Conference
Synoniemen
Geen gekend.

Herkomst
Engelse herkomst, sedert 1894 in de handel.

Boom
Groeit middelmatig sterk. Gesteltakken steil of schuin opstaand, voldoende vertakt, zijtakken gedeeltelijk horizontaal, later hangend. Vorm
van de kruin hoogpiramidaal.

Productiviteit
Zeer vroeg en jaarlijks dragend. Vanaf het vierde jaar, bij volle dracht, is
de opbrengst zeer hoog. Indien er een te hoge dracht is, is een uitdunning van de vruchten noodzakelijk.

Ziektegevoeligheid
Weinig vatbaar voor schurft, weinig vatbaar voor de vorming van
steencellen, weinig gevoelig voor vruchtbruin en drukplekken, maar
gauw beurs indien volledig rijp.

Vruchtbeschrijving
Vorm: Middelmatig groot tot groot; lang tot extreem lang peer- of
flesvormig; midden- tot kelkbuikig, steelwaarts kegelvormig, versmald; vruchtzijden meestal symmetrisch, glad.
Steel: Tamelijk lange en dikke steel, dichtbij de vrucht groen, naar het
einde overgaand in bruin.
Kelk: Middelmatig groot tot groot, open. Blaadjes gedeeltelijk omgekruld, meestal aan de basis vergroeid. Holte vlak, nauw, iets bultig,
ook wel ontbrekend.
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Schil: Glad, soepel, indien beroest ruw, dik, vast, korrelig. Als de vrucht
volrijp is, kan de schil afgetrokken worden, wel schillen voor consumptie, anders storend. Grondkleur gemarmerd groenachtig geel;
dekkleur, indien aanwezig, lichtoranje gevlekt.
Vlees: Vlak onder de schil groenachtig tot geelachtig wit, naar het
klokhuis toe zalmgeel, zacht, smeltend, suikermeloenachtig, zeer
sappig, zoet, nauwelijks zurig, kruidig.
Rijpt: Begin tot half september.

Gebruiksmogelijkheden
Dessertpeer van eerste kwaliteit, die ook in de keuken haar diensten
bewijst en zeker in de stroopstokerijen erg gewaardeerd wordt.

Soorteigenheid, beheervorm, aanplanttips,
onderhoud
Geschikt op alle standplaatsen, groeit het best op voedzame gronden
met voldoende vocht. Geschikt voor haagvorm en muurbeplanting. Na
de vormsnoei blijven controleren en tijdig verjongen.

Bloei en bestuiving
Relatieve bloeiperiode: Middentijds.
Kwaliteit stuifmeel: Goed. Conference is gedeeltelijk zelfbestuivend
en kan vrij gemakkelijk vruchten zetten zonder bevruchting (de
zogenaamde parthenocarpe vruchten zonder pitten).
Mogelijke bestuivers: Williams Bon Chrétien, Calebasse Bosc, Doyenné
du Comice, Légipont, Louise Bonne d’Avranches, Clapp’s Favourite,
Durondeau, Précoce de Trévoux, Seigneur Esperen, Triomphe de
Vienne, Beurré Hardy.

