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Piqa® Boo® 
 

 

 
 

Kruising: Nashi x Europese peer 

Oorsprong: Nieuw-Zeeland 
 

Vruchteigenschappen 
 

▪ Qua uitzicht is Piqa Boo een bruinrode Nashi. 

▪ De peren komen op smaak wanneer de bruinrode kleur oplicht naar een brons-

kleur. 

▪ De peren hebben een goede beet en zijn enorm sappig. 

▪ De smaak is speciaal en zeer uitgesproken. Deze uitgesproken smaakt zorgt voor 

zowel voor- als tegenstanders. 

▪ Het is een peer voor een niche-markt. 

▪ De vruchtmaat is eerder klein en de productie is beperkt. 

▪ De pluk valt gelijk met Conference. 

 

Ziektegevoeligheid 
 

 Gevoeligheidsgraad 

Schurft onbekend 

Witziekte onbekend 

Bacterievuur onbekend 

Pseudomonas gevoelig 

Pear Decline onbekend 

Kanker onbekend 

Bladverbranding (folletage) licht 

Zonnebrand licht 

Stemphylium weinig 
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Planten & Opkweek 
 

▪ De bomen van Piqa Boo hebben een zwarte kleur, niet vergelijkbaar met de kleur 

van Europese rassen. Het hout is stug. 

▪ De bomen vertakken moeilijk en hebben een matige groeikracht. 

▪ In 2020 werden de jonge vruchtjes sterk beschadigd door lentenachtvorst. Plant 

zeker niet op laag gelegen percelen of voorzie vorstbescherming. 

▪ Op het perceel op pcfruit worden nog geen rendabele producties behaald. Zo-

lang we dit niet kunnen verbeteren, kunnen we dit ras niet naar voor schuiven 

voor de praktijk. 

 

Bestuiving 
 

▪ Op dit ogenblik lijkt Conference de beste bestuiver voor Piqa Boo, al overlapt de 

bloeiperiode niet volledig. Maar zeker aan het begin van de bloei van Piqa Boo 

zullen er nog voldoende bloemen van Conference open staan. 

 

Vruchtzetting/Vruchtdunning 
 

▪ Bij een zwak behang is de vruchtmaat goed. Eens er wat meer vruchten hangen 

daalt de vruchtmaat sterk. 

▪ Het lijkt erop dat om een goede vruchtmaat te bekomen de peren enkel moe-

ten hangen. 

▪ Op dit ogenblik is er nog geen ervaring met vruchtzettende schema’s bij Piqa 

Boo. 

 


