
Pyrus communis 'CAROLA'
CAROLA, sent höstpäron
Synonym:

Härkomst: Balsgård, Johantorp x Doyenné du Comice

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer ganska kraftigt i början. På fröstam inträder bördigheten 
senare och är medelgod. 

Blomning: Blomningen är mycket tidig eller tidig.  

Frukt: Medelstor till stor, formen är päronlik till konisk, Huden är vid 
mognad gulgrön, något grov och till en rätt stor del täckt av rost. 
På solsidan är en rödbrun täckfärg vanlig. Köttet är rätt fast, 
gulvitt, med lagom syra och sötma, och en mycket fin smak.
Plockas i början av oktober, eftermognar till slutet av månaden 
och kan lagras till början av december. . 

Jordmån: Varma, näringsrika jordar. 

Övrigt: Pollineringssorter: Bonne Louise, Clara Frijs, Esperens 
herrepäron, Herzogin Elsa.

Prisgrupp 1
Zon: I-III

Pyrus communis 'CLAPPS FAVORIT'
CLAPPS FAVORIT, höstpäron
Synonym:

Härkomst: Amerika omkring 1860

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Är kraftigväxande, och bildar en upprätt, smalt pyramidformad 
krona, de långa smala grenar böjs senare bågformigt utåt och 
nedåt. Bördigheten är medeltidigt och rik. 

Blomning: Blomningen är rätt sen.  

Frukt: Stor, regelbunden, tjockt päron- eller kvittenformad. Huden är 
ganska tjock och svagt glänsande. Grund- färg ljust gulgrön och 
vid mognad nästan gul, på solsidan finns oftast en kraftig, 
karminröd rodnad med skarpt markerade, breda strimmor. Köttet 
är gulvitt till vitt, något grovt, saftigt, vid full mognad smältande, 
sött, svagt syrligt med viss arom. Plockas i omgångar i slutet av 
september och har kort hållbarhet. 

Jordmån: Varma, näringsrika jordar. Vindskyddat, soligt läge.

Övrigt: Pollineringssorter: Bonne Louise, Esperens herre, Williams.�  

Prisgrupp 1
Zon: I-III
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Pyrus communis 'CLARA FRIJS'
CLARA FRIJS, höstpäron
Synonym:

Härkomst: Danmark

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Växer medelstarkt, i början med en smal  pyramid- formad krona 
som senare antager en mer rundad form med  något hängande 
grenar. Bördigheten är tidig och rik.

Blomning: Blomningen är medeltidig eller tämligen tidig

Frukt: Medelstor, formen är rundat, brett kägellik. Huden är jämn, glatt 
och tunn. Grundfärgen är gulgrön. Vid full mognad blir den klart 
citrongul oftast överdragen av brun rost. Köttet är vitt, något löst, 
saftigt, tämligen sött. Vid god utveckling smältande och med fin 
arom. Mognar i mitten eller slutet av september, hållbar några 
veckor.

Jordmån: Föredrar varma, näringsrika jordar i soligt läge. På basiska 
jordar blir bladen lätt gulfärgade, särskilt på kvittengrundstam.

Övrigt: Pollineringssorter: Bonne Louise, Colorée de Juillet, 
Conference, Doyenné du Comice, Esperens herre, Göteborgs 
Diamant, Williams.  

Prisgrupp 1
Zon: I-III

Pyrus communis 'COLORÉE DE JUILLET'
COLORÉE DE JUILLET, sommarpäron
Synonym:

Härkomst: Frankrike

Användning: Bordsfrukt

Växtsätt: Trädet är tämligen svagväxande, bildar först en täm- ligen smal, 
upprätt, med åren mera utbredd pyramid- formad krona med utåt 
hängande grenar, bördig- heten inträder tidigt och är mycket 
jämn och god. 

Blomning: Blomningen börjar tidigt. 

Frukt: Medelstor, formen är regelbundet äggrund. Huden är tunn. 
Grundfärgen är gröngul på solsidan finns en brunröd, tämligen 
tydligt strimmig rodnad. Köttet är  saftigt, gulvitt, under huden 
ljusgrönt, sött, svagt syrligt och med mycket fin arom. Mognar i 
slutet av augusti eller början av september och bör plockas i 
omgångar.

Jordmån: Fordrar en god, välgödslad, inte för torr  jord för att inte stanna 
upp i växt och soligt, varmt läge för att frukten skall nå full 
utbildning.

Övrigt: Pollineras av bl. a. Augustipäron, Conference, Esperens herre, 
Skånskt sockerpäron, Williams. 

Prisgrupp 2
Zon: I-III
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