ lO/lO 2.8 8.6 5.7 170 2 

32.8 I fardenpont. ......... 

I 
16/10 9.1 35.6 22.4 118 4 9.3 21.0 112 4 

:"iegel. .............. 16/10 7 .3 21.7 14.5 109 4 8.2 29.6 18.9 111 4 
ilelis ............... 16/10 4.5 27.0 15.8 86 3 5.3 26.6 16.0 88 4 
)åskepære ..... , ..... 16/10 4.0 9.0 1 6.5 115 4 
lix ................. 17/10 7.5 17.3 12.4 152 4 8A 13.9 I 1l.1 152 3 
~spersen ............ 18/10 11.6 20.1 15.9 103 2 

I 

4.7 19.5\ 12.1 106 2 
losephine ........... 22/ iD 0.9 15.81 8.3 90 4 2.3 13.6 7.9 87 3 
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Af tabel 3 fremgår antallet af forsøgstræer, der er benyttet i 
opgørelsen. 

Planteafstanden var 4,5 X 4 m med 4 træer pr. parcel og to fæl
lesparceller. Arealet er svær lermuldet jord på lerunderlag. 

Efter plantning blev træerne skåret tilbage, og der gennemfør
tes de første år kun en svag beskæring. Senere har beskæringen 
været middelkraftig med en årlig grenudtynding. 

Arealet var ved forsøgets anlæggelse velgødet. Analysetallene 
i pløjelaget var: Rt 7,1, Ft 11,0, T K 11,0. Træernes vækst var i 
de første år ret kraftig selv med svag gødskning, hvorfor man i 
nogle år anvendte græsudlæg. I 1952 blev græsset pløjet ned, 
hvorefter der er gennemført almindelig renholdelse om foråret 
med isåning af sneglebælg sidst i juni. 

Indtil 1950 var plantagen ugødet, derefter er der årligt tilført 
200-500 kg kalksalpeter pr. ha og fra 1953 moderate kalium- og 
fosforgødningsmængder . Jordbundsanalyser fra arealet viste ef
terår 1955 følgende tal: Rt 6,5, Ft 7,3, T K 18,4, TMg 5,4. Træer
nes vækst og sundhedstilstand har hele tiden været fuldt tilfreds
stillende. Sygdoms- og skadedyrsbekæmpelsen har været gennem
ført som god praksis. Der har de senere år været sprøjtet to 
gange med kobber først på sommeren, senere 4-5 gange med 
Tiuram, tilsat gifte efter behov. 

Forsøgsresultater 

I tabel 3 er alle de prøvede sorter opført i rækkefølge efter 
plukkedato. Tabellen giver en oversigt over plukketid, frugtud
bytte, frugtstørrelse og det antal træer. opgørelsen omfatter. 

PLUKKEDATO 

Sorternes modningstid har været nøje overvåget. og frugterne er 
høstet ved plukkemodenhed. En del af de tidlige sorter har det 
været nødvendigt at høste ad flere gange. Den anførte plukkedato 
er gennemsnit af otte år. Der har naturligvis været store sving
ninger fra år til år. I fig. 1 er plukketiden skematisk opført, heraf 
fremgår årsvariationerne bedre. Høstdatoen har været den samme 
for begge grundstammetyper. Høstperioden for alle sorter har 
omfattet godt to måneder. Den tidligste - Laxtons early market -
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er plukket midt i august, og den seneste - Josephine - er pluk
ket i sidste halvdel af oktober. 

FRUGTUDBYTTE 

Udbyttetallene gives med et vist forbehold, idet træantallet pr. 
sort er lille, og som bekendt vokser ikke alle sorter lige godt til 
på kvæde uden mellempodning. 

Udbyttet er opført i to fireårs perioder og i totaludbytte i kg 
pr. træ. Det ses i tabellen, at der har været meget stor forskel på 
sorternes ydeevne. Den højest ydende sort - Flemish Beauty
har i gennemsnit for de otte år givet ea. 29 kg pr. træ på kvæde 
A, medens en sort som Laxtons early market kun har givet 2,4 
kg. De mest frugtbare sorter under disse forhold har foruden 
Flemish Beauty været Mdm. Favre, Clara Frijs, Hardenpont og 
Conference. 1 gennemsnit af alle sorter har der indtil nu ikke væ
ret stor forskel på de to grundstammers ydeevne og træstørrelse. 

FRUGTSTØRRELSE 

De første 8 år blev alle frugter talt, og den opførte frugtstørrelse 
i tabel 3 er gennemsnit af alle frugter alle år. Der har været 
store svingninger i frugtstørreisen fra år til år, delvis afhængigt 
af udbyttestørrelsen. 

HOLDBARHED 

Den grafiske fremstilling i fig. 1 giver en oversigt over plukke
tidspunktet for de enkelte pæresorter og deres holdbarhed på 
almindelig ventileret lager og i kølerum med O °c. Grundlaget 
for rækkefølgen af sorterne er den gennemsnitlige plukkedato, 
men da såvel de tidligste som de seneste plukkedatoer er med
taget i oversigten, spænder plukningen over et forholdsvis langt 
tidsrum. 

For de tidligste sorters vedkommende er der ikke tale om nogen 
egentlig opbevaring, idet disse modner ret hurtigt og i alminde
lighed kun kan holdes 8-10 dage. Bortset fra nogle enkelte meget 
holdbare sorter (f. eks. Påskepære, Esperen og Josephine) er 
holdbarheden på ventileret lager i meget høj grad afhængig af 
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Fig. 1. Plukketidspunkter og holdbarhed 

efterårets klima og dermed meget vekslende fra år til år. De 
her givne retningslinier bygger på gennemsnitsresultater fra flere 
år, men på grund af pærernes følsomhed for Relv ret små tem
peraturforskelle må man påregne betydelige afvigelser fra dette 
gennemsnit, der kun kan tages som en rettesnor. 

En sikker langtidslagring kan kun påregnes, når frugten ind
sættes i kølerum. Forsøg gennem flere år med forskellige tempe
raturer har givet de bedste resultater efter lagring ved O o C (± 
t). I modsætning til æblerne, der ved disse lave temperaturer 
vil være stærkt udsat for kuldeskade, viser pærerne ingen ten
denser den retning. Kuldeskade el' i intet tilfælde observeret. 
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Fig. 2. Hardenpont. Pct. svampe angrebne frugter efter opbevaring i kølerum 

Som før nævnt Cl' pærerne meget påvirkelige af temperaturfor
andringer. Lagring ved + 10 C i stedet for ved O o forkorter 
således lagringstidens længde væsentlig, hæves temperaturen til 
2 ° C, vil denne reduktion andrage indtil et par måneder. 

Gennem smagsprøver er det endvidere i flere tilfælde konsta
teret, at kvaliteten har været bedre hos de frugter, der er lagret 
ved 0° C, end hvor der er benyttet højere temperaturer. 

30 
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Fig. 3. Pct. svampeangrebne frugter efter opbevaring ved 0° C 
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Pærernes værste fjende på lageret er svampe, hvis angreb selv 
-ved så laven temperatur som 0° e kan være et meget alvorligt 
problem. 

Fysiologiske skader på frugten på lageret er ikke almindelige 
for pærer. Skold er forekommet rent sporadisk. eenterråd er 
observeret hos sorterne Hardenpont, Six og Superfin ved 0° e
dog først efter 1. april. 

På samme tidspunkt er der konstateret nogen rynkning hos 
sorter som AngouH~me, N elis og Påskepære. Kulsyrelagring har 
været prøvet med en del pæresorter, i de fleste tilfælde med dår
ligt resultat. eonference har ~ foreløbig som den eneste sort
vist sig velegnet til denne form for opbevaring, men det gælder for 
denne som for de øvrige pæresorter, at de med held kan kølelag
res ved 0° e, hvorfor kulsyrelagring bliver af begrænset interesse. 

r forbindelse med lagringsundersøgelserne er der foretaget en 
række smagsbedømmelser af de forskellige sorter efter opbeva
ring. Det er karakteristisk for pærer, at de krævel' en eftermod
ningsperiode på 6-14 dage ved en temperatur på 16-20° e for 
at udvilde en tilfredsstillende kvalitet efter køling, men samtidig 
er der en grænse for lagringens længde, idet denne eftermodning 
ikke kan foregå, hvis frugten lagres for længe. 

For mange sorter gælder det derfor, at det ikke udelukkende 
er holdbarheden, der begrænser lagringens udstrækning, men 
muligheden for en vellykket eftermodning. En del sorter er til
bøjelige til at få centerråd i eftermodningsperioden. 

Med hensyn til de enkelte sorters forhold må henvises til den 
efterfølgende sortsbeskrivelse. 

Sortsbeskrivelse 

ANGOULtME 

Synonymer: Duchesse, Duchesse d' Angouli"~me, Herzogin von Angou-
l€~me. 

Oprin deIse: Fundet i en have af A. F. Audusson i Angers 1809. 

Trævækst: Middelkraftig, smalt søjleformet. 

Frugtbarhed: I de forløbne 8 høstår har udbyttet været ubetydeligt. 
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Frugt: Plukning omkring 15. oktober. 
Form: Pæreformet. Frugten er ujævn, buklet og lidt kantet 

Størrelsen er meget uensartet, oftest over middel. 

Farve: Grøn, ved modenhed gul. 

Kvalitet: Middel til tyk skrællet. Konsistensen fast, ret saftig, 
noget grynet, smagen ,sødlig flov, svag aroma. Betyde
lig moskussmag. 

Holdbarhed: Ventileret lager i omkring 2 måneder. 
Kølelager til omkring 1. februar. 

Angouleme ligger såvel i udbytte som kvalitet under middel. Da 
den samtidig har udseendet imod sig, vB den ikke kunne påregne 
praktisk interesse. 

BONNE LOUISE 

Synonymer: Bonne Louise d'Avranches. Louise Bonne af Jersey. Gute 
Louise von Avranches. 

Oprindelse: Modertræet blev fundet i en have i Avranches i Norman
diet omkring 1780. 

Trævækst : Middelkraftig, ret højt og opret i væksten. 

Frugtbarhed: Udbyttet har de første år været godt, men for hele for
søgsperioden har den været middelgod. 

Frugt: Plukning omkring 1. oktober. 

Form: Kegleform, temmelig jævn, glat og slank pære af regel-
mæssig form. Frugten er middelstor. 

Farve: Grundfarven grøn, senere gulgrøn. Solsiden har en mørk 
brunrød dækfarve. 

Kvalitet: Ret tyndskrællet, ved modenhed meget saftig, sødlig med 
ret god og ikke særlig kraftig aroma. 

Holdbarhed: Ventileret lager: 2~3 uger. 
Kølelager : til februar. 
Dog er kvaliteten efter jul gennemgående for ringe. No

get tilbøjelig til at blive »blommerådne« under efter
modning. Uegnet til kulsyrelager. 

Bonne Louise hører til blandt vore velkendte g,orter, og skønt 
hverken udbytte eller kvalitet er imponerende, vil der stadig 
være interesse og et ma'rked for denne sort. 
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Synonymer: 

Oprindelse: 
Trævækst: 

Frugtbarhed: 

Frugt: 

Form: 

Farve: 

Kvalitet: 

Holdbarhed: 

BEURRE d'ANGLETERRE 

Beurre d' Angleterre, Bec d'Oiseau, Poire Finoer. 

Ukendt. 

Væksten er ret kraftig. Dannet' bred kl'one med få års
skud. 

Sorten tl'ives dårligt her. Frugtudlbyttet har derfor været 
meget Hlle, og de fleste år er en meget stor procentdel 
af frugterne revnede. 

Plukning føl'st i septembel'. 
Kegleformet cnsartet. Småfrugtet. 

Grøn, ved modenhed gul, ofte med ret kraftig korkbe
lægning. 

Ligner mcget gråpære. Tykskrællet, ret tør og af meget 
grynct konsistens. Smagen sødlig med rct god aroma. 

Ventileret lager omkring 14 dage. 
Kølelager : Opbevaring ikke prøvet. 

Beurre d' Angleterre må betragtes som uegnet til dyrkning under 

vore forhold. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

TJ'ævækst: 
Frugtbarhed: 
Frugt: 

Form: 

Farve: 

Kvalitet: 

Bose 

Bose's Flaskepæt·c, Beurre Bose, nem"re d'Apremont, 
Calebasse Bose. 

Fundet af van Mons i Linkebeeke ved Bryssel. Bar frugt 
i 1807. 

Middel eller kraftigt træ, med meget åben krone. 
Bæringen indtræder sent, men bliver senere middelgod. 
Plukning første halvdel af oktober. 

Pære- eller flaskeformet. Noget ujævn og bulet, men må 
alligevel betegnes som en stor velformet pære. 

Grun(lfarven er olivengrøn, senere gulbrun. Frugten er 
oftest overtrukket med et brunligt lag »skrub«. 

Skræltykkelse middel til tynd. Ret fast i kødet, men med 
en saftig og behagelig konsistens. Smagen syrlig sød 
med en god, men ikke særlig kraftig aroma, der dog 
efter jul bliver for dårligt udviklet. Noget moskus
smag. 

Holdbarhed: Ventileret lager 3-4 uger. Kølerum 0° til sidst i februar 
flog i nogen grad på bekostning af kvaliteten. 
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Den sent ,indtrædende bæring Siammen med frugtens kraftige 
korkbelægning og den l'et middelmådige kvaHtet bevirker, at 
Bose kun vil være af begræn'set interesse. 

CLAIRGEAC 

Synonymer: Beurl'e Clairgeu, Clairgeaus Butterbirne. 
Oprindelse: Fremkommet som frøplante hos Pierre Clairgeau i Nan-

tes, Frankrig omkring 1830. 

Trævækst : Middelkraftigt, smalt, højtvoksende træ. 
Frugtbarhed: Frugtbarheden har alle år været dårlig. 

Frugt: Plukning første halvdel af oktober. 

Form: Langstrakt pæreformet. En stor, temmelig glat, ensartet 
og i reglen velformet pære. 

Farve: Matgrøn grundfarve, senere gråguI. Stærk brum'ød, se-
nere rød dækfarve. 

Kvalitet: Ret tYkskrællet. Kødet hvidlig gråt ret saftig med en 
svag aroma. 

Holdbarhed: 6-8 uger på ventileret lager. I kølerum ved 0° kan den 
holdes til hen på vinteren. Kvaliteten lider dog for 
meget ved længere tids opbevaring. 

Clairgeauer, når den er velfarvet, en ,smuk frugt, der præsen
terer sig smukt i en frugtkurv. Desværre er kvaliteten mindre 
god, hvorfor sorten er af begrænset værdi. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

Trævækst: 

CLARA FRIJS 

Comtesse Clara Frijs. 
Fundet af hofjægermester Carlsen til GI. Køgegaard i 

Skensved i midten af forrige århundrede. 

De første år ret opret, men når bæringen indtræder, bli
ver træet ret bredt og får enrundagtig krone. 

Frugtbarhed: Middelgod de første år, men senere een af de mest frugt
bare sorter i forsøget. 
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Frugt: 

Form: 

Farve: 

Kvalitet: 

Plukning midt i september. 

Topformet, glat, regelmæssig og velformet pære, middel
stor. 

Grundfarven skinnende grøn, ved modenhed i reglen 
ensfarvet gul, sjældnere en rødlig solside. 

Tyndskrællet. Kødet ret fast, »skørt« og meget saftig. 
Smagen frisk og sød med en fin aroma. 

Holdbarhed: Ventileret lager 3-4 uger. I kølerum ved 0° kan sorten 
lagres 2-3 måneder, den er dog vanskelig at efter
modne tilfredsstillende efter et par måneders lagring. 

Clara Fri}s må betegnes som en af vore mest værdifulde soder, 
idet den, trods en udpræget tendens til veksel bæring, er meget 
frugtbar og af høj kval.itet. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

COMICE 

Doyenne du Comice, Vereins-Dechantsbirne. 
Modertræet bar i 1849 første gang fmgt i en frugthave 

i Angers. 

Trævækst: Kronen er stiv og opret, og i reglen meget smal. Væksten 
er kraftig, træet bliver ofte meget højt. 

Frugtbarhed: Frugtudbyttet har ikke været tilfredsstillende. Af de her 
prøvede sorter har den været blandt de lavest ydende. 

Frugt: Plukning midt i oktober. 
Form: Topformet. Uregelmæssig kantet og noget buklet. 

Storfrugtet. 

Farve: Grundfarven er matgrøn, senere grønligguI. Nogle frug-
ter kan have en mat brunligrød solside. 

Kvalitet: Ret tykskrællet, men iøvrigt en af vore fineste pærer, 
meget saftig og med en fin aromatisk smag. 

Holdbarhed: På ventileret lager kan den holdes 3-4 uge t' efter vejr
forholdene. I kølerum ved 0° kan sorten lagres til 
hen i mwts uden større svind, efter jul vil det dog 
være vanskeligt at opnå en tilfredsstillende efter
modning. 

Comice har fået prædik'atet »verdens fineste pære«, og kvalitets
mæssigt bærer den dette navn med rette, desværre er frugthar-
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heden meget svingende og som regel for ringe, hvorfor dens 
værdi er noget problematisk. Bør kun plantes, hvor den kan få 
virkelig gode vækstbetingel,ser. 

COMTESSE DE PARIS 

Synonymer: Grafin von Paris. 

Oprindelse: Sorten blev i 1893 tiltrukket af W. Foureinc i Dreux 

Trævækst: 
Frugtbarhed: 

Frugt: 

Form: 

Farve: 

Kvalitet: 

Frankrig. 
Væksten el' ret .svag, åben og løvfattig. 

Udbyttet har alle år været noget under middel. 

Plukning midt i oktober. 

Pæreformet. Noget langagtig, regelmæssig smuk pære, 
middelstor. 

Grundfarven matgrøn, senere hvidliggrøn. På solsiden 
kun meget syag dækfarve. 

Tykskrællet og ret grov i kødet. Har ved samtlige smags
bedømmelser fået betegnelsen græsagtig og uden 
aroma. 

Holdbarhed: Kan på ventileret lager holdes omkring 2 måneder og 
i kølerum 0 0 op til 4. 

Comtesse de Paris har nået sin nordgrænse her i landet og vil 
kun under de gunstigste vækst- og vejrforhold nå fuld udvikling, 
hvorfor sorten ikke kan anbefales. 

CONFERENCE 

Synonymer: Ingen. 

Oprindelse: Tiltrukket af det engelske planteskole- og frugtavlsfirma 
Th. River.s. Anerkendt 1885. 

Trævækst : Middelkraftig, regelmæssig ret bred krone. Træet har 
ikke den almindelige »pæretendens« til at løbe i vejret. 

Frugtbarhed: Sorten er meget frugtbar. Bæringen indtræder tidligt og 
har i forsøget været meget regelmæssig uden tendens 
til vekselbæring. 
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Frugt: Plukning i føl'ste halvdel af oktober, 

Form: Flaskeformet. Oftest har den en meget lang og smal hals 
mod stilkenden, stilken er hen mod plukketiden ofte 
meget skør og knækker let i blæsevejr. Frugten Cl' 

middelstor, men frugtudtynding er nødvendig for at 
opnå den rette størrelse. 

Farve: Grundfarven er matgrøn. Karakteristisk er de store 
»skrub«-pletter, især i solsiden, der i reglen skæmmer 
frugten en del. 

Kvalitet: Den tynde skræl virker ret robust på grund af den kraf-
tige korkbelægning. Kødet rødliggult, saftigt og smel
tende. Smagen sød og med god aroma. 

Holdbarhed: På ventileret lager 2-3 uger. I kølerum O o er sorten 
meget holdbar og kan lagres til apl'il, på hvilket tids
punkt den har opnået en fin kvalitet ved eftermod
ning. Også egnet for kulsyrelagring, der dog ikke for
længer lagringen nævneværdigt. 

Conference er takket være sin store frugtbarhed og gode kvalitet 
- IScIv efter længere tids lagring - en af vore værdifuldeste 
sorter. Desværre har den i nogen grad udseendet imod sig, hvil
ket reducerer efterspørgselen og dermed prisen væsentligt. 

CHARNEU 

Synonymer: Fon dante de Charneu, Kostlicher von Gharneu, Legi
pont. 

Oprindelse: 

Trævækst: 

Modertræet blev i begyndelsen af det 18. århundrede 
fundet af godsejer Legipont i den belgiske landsby 
Charneu. 

Et karakteristisk træ med udpræget pyramidal vækst. 
Uden beskæring vil træerne blive meget høje og 
smalle. 

Frugtbarhed: Bæringen indtræder ret sent, men er senere miduelgod. 

Frugt: Plukning i første halvdel af oktober. 

Form: 

Farve: 
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Noget uensartet, ofte ægformet og skæv. Ret storfrugtet. 

Grundfarven grøn, senere lysere til gul, svag brunrød 
stribning i solsiden. 



Kvalitet: Tyndskrællet. Ikke for saftig. Ret god smag ved mod-
ning umiddelbart efter plukning. Efter længere tids 
opbevaring har sorten vanskeligt ved at eftermodne. 

Holdbarhed: Modning på ventileret lager går forholdsvis langsomt, 
efter jul stærk modning til dels ledsaget af centerråd. 
Holdbar til febmar og marts i kølel'llm ved henholds
vis 3 0 og 0°, derefter centerråd. 

Charneu er en hovedsort indenfor vort pæresortiment. Trods 
træets stærke tilbøjelighed til pyramidal væwst ()gskurvmod
tagelighed VIiI der siklkcrt være en plads for denne sort, ikke 
mindst fordi konservesindustrien viser en del interesse for sor
ten. Er ikk'e velegnet til privathaver. 

Synonymer; 

Oprindelse: 

CONSEILLER DE LA COUR 

Mareehal de Cour, Hofratsbirne, Hovrådsparon. 

Tiltrukket vef! frøudsæd af belgieren van Mons. Bar 
første gang frugt i 1841. 

Trævækst ; Træerne er kraftigvoksende og fyldige. 

Frugtbarhed; Frugtbarheden indtræder tidligt og har altid været me
get stor. Sorten har i forsøget været stærkt vekslende, 
med meget store udbytte l' de gode år. 

Frugt: Plukning i første halvdel af oktober. 
Form: Topform til pæreform. En middelstor, næsten jævn og 

velformet pære. 
Farve: )ilatgrøn grundfarve, der senere bliver gulgrøn. Solsl,den 

kan have en rødbrun dækfarve. 

Kvalitet: Tykskrællet. Kødet groft og meget grynet, smagen er 
kraftig sød, dog noget snerpende. 

Holdbarhed: På ventileret lager 3-4 uger, i kølerum til først i januar, 
på hvilket tidspunkt kvaliteten dog er forringet ganske 
betydeligt. 

ConseilIer de la Cour er af for ringe kvalitet og vil derfor næppe 
vinde terræn indenfor dansk pæreavl, selvom sorten er let at 
dyrke og meget frugtbar. 
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Synonymer: 
Oprindelse: 

Trævækst: 
Frugtbarhed: 

Frugt: 
Form: 
Fal"Ve: 

Kvalitet: 

Holdbat'hed: 

CLAPPS FAVORITE 

Fayorite de Clapps, Clapps Liebling, Clapps Favourite. 
Tiltrukket af Th. Clapp i Dorchester i Massachusetts, 
USA. Omtalt som nyhed i 1860. 
Væksten er kraftig og stærkt opadstræbende. 
Udbyttet har især de første år været meget lilIe, er 

senere forholdsvis bedre, men ligger stadig på lavt 
niveau. 

Plukning omkring 1. september. 
Pæreformet. En stor, regelmæssig og velformet pære. 
Gl'undfarven matgrøn, senere gul, solsiden brun rø d i 

striber og marmorering. 
Temmelig tyndskrællet. Kødet hvidt og fast af noget 

grynet konsistens. Saftig med en sød krydret smag 
med svag aroma. 

På ventileret lager kan den holdes 1-2 uger, hvorefter 
den bliver melet og rådner indefra. Ved hjælp af 
køling kan sæsonen strækkes 3-4 uger. 

Clapps Favonite er vel ikke en I. klasses spisepære, men den 
har et stort marked, da det er en stor, velformet og "clf,arvet 
pære med publikumstækwe. 

DALBRET 

Synonymer: Beune Dalbret. 
Trævækst: Kraftigvoksende. Smalkt-onet, søjleformet vækst. 
Frugtbarhed: Frugtbarheden har i de forløbne oUe år været meget 

Frugt: 
Form: 
Farve: 

Kvalitet: 

Holdbarhed: 

dnge. 
Plukning midt i oktobei·. 
Langagtig pæreform, middelstor. 
Grønlig, senere gul grundfarve med rød 'Solside. Kraftig 

»skrub« belægning. 
Middel til tyndskrællet, fast i kødet, men ret saftig. Sma

gen sYl'lig sød med en ret god krydret aroma. 
På ventileret lager 2-3 uger. I kølet'um (0°) holdbar 

til omkring 1. februar. 

Dalbret er en pære uden særlige fortrin og kan næppe påregnes 
større interesse. 
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Synonymer: 

Oprin delse: 

DI EL 

Beurre Diel, Diels Butterbime, Beurre magnifique. 

Overgartner Meuris fandt i 1805 sorten ved slottet Perck 
i Belgien. 

Trævækst: Middelkragtig til kraftig, opret i væksten. 
Frugtbarhed: De første år har udbyttet været middel, for hele pe

rioden har den været blandt de mest yderige. 

Frugt: 

Form: 

Farve: 

Kvalitet: 

Holdbarhed: 

Plukning i første halvdel af oktober. 

Afstumpet pæreform. Undertiden lidt kantet, middelstor. 

Grundfarven lys grøn, ved modenhed stærkt gulfarvet. 

Middel til tykskrællet. Ret fast i kødet, saftig men sam-
tidig stærkt grynet. Smagen syrlig sød noget sner
pende med en moskusagtig aroma. 

På ventileret lager kan den holdes til jul, i kølerum til 
hen i marts, på hvilket tidspunkt den stadig lader sig 
eftermodne. 

Diel er i slutningen af forrige århundrede blevet anbefalet til 
dyrkning her i landet. Derimod er den ikke med på listen fra 
1922, og forsøgene her har bekræftet denne deklassering. 

Synonymer; 

Oprindelse: 

EMIL HEYST 

Emil d'Heyst. 

Tiltrukket af major Esperen i :\'laIines 
frugt første gang i 18~ 7. 

Trævækst : Middelkraftig, ret bred og tæt. 

Belgien, bar 

Frugtbarhed: Lidt over middel såvel de første år som i hele forsøgs
perioden. 

Frugt: Plukning midt i oktober. 

Form: Uregelmæssig kegleformet, ofte ujævn og skæv. Middel-
stor. 

Farve: Glat gulliggrøn, ved modenhed bleggul elle l' bronce-
farvet. 

Kvalitet: Middel skl'æltykkelse. Kødet hvidgult ret fast, men saf-
tigt. Smagen syrlig sød, men uden særlig aroma. 

Holdbarhed: På ventileret lager ~~6 uger. Nedkølet til 0° kan den 
opbevares til hen i februar. 
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Emil Heyst er ikke nogen særlig :iøjnefaldende pære, og da kvali~ 
teten i mindre gode år lader tilbage at ønske, "il sorten næppe få 
større betydning. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

Trævækst: 

Frugtbarhed: 

Frugt: 

Form: 

Farye: 

Kvalitet: 

Holdbarhed: 

ESPERENS BERGAMOT 

Bergamotte Espercn, Bergamottc d'Esperen, Legipont. 
Tiltrukket i 1830 af Major Espercn i Malines i Belgien. 

;\liddelkraftigc, velformede træer med mange årsskud. 

Den har de første år givet et meget stort udbytte, men 
er de senere år faldet noget tilbage i forhold til de 
øvrige sorter, men må alligevel betegnes som en frugt
har sort. 

Plukning midt i oktober. 

Fladrllnd, småfalden, ensartet frugt. 

Grundfanen Cl' grøn. Karakteristisk er de mange og 
store brune hudpllnkter. 

Tykskrællet og meget ru. Kødet grønlig hvidt og fast. 
Smagen kun undtagelsesvis nogenlnnde. Sødlig flov 
uden aroma. 

På ventileret lager kan sorten holdes til hen i marts -
undertiden længere. Kølelagring vil derfor næppe 
være af interesse. 

Esperens Bergamot har i forsøget kun undtagelsesvis nået fuld 
udvikling. Sorten bør kun plantes på meget lun plads, og man 
må efter en dårlig sommer være forberedt på skuffelser. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

Trævækst: 

Frugtbarhed: 
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FLEMISH BEAUTY 

BeJle des bois, Holzfarbige Butterbirne. 

Fundet i en skov ved Alost i Flandern. I 1818 introdu
ceret af van Mons under navnet Fondante des bois. 

Meget kraftig og bredt træ, med noget hængende grene. 

Sorten er overordentlig frugtbar såvel de første år som 
for hele perioden, den har i forsøget givet højest ud
bytte af alle prøvede sorter. 



Frugt: 

Form: 

Farve: 

Plukning omkring 1. oktober. 

Ægformet. Stor og ensartet pære, men noget skrubbet. 

Matgrøn grundfarve, senere gullig. Kraftig brun rød, 
sammenhængende dækfarve. 

Kvalitet: Ret tykskrællet. Fast og tør konsistens. Smagen noget 
flov og uden aroma. 

Holdbarhed: Ventileret Jager 1-2 måneder. I kølerum ved 0° holdbar 
til hen i marts, men den ret simple kvalitet forringes 
yderligere gennem så lang lagring. Fare for centerråd 
ved eftermodning. 

Flemish Beauty er fuldt udviklet en af vore smukkeste pærer, og 
~amtidig er sorten meget frugtbar. Den ret simple kv.alitet vil 
dog sikkert være en væsentlig hindring for en støræ udbredelse. 

Synonymer: 

Oprin delse: 

GIFFARD 

Beun'e Giffard, Giffards Butterbirne. 

:\lodertræet blev i 1825 af planteskoleejer N. Giffard 
fundet ved en skov nær Angers. 

Trævækst: Svagtvoksencle, med en ejendommelig udadvendt og 
noget hængende vækst. 

Frugtbarhed: Udbyttet har i forsøget været under middel, men el' ret 
regelmæssigt. 

Frugt: Plukning sidste halvdel af august. 

Form: Dc fleste frugter topformet, undertiden ovale. Regel-
mæssig, jævn og smukt formet pære. Frugtstørreisen 
Cl' under middel. 

Farve: Grundfarve skinnende grøn, senere gul. Rødbrun dæk-
farve i solsiden. 

Kvalitet: :\Hddel ti! tyndskrællet. Ret fast i kødet men saftig og 
uden »gryn«. Smagen sød og behagelig uden stærk 
aroma. 

Holdbarhed: Brugstiden er for en så tidlig sort forholdsvis lang, da 
den ikke let rbliver melet. 

Gifrard må vel nok betegnes 'som den hedste af de tidlige pærer. 
Frugtbarheden på kvæde har været under middel, men dog bedre 
end hos de øvrige tidlige sorter. 
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GREV MOLTKE 

Synonymer: Greve A. V. Moltke, Grev Moltkes Pære, Graf Moltke, 
Roi Christian. 

Oprindelse: Jlodertræet fundet i et lystanlæg ved Turehyholm af 
gartner P. J. Galthen i 1850. 

Trævækst: Væksten er middelkraftig, med en ret bred og rundagtig 
krone, der har noget hængende grene. 

Frugtbarhed: Grev Moltke har især de første år givet et stort udbytte, 
men er faldet noget tilbage de sidste år i forhold til 
de øvrige soM er. 

Frugt: Plukning sidst i september. 

Form: Nærmest oval. U regelmæssig, noget klumpet, buklet og 
kantet. l'vIiddelstor. 

Farve: Grundfarven er græsgrøn, senere mere eller mindre gul, 
solsiden ofte brunrød. 

Kvalitet: Skrællen er middel til tyk ofte med korkbelægning. 
Kødet er gulligt hvidt ved modenhed blødt og meget 
saftigt, noget kornet og undertiden med »sten«. Sma
gen er sødlig og svagt aromatisk. 

Holdbarhed: I ventileret lager 3-4 uger. I kølerum ved 0° kan den 
lagres i januar, på hvilket tidspunkt den dog er 
vanskelig at eftermodne tilfredsstillende (fare for 
centerråd) . 

Grev Moltke er vel nok den bedst kendte pæresort her i landet, og 
navnlig til konservel'1ing er den efterspurgt. En ret væsentlig 
ulempe er ·den uensartede modning og den ringe holdbarhed. 

HARDENPONT 

Synonymer: Beurre d'Hardenpont d'hiver, Beurre d'Arenberg, Glou 
Morceau, Hardenponts Winterbutterbirne, 

Oprindelse: Tiltrukket omkring 1750 af en belgisk abbed, Nicolas 
Hardenpont. 

Trævækst: Meget kraftig, pymmidal vækst. 

Frugtbarhed: U dbyUet har de første år været stort og for alle år endog 
meget stort. En af de mest frugtbare soder i dette 
fOl' søg. 

Frugt: Plukning midt i oktober. 
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Form: Pæreformet. En del uregelmæssige, kantede og bulede 
frugter. Middelstor. 

Farve: Grundfarven matgrøn, senere mere gullig. Enkelte år en 
svagt farvet solside. 

Kvalitet: Forholdsvis tykskrællet. Kødet Cl' hvidt, ret ·fast og saf-
tigt. Smagen syrlig sød med ret god undertiden lidt 
bitler aroma. 

Holdoarhed: På alm. ventileret lager Cl' den holdbar til hen i januar, 
medens den i kølerum vod 0° kan holdes til sidst i 
marts. 

Hardenpont er en overordentlig ydel'ig og meget holdbar sort. 
Såvel udseende som kvalitet er på det jævne, og skal den dyrkes, 
må det være på en decideret pærejord og eventuelt som espalier, 
i modsat fald vil den blive en skuffelse. 

HERREPÆRE 

Synonymer: Belle lucrative, Fondante d'automne, Seigneur, Esperen 
Herrenbirne. 

Oprindelse: Omtales af Lindley i 1831 som en belgisk sort, der mu-
ligvis er tiltrukket af Major Esperen i Louvain. 

Trævækst : Ret kraftigvoksende. De første år opret, senere mere 
overhængende vækst. 

Frugtbarhed: De første år moderat bæring, senere ret god. 

Frugt: Plukning omkring 1. oktober'. 

Form: Topformet. Lidt uregelmæssig og kantet. Middelstor. 

Farve: Grundfarven svagt grøn, sen ere mer'e gullig. Svagt farvet 
solside. 

Kvalitet: Skrællen tynd. Kødet gl'ønlig hvidt, ved modenhed smel-
tende og meget saftigt. Smagen er sød og meget aro
matisk. 

Holdbarhed: På ventileret lager kun 2-3 nger. I kølerum kan den 
lagres 3-<1 måueder, men køling ud over et par må
neder tager for håpdt på kvaliteten. 

Herrepære har en ret ko,rt sæson, hvorfor den næppe skal plantes 
i større ·stil. Med sine mange gOlde egenskaber fortjener den dog 
plantning i mere beskedent omfang, f. eks. i privathaver. 
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HERZOGIN ELSA 

Synonymer: Duchesse Elsa. 

Oprindelse: Tiltrukket af slotsgartner :.\Hiller i Wiirtemberg i 1885. 

Trævækst: Bred, åben, middelkraftig vækst. Kun få årsskud. 

Frugtbarhed: Regelmæssigt, middelstort udbytte. 

Frugt: Plukning omkring 1. oktober. 

Form: Pæreformet. Meget ensartet og velformet pære. Stor-
frugtet. 

Farve: Grundfarven er grøn, senere gulgrøn. Dækfarven el' på 
solsiden lysende rød. Sorten er karakteristisk skrub
bet, men må trods dette betegnes som velfarvet ved 
modenhed. 

Kvalitet: Ret tykskrællet med meget »skrub«. Kødet gullig hvidt, 
ret fast men saftig, lidt kornet. Smagen syrlig sød, 
svagt aromatisk. 

Holrlharl~ecl: På vcntilcret lager 2-3 uger. I kølerum ved 0° holdhar 
til februar, hvorefter den får kraftig svampeangreb. 
Jævnt god kvalitet ved eftermodning før 1. februar. 

Herzogin Elsa er en smuk stor og velformet pære, der har været 
en del omtalt i de senere år. Kvaliteten er jævnt god. Den ret 
ringe holdbarhed maner dog til forsigtighed med orverdreven 
plantning 'af denne sort. 

Synonymet· : 

Oprindelse: 

Trævækst: 

Frugtbarhed: 

Frugt: 

Form: 

Farve: 

Kvalitet: 
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JOSEPHINE DE MALINES 

J osephine fra Mccheln. 

Tiltrukket af Major Esperen i :\lalines i Belgien 1830. 
~liddelkraftigt, velformet træ. 

Bæringen har været sent indtrædenrIe, ligesom udbyttet 
alle ål' ikke hm' været stort. 

Plukning sidst i oktober. 

/Egform eller topform. Lille regelmæssig frugt. 

Grundfarven er matgrøn, senere gulgrøn, i reglen ingen 
dækfarve. Huden stærk skrubbe!. 

Tykskrællet. Kødet ved modenhed saftigt og smeltende, 
noget grynet. Smagen syrlig sød, men uden egentlig 
aroma. 



- -- ----------

Holdbarhed: På ventileret lager holdbar til omkring 1. marts. Køling 
ved 0° kan forlænge sæsonen med 6-8 uger. 

Josephine de Malines er ret småfrugtet, og udbyttet er ikke særlig 
stort, men det er en velformet pære, og især dens store holdbarhed 
selv på ventileret lager berettiger den til plantning i begrænset 
omfang. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

JULES GUYOT 

Doctor Jules Guyot. 

Tiltrukket i en fransk planteskole, Baltet Freres. Bragt 
i handelen i 1873. 

Trævækst: Ret svag, regelmæssig form. 
Frugtbarhed: Bæringen indtræder ret tidligt, men har senere været 

under middel i frugtudbytte. 

Frugt: Plukning første halvdel af september. 

Form: Pæreformet. Overfladen temmelig buklet og uregelmæs-
sig. Middelstor. 

Farve: Grundfarven lysegrøn, ved modenhed lysegul. I reglen 
ingen dækfarve. 

Kvalitet: Tyndskrællet. Kødet gullig hvidt, saftigt. Smagen syrlig 
sød, ved god udvikling med en fin aroma. 

Holdbarhed: På ventileret lager 1-2 uger. I kølerum ved 0° holdbar 
til januar. 

Jules Guyot modner samtidig med 'Villiams, med hvilken den 
har flere lighedspunkter. Formen er dog betydelig mere uregel
mæssig, og da smagen samtidig er noget mere afbleget, vil den 
næppe kunne stå sig i konkurrencen. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

LAXTONS SUPERB 

Ingen. 
Krydsning af Superfin og Williams, udført af Laxlons 

Bl'Others i Bedford. Prisbelønnet i 1915. 
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Trævækst: Ret kraftig, søjleformet vækst de første år. Ved begyn-
dende bæring, hæmmes væksten, og træet bliver bre
dere. 

Fmgtbarhed: :.\fiddelgod bærer, med nogen svingning fra år til år, kan 
i enkelte år give meget. 

Frugt: Plukning sidst i august. 

Form: Topform til pæreform. Frugten er ujævn og temmelig 
buklet, middelstor. 

Farve: Grøn grundfarve, der bliver citrongul ved modning. Let 
stribet, brun rød dækfarve i solsiden. 

Kvalitet: Tyndskrællet. Ved modenhed blød og saftig, lidt grynet. 
Smagen syrlig sød med en svag, men fin aroma. 

Holdbarhed: Sorten tåler ikke egentlig lagring, og brugstiden stræk
ker sig kun oye!' 2--3 uger. 

Laxtons Superb vil aUid have nogen interes'se på grund af sin 
tidlighed. Frugtens ujævne og buklede form er dog et betydeligt 
handicap. Hertil kommer, at den ligger klemt inde mellem to så 
gode sorter 'Som GiffaI1d og Clapps Favorite. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

Trævækst: 
Frugtbarhed: 

Frugt: 

Form: 

Farve: 

Kvalitet: 

Holdbarhed: 

LAXTONS EARLY MARKET 

Ingen. 

Laxtons Brothers i Bedford, England. 

Ret svagtvoksende og regelmæssig. 

Frugtudbyttet har alle år været meget lille. 
Plukning midt i august. 

Topformet, temmehg regelmæssig, men småfrugtet. 

Grundfarven er grøn, ved modenhed gulgrøn med brun· 
rød dækfarve. 

Ret tykskrællet. Kødet noget fast og ikke særlig saftigt. 
Smagen er sødlig flov uden egentlig aroma. 

Skal bruges umiddelbart efter plukningen, da den hur
tigt bliver overmoden og melet. 

Laxtons early market ·er den tidHgste :af de prøvede sorter, men 
samtidig har den haft det laveste udbytte. Dertil kommer, at 
kvaliteten er ret simpel og brugsliden meget kort, hvorfor plant
ning bør ske i meget begrænset omfang. 
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LE LECTIER 

Synonymer: Ingen. 

Oprindelse: Krydsning mellem Williams og BergamoUe, Forleme, 
OrIeans 1889. 

Trævækst : Meget kraftig og temmelig opret. 
Frugtbarhed: Har været længe om at komme i bæring og er efter 8 

års høst langt under middel. 

Frugt: Plukning første halvdel af oktober. 
Form: Pæreformet, altid noget ujævn og stærkt kantet. Stor-

frugtet. 
Farve: Grundfarven er klar grøn, lidt lysere ved modning. Kun 

få frugter har en antydning af dækfarve i solsiden. 

Kvalitet: Middel til tykskræJlet. Kødet hvidt, ret fast, saftigt og 
lidt grynet. Smagen syrlig sød, lidt flov uden aroma, 
men ofte med en snerpende bismag. 

Holdbarhed: På ventileret lager kan sorten holdes til omkring 1. de
cember. I kølerum ved 0 0 holdbar til midt i marts. 

Le Lectier har givet et meget ringe udbytte, dertil kommer at 
både udseende og kvalitet ligger under middel, hvorfor sorten 
næppe vil vhlJde nogen udbredelse her i landet. 

LIEGEL 

Synonymer: Liegels Vinterpære, Liegels WinterbuUerbirne, Colornas 
kostIiche Winterbirne, Suprema Coloma. 

Oprindelse: Fremkommet ved frøudsæd 1788 i en have i Malines. 
Trævækst: Middelkraftig, ret bredt træ, der ikke bliver særligt højt. 

Frugtbarhed: Bæringen har været ret konstant, men udbyttet har ikke 

Frugt: 

Form: 
Farve: 

Kvalitet: 

været særligt stort. Den må betegncs som en middel
god bærer. 

Plukning første halvdel af oktober. 
En topformet, regelmæssig og ensartet pære, middelstor. 

Glinsende grøn grundfarye, der ved modenhed bliver 
gulgrøn. Ingen dækfarve. 

Middel til tykskrælJet. Kødet ved modenhed 'blødt, ikke 
for saftigt, lidt grynet. Smagen er sød, men flov og 
uden aroma. Efter længere tirls lagring med en ube
hagelig bitter bismag. 
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Holdbarhed: På ventileret lagel' til først i januar. Nedkøling til 0° 
forlænger holdbarheden til midt i marts. 

Liegel er en velformet og meget holdbar pære. KvaHteten har dog 

~ navn)'ig efter længere lagring ~ været meget ringe, vel nok 

fordi fmgten ikke har nået fuld udvrikling. Bør derfor kun fol'

søges, hvor der er virkelig gunstige betingelser, eventuelt som 
espalier. 

Synonymer: 
Oprindelse: 

MARGUERITE MARILLAT 

Ingen. 

Tiltrukket af Marillat i Villeurbanne nær Lyon. Udstillet 
1872. 

Trævækst : Svagtvoksende med opret vækst. 

Frugtbarhed: FrugtudbyUet har alle år været meget lille. 
Frugt: Plukning sidst i september. 

Form: Bred kegleform, noget uregelmæssig og grov, og over-
fladen er noget buklet. Frugten er meget stor. 

Farve: Grundfarven er grøn, ved modenhed lysegul. Solsiden 
har en livlig rødstribet dækfarve. 

Kvalitet: Tykskrællet. Kødet gullig hvidt, ret saftigt men temme-
lig fast og noget grynet. Med en meget stram, under
tiden ubehagelig aroma. 

Holdbarhed: Kan på ventileret lager holdes 3-4 uger. Nedkøling til 
0° giver en holdbarhed til først i januar. 

Marguerite Marinat giver et meget .lme udbyUe, og .da kvaliteten 

er ret ringe, vil den næppe vinde udbredelse. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

Trævækst: 

Frugtbarhed: 
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MADAME FAVRE 

Ingen. 
Tiltrukket omkring 1860 af franskmanden Favre. 
Ret kraftig og meget tlpret. Giver mange korte årsskud. 

Overordentlig frugtbar. Den har i forsøget været een af 
de højest ydende sorter. 



Frugt: Plukning sidst i september. 

Form: Topformet til ægformet. Frugten er middelstor. 
Farve: Grundfarven er mørkegrøn, ved modenhed lidt lysere. 

I solrige somre svagt rødlig kind. 

K va Wet: Middel skræltykkelse. Kødet ret fast og ikke særlig saf-
tigt, lidt grynet. Smagen sødlig, men noget flov og 
uden ·aroma. 

Holdbarhed: På ventileret lager 2-3 uger. Nedkøling til 0° kan for
doble lagringstiden. 

Madame Favre er en meget højtydende oort, men kvaliteten står 
desværre ikke mål med kvantiteten. Holdbarheden er også meget 
begrænset, hvorfor der næppe vil være interesse for den. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

Trævækst: 

Frugtb arhe d: 

Frugt: 
Form: 

Farve: 

Kvalitet: 

Holdbarhed: 

MADAME TREYVE 

Ingen. 
Frøplante sået af planteskoleejer Treyve i Trevoux 

Frankrig. 

Middelkraftig, regelmæssig krone, mange årsskud. 

Har i forsøget kun givet et meget lille udbytte. 

Plukning først i oktober. 
Meget variabel, oftest bred pæreformet, storfrugtet. 
Grundfarven lysegrøn, senere gul. Solsiden ofte rød-

flammet. 
Temmelig tykskrællet. Kødet grønlig hvidt, konsistensen 

fast og tør. Smagen flad og flov uden aroma. 

På ventileret lager 3-4 uger. Kan køles (00) til ud
gangen af december. 

Madame Treyves ringe udbytte og meget dårlige kvalitet må 
absolut udelukke den fra vort pæresO'rtiment. 

MARIE LOUISE 

Synonymer: Ingen. 

Oprindelse: Fremkommet i 1809 i Belgien. 
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Trævækst: Middelkraftig, velformet krone. 

Frugtbarhed: Udbyttet har alle år været for ringe. 

Frugt: Plukning først i oktober. 
Form: Pære-ægformet, regelmæssig, glat og middelstor. 
Farve: Grøn, ved modenhed gul, i reglen med udbredt rustdan-

nelse. 

Kvalitet: Middel til tyndskrællet. Kødet gullig hvidt. Ved moden-
hed blød og meget saftig. Kun ubetydelig grynet. Sma
gen syrlig sød, god med en fin aroma. 

Holdbarhed: På ventileret lager 3-4 uger. I kølerum ved 0° kan den 
lagres til først i februar og stadig eftermodnes med 
godt resultat. 

Marie Louise er ikke nogen iøjnefaldende pære, dertil kommer, 
at udbyttet har været for ringe. Trods en iøvrig,t fin kvalitet vil 
den derfor næppe vinde indpas. 

MERVEILLE RIBET 

Trævækst: Middelkraftig, noget opret i væksten. 
Frugtbarhed: Frugtudbyttet har i forsøget været meget lille. 
Frugt: 

Form: 

Farve: 
Kvalitet: 

Holdbarhed: 

Plukning midt i oktober. 

Kort pæreformet, noget ujævn. Lille til middelstor. 

Grøn med brunrød solside. 
Tykskrællet. Ret fast men saftig og uden »gryn«. Sma

gen sødlig, flov og uden aroma. 
Kan på ventileret lager under gunstige forhold holdes op 

til et par måneder. Nedkøling til 0° forlænger hold
barheden til hen i februar. 

Merveille Ribet kan næppe nå den rette udvikling her i landet, 
hvorfor hverken udbytte eHer kvalitet har været tilfredsstillende. 

MOUILLE BOUCHE 

Synonymer; Milan de la Beuveriere, Bergamotte d'ete, Runde Mund
netzbirne. 
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Oprindelse: Opgives beskrevet i slutningen af det 16. århundrede. 
Menes fundet i Anjou. 

Trævækst : Middclkraftig, regelmæssig og ret åben. 

Frugtbarhed: De første år middelgod, senere over middel. 
Frugt: Plukning første halvdel af september. 

Form: Rundagtig eller topformet. Lille regelmæssig pære. Små-
frugtet. 

Farve: Glat, lysegrøn, ved modning gullig og undertiden en rød-
lig kind i solsiden. 

Kvalitet: Middel til tykskrællet. Kødet gullig hvidt, ret fast men 
ved modenhed saftigt. Noget grynet konsistens. 

Holdbarhed: Skal bruges indenfor 1 a 2 uger, da den ret hurtigt bli
ver overmoden. 

Mouille Bouche er en ret god lille pære, der .også har givet et godt 
udbytte. Sortens udseende er ikke meget iøjnefaldende, og da 
den har sæson sammen med Clara Fl'ijs, er det nok tvivlsomt. 
om den kan konkurrere. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

NAPOLEON 

Napoleon I, Napoleons Butterbirne. 

Tiltrukket af gartner Liart i Mons, Belgien, omkring 
1808. 

Trævækst : Ret svag og bredkronet. 
Frugtbarhed: Udbyttet har de første år været middelgodt, men er se

nere en del under middel. 
Frugt: Plukning midt i oktober. 

Form: Kort pæreformet. Noget ujævn og uensartet, middelstor 
pære. 

Farve: Grundfarven glin.sende grøn, ved modenhed stærkt gul-
farvet. 

Kvalitet: Ret tykskrællet. Kødet er gullig hvidt, fast, men saftigt 
og uden »gryn«. Smagen er ved modning om efteråret 
ret god med fin aroma. Efter opbevaring kniber det 
med at opnå en ordentlig kvalitet. 

Holdbarhed: På ventileret lager 4-6 uger. Kan opbevares i kølerum 
ved 0° til omkring 1. februar. 
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Napoleon er ret varmekrævende og vil i dårHge somre ikike blive 
fuldt udviklet. Sorten egner sig [kke til kølel,agrång, da den ikke 
opnår en tilfredsstillende kvalitet ved eftermodning. 

NELlS 

Synonymer: Nelis's Vinterpære, Nelis d'hiver, Bonne de Malines, 
Bonne Malinoise, Colomas Winterbutterbirne. 

Oprindelse: Tiltrukket ved frøudsæd i det 19. århundrede af råd-
mand Jean Charles Nelis i Malines i Belgien. 

Trævækst : Træet er middelkraftigt med en ret åben krone. 
Frugtbarhed: Den har været ret sen til at komme i bæring, men har 

senere givet ct ret g-odt udbytte. 

Frugt: Plukning sidst i oktober. 

Form: Rundagtig topform, lille, men ensartet pære. 

Farve: Grundfarven er grøn, ved modenhed gulgrøn. Store 
»skrub«-pletter giver frugten et ujævnt udseende. 

Kvalitet: Middel til tykskrællet. Kødet hvidt og ved modenhed 
blødt og meget saftigt, lidt grynet. Syrlig sød med fin 
krydret aroma. 

Holdbarhed: Kan på ventileret lager opbevares indtil to måneder. 
N edkøling til 0° forlænger holdbarheden til hen i 
april. På dette sene tidspunkt kan sorten stadig efter
modne tilfredsstillende. 

Neliis vil på grund af sin store holdbarhed og fine kvalitet ~ 
også efter lang tids lagring - være af en vis interes1se, selvom 
det kniber l,idt med frugtstørrelsen,og udseendeler ret beskedent. 

PASSE CRASSANE 

Synonymer: Neue Crassane, Surpasse Crassane. 

Oprindelse: Bar første gang frugt i 1855 i Rouen. 

Trævækst: 
Frugtbarhed: 

Frugt: 
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Kraftig og bredkronet, løvet noget sart. 
Bæringen indtræder sent, men har de senere år givet 

ret godt udbytte. 

Plukning første halvdel af oktober. 



Form: Rundagtig ægformet. Lille, lidt bulet og ujævn. Frug-
terne er i reglen meget små. 

Farve: Grøn grundfarve. I reglen dækket af en gråbrunlig 
skrub, der giver den et gråpærelignende udseende. 

Kvalitet: Tykskrællet. Ret fast og tør i kødet, meget grynet. Sma-
gen er syrlig, men flov og uden aroma. 

Holdbarhed: På ventileret lager 4-0 uger. I kølerum ved 0° kan den 
lagres til sidst i februar. 

Passe Crassane er så Ismåfrugtet og af ringe kvalitet, at den 
næppe bør skænkes nogen opmærksomhed. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

Trævækst: 

Frugtbarhed: 

Frugt: 

Form: 

Farve: 
Kvalitet: 

Holdbarhed: 

PETITE MARGUERITE 

Ingen. 

Tiltrukket i 1862 i Andre Leroys planteskole i Angers, 
Frankrig. 

Ret svag vækst, med regelmæssig krone, grenene noget 
hængende. 

Den har de første år givet et stort udbytte og har for 
hele perioden været over middel. I forhold til de øv
rige sonimerpærer har denne sort ligget meget højt i 
udbytte. 

Plukning omkring 1. -september. 

Kort, bred pæreformet, langstilket, lidt kantet ved bæ
geret. 

Grøn, ved modenhed gul med rødlig solside. 

Tyndskrællet. Ved modenhed blød og meget saftig, ikke 
grynet. Smagen sødlig med en svag, men fin aroma. 

Brugstiden strækker sig kun over 1-2 uger. 

Petite Marguerite er som navnet siger en lille pære, den ligger 
dog udbyttcmæssigt fint sammenUgnet med andre tidlige pærer, 
og da kvaliteten er god, kunne den måske være af inlereslse trods 
sin korte sæson. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

PIERRE CORNEILLE 

Ingen. 

Krydsning mellem Dielog Comice udført af Sannier, 
Rouen. Beskrevet 1895. 
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Trævækst: Opret, middelkraftig med tendens til bare grenstykker. 

Frugtbarhed: I forsøget har den været middelgod, såvel de første ål' 
som senere, med en del variation fra år til år. 

Frugt: Plukning omkring 1. oktober. 

Form: Kegleformet eller pæreformet. Glat, ret regelmæssig og 
velformet. Middelstor. 

Farve: Grundfarven Cl' brungrøn, ved modenhed gulligbrun, 
med en rødlig solside. 

Kvalitet: Middel til t ynd skrællet. Kødet, hvidt, ret fast, men saf-
tigt og næsten uden »gryn«. Smagen syrlig sød med 
en fin krydret aroma. Ved stærk modenhed svag 
moskussmag. 

Holdbarhed: På ventileret lager 4-6 uger. I kølerum ved 00 holdbar 
til hen i marts måned, hvor den ved eftermodningen 
har udviklet en fin smag. Noget modtagelig for svam
peangreb. 

Pierre Corneille er en af vore mest velformede og velfarvede 

pæresorter. Hvad udbyttet angår, ligger den ret godt. Når dertil 

kommer, at den ved alle smagsbedømmelser - så sent som 11. 

marts - har ligget meget højt, må denne 'Sort absolut tages i 
betragtning ved nyplantning. 

Synonymer: 

Oprindelse: 

Trævækst: 

Frugtbarhed: 

Frugt: 
Form: 
Farve: 

Kvalitet: 
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PITMASTON 

Pitmaston Duchess, Williams' Duohess, Pitmastons Her
zogin. 

Krydsning mellem Angouleme og Hardenpont, tiltrukket 
af John Williams i Worchester, England, i 1841. 

Bredkronet, middelkraftigt træ. 

D dbyttet har de første år været meget ringe og under 
middcl i hele forsøgspcrioden. 

Plukning første halvdel af oktober. 
Kegleform. Meget stor, flot, oftest regelmæssig pære. 
Grundfarven græsgrøn, senerc citrongul, ingen dæk-

farve. 

Middel til t ynd skrællet. Kødet hvidt, ved modenhed 
blødt og saftigt. Kun ubetydeligt grynet. Smagen er 
frisk syrlig, undertiden lidt snerpende, og uden egent
lig aroma. 



Holdbarhed: På ventileret lager 3~4 uger. Ved nedkøling til OD hol
der den januar måned ud. 

PifJmaston er en 8tor - og trods manglende dækfarve - meget 
dekorativ pære. Udbyttet har tikke været imponerende, og smagen 
er lidt syrlig, men det er en sund sort, som nok kan finde '!\:nven
delse i begrænset omfang. 

PASKEPÆRE 

Synonymer: Doyenne d'hiver, Bergamotte de la Pentecotc, Easter 
Beurre, Winter Dechantsbirne. 

Oprindelse: Opstået hos Kapucinermunke i Lourain 1804. Beskrevet 
af Diel 1821. Findes i Haveselskabets fortegnelse fra 
1840, Beurre Easter. 

Trævækst: Svagtvoksende, velformet krone. 

Frugtbarhed: Bæringen har været noget svingende, i gennemsnit be
tydelig under middel. 

Frugt: Plukning midt i oktober. 

Form: Oval ægformet, mere eller mindre uregelmæssig, lille 
til middelstor. 

Farve: Dybgrøn, ved modenhed lysgrøn til gul, undertiden rød-
lige striber på solsiden. Store hudpunkter. 

Kvalitl'l: Tykskrællet. Kødet hvidgult, ret fast og i almindelighed 
ikke særlig saftig, men med steneelledannelser. Sma
gen er sød, men uden egentlig aroma. 

Holdbarhed: Kan på ventileret lager holdes til omkring 1. april. Ved 
køling forlænges holdbarheden med en måneds tid. 

Påskepære vil kun på 'særligt gunstige lokaliteter og ri gode år nå 
fuld udvikl,ing her i landet. Kan eventuelt prøves som espalier. 

Synonymer: 

Oprin delse: 

Trævækst: 

SIX 

Pair Six, Six' BuUerbirne. 

Tiltrukket omkring 1845 af gartner Six i Courtrai, Bel
gien. 

Middelkraftig, velformet krone. 
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Frugtbarhed: Bæringen var de første år ret god, men har for alle år 
været noget under middel. 

Frugt: Plukning midt i oktober. 

Form: Pæreformet. Den har i reglen en meget spids stilken de. 
Frugtstørrelsen lidt over middel. 

Farve: Grundfarven er glinsende grøn og forandrer sig kun lidt 
ved modenhed. 

Kvalitet: Tyndskrællet. Kødet hvidt, ret fast og uden saft. Lidt 
eller ikke grynet. Ved smagsbedømmelserne har den 
fået prædikatet: flov, vandet, bitter, uden aroma. 

Holdbarhed: På ventileret lager holdbar i ca. 2 måneder. I kølerum 
ved O o kan den holdes til sidst i marts. 

Six har næppe særlige chancer her i ]m~det, dertil gdver den for 
ringe et udbytte, og frem for alt er kvaliteten for dårlig. 

SUPERFIN 

Synonymer: Beurre Superfin, Hochfeine BuUerbirne. 

Oprindelse: Fremkommet efter frøudsæd i 1837 i en planteskole 
Angel's. 

Trævækst : Middelkl'aftig, opadstræbende vækst. 

Frugtbarhed: Sorten er en meget sparsom bærer. Såvel de første år 
som senere har den i forsøget været noget under 
middel. 

Frugt: Plukning første halvdel af oktober. 

Form: Topformet. En temmelig jævn, glat og velformet pære. 
Storfrugtel. 

Farve: Grøn grundfarve, ved modenhed gul. I gode somre kan 
den få svagt rødlig solside. 

Kvalitet: Middel til tynclskrællet. Kødet er gullig hvidt, smeltende 
og saftigt uden »gryn«. Smagen er syrlig sød med fin 
krydret aroma. Har udviklet en fin kvalitet så sent 
som 10. marts. 

Holdbarhed: På ventileret lager 3~4 uger. Ved nedkøling til 0° for
længes holdbarheden til hen i april. 

Superfin har ligget under middel i udbytte. Den fine kV'alitet -
også efter langtids lagring - herettiger den dog til fortsat plant
ning i begrænset omfang, men dog kun på særlig lune lokaliteter. 
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SAMMENDRAG OG KONKLUSION 

Ved statens forsøgsstation, BI angstedgaard , er der siden 1946 
udført et or!ienterende forsøg med 46 pæresorter på kvædegrund
stammerne A O'g C uden mellemforædling. Forsøget har navnlig 
haft til formål at give en orientering om sorternes kvalitet og 
holdbarhed. Om frugtbarheden kan der fra dette forsøg kun fås 
et skøn, :idet antallet 'af 'træer pr. sort er meget vinge, og nogle 
af sorterne vii formenUig ikke give fuldt udbytte på kvædegrund
stammer uden mellemforædling. 

I tabel 3, hvor ,sorterne er opført efter plukkedato, er angivet 
den gennemsnitlige plukketid, frugtudbyUe og frugtstørrelse for 
de 8 høstår 1950-57 og desuden det anlal ,træer, der er med
regnet li 'opgørelsen. 

OplY'sninger om holdbarheden på ventileret I'a ger og i kølerum 
ved 0° C er meddelt i fig. 1. 

De't foreløbige resultat af dette isortsforsøg er, at størsteparten 
af de prøvede 'sorter er behæftet med så væsentlige mangle'r, 'at 
de må betragtes som mindre velegnede til plantning her i landet. 

Følgende 15 sorter vil under normale forhold kunne give et 
tilfredsstillende result'at: 

Giffard modner sidst i .august og er den tidligste pære af virke
lig god kvalitet. 

Laxtons Supel'b kommer umidelbart efter Giffard. Formen 
noget ujævn, kvaliteten ret god, bliver dog hurtig overmoden og 
rådner ved kernehuset. 

Clapps Favorife modner omk'fling L september. En ,,'elformet og 
veUarvet pære af jævnt god kvalitet. 

Clara Frijs er plukke- og spisemoden midt i september. Det er 
en Is'aftig pære, tyndskrællet, med en fr,is:k sød 'smag og med en 
fin aroma. Den er meget frugtbar, men har i forsøget væ:mt 
stærkt veks elbæ rende. Frugtudtynding vil være påkrævet i visse 
år for at opnå en god frugtstørrelse. 

Grev Moltke 'er en ,af vore bedst kendte sorter. Kvaliteten er 
ikke særlig god, lidt grov i kødet - undertiden med stendannel
ser. Til konservering er den dog stærkt eftevspurgt, selvom den 
modner ret uensartet. 
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Herrepære modner c.a. 1. oktober. Den har en ret kort sæson 
og er en forholds,~is liilIe pææ, men med en f,in kvalitet, saftig, 
sød og meget aromatisk. 

Bonne Louise plukkes ligeledes omkring 1. oktober. Det er en 
velsmagende og som oftest veHarvet pære. Kan i kølerum lagres 
til omkring jul. 

Conference plukkes først i oktober og har - under gode lager
forhold - en meget lang sæson. Det er en af de mest frugtbare 
sorter i forsøget. Da kval,iteten samtidig er udmærket selv ved 
lagring indtil april, vil den - trods det lidt uheldige udseende -
være velegnet til plantning her i l'andet. 

Pierre ComeiLle plukkes på 'samme tid. Det er en meget smuk 
pære, velformet og veHarvet og af god kvalitet. Kan køles til hen 
i marts. 

Herzogin Elsa er en nyere sort, velformet og velfarvet. Liedt 
grov i kødet, men af ret god kvallitet, HdtsyrIig i smagen. Hold
barheden begrænses til først i februar af kraftige svampeangreb. 

Charneu er en hovedsort her ri landet, og kOll'servesindustrien 
er en del interes'se'ret i den. God kvalitet ved modning om efter
året indtil juL Senere har den vanskeligt ved at opnå en tilfreds
stillende smag. Stærk pyramidal vækst og ret skurvmodtagelig. 

Superfin er en stor, velfonnct grøn pære af meget fin k,'alitet 
også ,efter lang tids køleopbcY'aring. Har ligget som en af de bedste 
i kvalitet. 

Comice bærer i nogen grad p,rædikatet »verdens fineste pære« 
med rette. Efter kølelagring har den dog vanskeligt ved at opnå 
tilfredsstillende b~al,jtet. Er blandt de l,avestydende i forsøget. 

Nelis kan kølelagres til hen i apl'il og stadig bevare sin fine 
kvalHet. Det kniber lidt med størrelsen, og udseendet er ikke 
iøjnefaldende. 

Josephine er for'Soget's møst holdbare sort, der uden køling k!an 
holdes til jul eller længere. Sorten er ret småfrugtet, og kvaliteten 
er jævn god. Smagen syrlig sød, men uden eg:entlig aroma. 

Hvad de øvrige sorter angår, vil det ik,ke være tilrådeligt ,at 
benytte dem tilalminde}'ig erhvervsplantning, kun under særlig 
gunstige forhold, f. eks. som espalier vil enkelte 'af ,sorterne kunne 
udvikle 'Sig tHfredsstillende. 
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SUMMARY 

At the Danish State Expcrimental Station Blangstedgaard a variety 
trial has been carried out with 46 pear varieties graf ted directly onto 
quince rootstocks without any »intermediate«. 

The main purpose af this experiment was to obtain same informa
tion regarding quality and storage bchaviour. As for the fertility it is 
impossible from thi s experiment 10 get but a rough estimate, because 
the number af trees af eaeh variety is very small, and same af the 
varieties cannot be expected to givc a full crop an quincestock without 
double working. 

In lable 3, page 137 tlle varieties are listed according to their picking 
dales. The average picking time, frui! yield and size is given for the 
eight years 1950~195 7. 'lihe number af trees is a!so ineluded in this 
statement. 

The keeping quality in »natural store« and in cold ·store 32 o (0° C) 
is given in fig. 1, page 140. From which it will be seen that only ane 01' 

two varieties ean be kept in )>llatm'al store« more than a few weeks. 
The temporary re sult of this variety trial shows that the major part 

af the tested varieties are so defective that they must be considered 
as being unsuitable for planting in thi s country. 

The following 15 varietics will under normal conditions give satis
factory results: 

Gittard ripens late August and is our em'liest pear af really good 
quality. 

Laxfons Superb comes immediately af ter Giffard. The shape is 
ralher uneven, the qualily good but it has a tendency to early over
ripening and to corc-rot. 

Clapps Favorite ripens about September 1. A wellshaped and well
eoloured pear af fairly good quality. 

Clara Frijs is picked in the middle of September. It is a juicy pear 
with a thin skin, a fresh 'sweet taste and a fine aroma. Even though 
it has shown a tendency to biennial bearing in the trials it is a very 
heavy cropping variety. Fruitthinning wiH be neeessary in same years 
to .obtain a good size. 

Grev Molike is ane af our best known varieties. The quality is not 
toa good, il has a rather coarse flesh, sometimes wHh -stone formations. 
It is in great demand for canning, even though its ripening is ver)' 
uneven. 

Herrepære ripens aboul October 1. It has a short season and is 
relaHvely small, but il is a fine quality pear, juicy, sweet and ve ry 
aromatic. 

Bonne Louise is a1so picked ab out October 1. It is a good flavoured 
and usually a wellcoloured fruit. In cold store it can be kept till 
Christmas. 
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COllference is pie ked in carly Oetohe1' and has-under good storage
conditions-a very long season. It is one of the heaviest cropping pears 
in this experiment. In spite of its unfavourableshape it is very suitable 
for pl:,mting in Denmark because, even after storage tiH April, its 
quality remains excellent. 

Pierre Corneille should be picked at the same time as Conferenee. 
it is a very nice pear wellshaped and welleoloured and of good quality. 
It ean be kept in eold store until the middle of March. 

Herzogill Elsa is a newer variety wellshaped and wellcoloured. In 
spite of having rather eoarse flesh and being a liUle SOUl', its quality 
is quite good. It ean be kept in eold store until carly February arter 
whieh time the.'e is arisk of severe damage from rot. 

Charlleu is one of the main val'ieties in this country and the canning 
industry is showing som e interest in it. The quality is good, when 
ripened before ehristmas, af ter which time it is diffieuIt to get a 
satisfactory flavour. 

Superfin is a hig wellshaped green pear. Even aftel' eold storage 
until April iis quality remains very good. 

Comice has been entirtled »the finest pear in the world« and that 
is to some extent true. After eold storage till Christmas, howcver, it is 
diffieuJt to get a good fIavour. The yield is one of the lowest in this 
tria!. 

Nelis ean be kept in eold store until ,the middle of April and still 
keep Hs fine quality. The fruit is rather smaIl and the appearance 
rather insignifieant. 

Josephine is the hest keeping variety in this experiment. It ean he 
kept until Chrislmas in a »natural store« and in eold store till May. 
The size is ralher small and the quality fairly good. The flavour is Oll 

the sharp side and without amilla. 
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