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Pyrus communis 'Doyenné

de Comice'

Hoogte 6-10 m

Kroon piramidaal, halfopen kroon

Schors en takken bruin

Blad groen

Bloemen wit, bloeit in april-mei

Vruchten eetbare vruchten, geelbruin

Stekels/doorns Geen

Giftigheid gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee

Grondsoort kleigrond, lemige grond, zandgrond, kalkrijke grond

Verharding verdraagt halfverharding

Winterhardheid 5b (-26,0 tot -23,4 °C)

Windbestendigheid goed, ook aan de kust

Overige bestendigheden bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind

Faunaboom bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, voedselboom voor vogels

Toepassing kleine tuinen, patiotuinen

Vorm hoogstam boom, beveerde boom, leivorm laag, fruitboom, halfstam fruitboom, leifruit

Oorsprong Comice Horticole de Maine et Loire, Angers, Frankrijk, 1849

Doyenné du Comice' is een sterkgroeiende perenboom met een smal piramidale tot piramidale, halfopen kroon van 6-10 m hoogte. De

gesteltakken groeien steil omhoog waardoor, zeker op jonge leeftijd, een steil opgaande kroon ontstaat. De boom bloeit omstreeks eind april

tot half mei met witte bloesem. 'Doyenné du Comice' is niet zelfbestuivend, wat inhoudt dat er een boom van een ander perenras in de buurt

moet staan voor een goede vruchtdracht. Bij voorkeur wordt hiervoor 'Charneux', 'Clapp's Favourite' of 'Conference' gebruikt. De peren van

'Doyenné du Comice' zijn groot, breed en ietwat onregelmatig van vorm. De schil is dun en teer en geelbruin van kleur. Het geelwitte

vruchtvlees is zacht, aromatisch en zeer sappig, bijna smeltend. De smaak is aangenaam zoet. De peren zijn plukrijp vanaf eind september tot

half oktober. Het is een uitstekende en zeer populaire handpeer voor directe consumptie, maar ook geschikt om enige maanden te bewaren.

De vruchtdracht kent beurtjaren en de boom is dus niet steeds even productief. 'Doyenné du Comice' werd in 1849 geïntroduceerd door

Comice Horticole de Maine et Loire in Angers, Frankrijk. Winterhardheidszone 5b.
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