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Enzyklopädie der 
Wildobst- und 
seltene Obstarten
Dit is de lange titel van het 
jongste boek van Helmut Pirc. 
Pirc is docent en leider van 
de afdeling boomteelt van 
de Höheren Bundeslehr- und 
Forschungsanstalt für Gar-
tenbau (HBLFA) in Wenen 
Schönbrunn. Dit instituut 
kan het best worden gezien 
als een combinatie van hoger 
land- en tuinbouwonderwijs 
en proefstation. Naast zijn 
werkzaamheden voor het 
HBLFA houdt Pirc zich vanuit 
zijn hobby bezig met fruit pro-
ducerende houtige gewassen. 
Dit alles heeft geresulteerd 
in ruim tien boeken van zijn 
hand, variërend van Acer tot 
handleidingen voor snoeien. 
Het onderhavige boek is het 
tweede boek dat hij over fruit 
schrijft (een boek over het 
snoeien van fruitgewassen 
niet meegeteld). 

In de korte inleiding wordt 
ingegaan op de indeling van 
het boek en de moeilijkhe-
den bij het indelen van deze 
groep planten die eigenlijk 
geen enkele taxonomische of 
dendrologische binding met 
elkaar heeft. Het enige wat 
de planten met elkaar ver-
bindt, is dat ze eetbare vruch-

ten hebben. Pirc gaat kort in 
op een verdeling in manier 
van consumeerbaar worden: 
vruchten die geen vorst nodig 
hebben om geconsumeerd te 
worden (Actinidia, Amelan-
chier) en vruchten die eerst 
bevroren moeten zijn geweest 
(omzetting van suikers), zoals 
Mespilus germanica en Prunus 
spinosa.
Toch slaagt Pirc erin een lo-
gisch systeem te hanteren: 
hij behandelt de planten per 
familie, die op wetenschap-
pelijke naam gerangschikt 
zijn. Hierdoor wordt het boek 
overzichtelijker en praktischer 
in gebruik. De aan elkaar ver-
wante geslachten en soorten 
(en dus vruchten) staan steeds 
bij elkaar. Anderzijds zorgt 
deze indeling er ook voor dat 
het wat lastiger zoeken is. Dit 
wordt nog bemoeilijkt doordat 
per familie de planten schijn-
baar willekeurig gerangschikt 
zijn, naar Duitse naam. Bin-
nen de Rosaceae, natuurlijk 
de best vertegenwoordigde 
familie, is de volgorde Malus 
– Pyrus – Chaenomeles – Cydo-
nia – Mespilus – Amelanchier 
– Aronia – Sorbus – Crataegus 
– Prunus – Rubus – Fragaria 
en Rosa. Gelukkig is er een 
goede index van wetenschap-

pelijke namen in het boek 
opgenomen. Helaas is het 
tevergeefs zoeken naar een 
index van Duitse namen. De 
nomenclatuur is dik in orde. 
Des te opvallender dat Pirc 
Viburnum nog in de Caprifoli-
aceae en niet in de Adoxaceae 
plaatst.
Qua inhoud is het boek bijzon-
der compleet en uitgebreid. 
Alle mogelijke fruit produce-
rende houtige gewassen staan 
erin. Naast de te verwachten 
Aronia, Cornus mas, Juglans 
en Ribes, vinden we ook de 
moderne Russische Actinidia 
arguta, A. kolomikta en A. 
polygama cultivars, Asimina 
triloba (meer dan twintig cul-
tivars worden beschreven), 
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